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RAPPORT VAN £.
AAN HB.
Ko.
: 28536. P.A. 272460.
Betr. j Vergadering "Centrale Commissie" te Amsterdam
op 14-5-1955.

Typ.

: C.

•Met medewerking van de I.D. Amsterdam werd
dd. 18-5-1955 het volgende vernomen :
Zaterdag 14 Mei 1955 werd een vergadering van de Centrale
commissie, "bestaande uit alle commissies uit de gemeentebedrijven, gehouden.
Voorzitter
Deze las de namen voor van diegenen, die hun naam wilden
geven voor het Comité van Verweer.

Het verzamelen van handtekeningen wordt nu als afgesloten
beschouwd.
Allen zullen een concept van een op te stellen manifest
ontvangen om daar hun handtekening onder te plaatsen.
Dit zal dan gedrukt en verspreid worden.
Daarna kwam de 5de Vakbeweging aan de orde. Dit ging tegen
SILJADS en De VEKTE.
Het bleek, dat er op verschillende lijnen mensen bezig zijn
een 5de Vakbeweging te bespreken op advies van SILJADE en
De ViNTE.
Van der MADE, Willem (Rotterdam, 23-5-23) opende de discussie met een aanval op SILJADE en De VEHTE. Er ontstond een
felle discussie. SILJADE zei, dat hij v/el E.V. C.-er is,
maar geen C.P.N.-er. Hij zegt een aanhanger van de Bellamybeweging te zijn. Volgens hem geeft de C.P.N, bij de tramactie de richtlijnen aan, alles wordt daar klaargemaakt
en door Van NIE, Van der MADE en andere C.P.N.-ers naar
voren gebracht. SILJADE wil de C.P.N, naar de achtergrond
hebben en een overkoepelend orgaan stichten, dat de grote
eenheid uit de stakingsdagen weer tot stand brengt.
— P—

- 2Hij noemde dit geen 5e Vakbeweging. De VENTE was het volkomen
met 3ILJADE eens.
OOMEN en Klaas KLAPPE (Kampen, 9-10-1916) kregen het voor
elkaar, dat men Toesloot dat allen van de commissies ieder
contact met S.D.C., O.V.B., Spartacus, enz. los zullen laten
en dat er geen vergadering van het gehele overheidspersoneel
zal zijn en eerst alleen een vergadering voor het trampersoneel.

•v
*~. r

A A N NET PERSONEEL

van het GEMEENTELIJK VERVOERBEDRIJF,

Waarde Collega's,
Door het bestuur van het C.K.V. en de KABO werd ons de toezegging gedaan dat de onderhandelingen, inzake onze looneisen,
in het Georganiseerd Overleg opnieuw zouden worden gaande
gemaakt, zodra het werk zou zijn hervat. Dit werd ook door
B. en W, bevestigd.
Naar aanleiding van deze voorstellen werd door U allen het
besluit genomen de staking op te heffen.
Sindsdien is echter meer dan een maand verstreken en het
resultaat van het ons beloofde overleg is voor het personeel
nog steeds niet zichtbaar. Wij hebben dan ook sterk de indruk
dat de ons gedane belofte nie_t_ wordt nagekomen.,
Wij roepen U daarom allen wederom in vergadering bijeen
in de nacht van VRIJDAG 20 op ZATERDAG 21 MEI a,s.,
in de grote zaal van "KRASKAPOLSKY"
Warmoesstraat.
Zaal open l uur.

Aanvang 1.30

uur.

Hier zal door ons allen nieuwe stappen moeten worden
beraamd. Want nog steeds geldt onze eis : HERCLASSIFICATIE l
Ook inzake de strijd tegen de rancune heeft de commissie
niet stilgezeten en heeft zij U belangrijke mededelingen
te doen.
REKENEND OP UW ALLER KOMST,
met collegiale groeten,
De Commissie,

UAPPORT V^' E.

A AH HB.
No.

: 28555.

Betr.

: A.3.ff.B.-beatiiMirtsverAadering/op 1-^-1955 te
Arasterdan»
; C.

Typ.

Met medewerking van Je I.D.
dd. 11-5-1955 het volgende vernonen :
Op 3 Mei 1955 is in saai-5 A van het i].V. C.-hondgkantoor
aan de Prinsengracht, een uitge'orei-ie hes
van de A.S.'il.3. gehouden.

AAil opende de vergadering en vrosg of de •-•.iny/^i^ü d-r
"bezwaar teg^n hadden, d G. t kaner^ad Dirk v ,n 'U' /".G-.1T, ho.',.v--:
hij geen "bestuurder of ktiderlid, maar ^e-.voon 11 i v v. n. ds
B.N.CoP. is, het woord zou voeren over ds s t r i j d van h i: t
Overheidspersoneel, ïeen nierend 'bezv/fc.^r r ; vr:kto, ..^f hij
het woord ap.n Van NIM'.VEG-EN, die o.m. h e t volL: .nda" ;:ei.
"De strijd, die wij "be jonnen a i j n , is e •••;:* -tri J d voor -:lle
arbeiders. V/ij hehhen een actie ontkatond, .11 e r(T-.vel.ii^
in de "belangstelli:^ heeft ~f?ntric;n en r.ou- -•'; . - ^ e:, d- -;c~. 1dariteit en ae j*inanoi81e en morel a yteun •.••_•. r de "bevolking
zijn geweldig. De porl-n^en vin cl-= r o i c t i e he~-"---u. .^' j f^--.U;
de pers heeft een scheef "beeld v<-n de I o n ; - vu'! l-.et Cvc-_-heiclsperfioneel gereven; 'Ie hurccrnsr-Rter h o : - f t or ? ir. ^;r.
"brief medegedeeld, d?.t hij ;;iet het cc^iit^ v-.,n ;l • :--t--kr: v -7.'
wilde onderhandelen .-ils tfij .veer ^A-I }v,,t -/o^k vil..; j n ^,.;.n
en nu. kan de burg emee.it er ".'3l > d--'er en, rl:-,t "-ii u " Jie hi'i^f
nooit geschreven h e e f t , m; j. H v zi,:';^ h'.ridtakoniy,^ gt-i-t er
onder en .iln het niet v.'i3,hi.r 'V;-P, d..j.:\d ;-;i ' '••.ll.-; >;£; e'ii vervolging; tegün ons laten instellen. De ont^j. ..^k./STfcies ko".en
voor het scheidsgereeht t - v/a'-.r'bij Mr. ?.vU/KI.3 :-ls verdediger
o p t r e d e n en tlr. P
heeft --1 ^-ezegri, a-:-t iese
niet so' nioeili/k voor h eis is.
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De 'A'ereldvredesra'jd h ^ e f t de t.--;-^k o p;; f: dr i:;'.; e n c,:.; over 1
hele wereld l inilliard handtekeningen te ~re\'z --.j^len.
Hiervan moeten v i j er l rrdllicen leveren. Op -.1.; ko:.-^
conferentie in Hel3i::ki j;»l •./or.len, h r - s l o t e n ,
handtekeningen gaat <;;eheurön. D^e h^nitaker
moet slagen. Slaagt zij niet, dan /vorcit een
zeer -,vaar schijnlijk. Da ocriogshit^ers de en -.v^l LU. sof
uiet "bang z i j n voor de vrede c'.---.veging, n^r ir, .vsrk-jil
vrezen zij een weri;lcL;:o"':ili3atie voor du vej
ds atocrmvapanen.
Nederland is het enige land, waar de Vrodeakr;-\nt i e d e r e v/o-k
verschijnt; in andere landen verschijnt ze l of 2 naol ^ e r
maand. Maar dit kost ons zweetdruppels ! 'Vij moeten h e t v-.n
de verkoop van de krant helden en als ik dan zie, dat over
de hele bouw in Amsterdam, niet z i j n duizenden "bouwvakarbeiders, slechts 160 kranten per week v/orden verkocht, dun
"blijkt wel, dat er niet hard genoeg mee vvordt ge.verkt,
Lange t i j d heb ik als een fietsjcngen door ;jr,sterdam
om de vredeskranten voor de verkoop b i j verschillende j
thuis te brengen. Nu heb ik ckiar geen t i j d raear vcor, ^niemand komt nu de kranten zelf afhalen ian de !'*•&.keiz
gracht. I^aar iedere bestelde krant noet bet^ala wor.'en en
tot nu toe hebben wij dat ;;eld km^ien opbranden, n^-ir vra-ag
niet hoe ï
bracht de vredesbeweginp; in '/est-Dutt.ilr-nd tor s u r - ke, die vecht tegen de Duitse herVe vapening en iindl^.it z i j n
inleiding Eet een beroep op de aanwezi^en om' actief aan het
vredeswerk deel te nemen.
Naar aanleiding van hetgeen door
over het vrede^verk
was gezegd, stelde KOHLAAR vast, dat het kader och dit j r.-a r
v/eer te kort is geschoten in z i j n tv.--Je om het vrcvtes.verk t>.ondersteunen en deed een beroep Oj. rellen CT. ne-ïr actief t<zijn met de verkoop van de vredaskranten.
Verder deelde hij- mede, dat het in de bedoeling l-g CM i ia ar
de conferentie op Zaterdag 14 Mei 35 A.B.'.V'.B. en 15 n..Ih>B.afgevaardigden te sturen. Hij stelde voor, d>.it ieder /.i,:n
best zou doen om deze afgevaardigden te vinden, bij votrkeur
over zoveel mogelijk werken verspreid. Ieder zou verder
steunlijsten krijgen om geld in te znnelen tor bs?triJ-.ïir.g
van de kosten van deze conferentie.

£., 3 Juni 1955»

VAK ju.
AAR HB.
i-To.
: 28538.
Betr. : Mededelingen van ',Y. OOMSN.
ïyp.

DAT.

6 JUN11955

l

: C.

Het medewerking van de I.D. Amsterdam
werd dd. 18^5-1955 het volgende vernomen :

Fader werd vernomen, dat MrV Prancols P AU V/HL Sf zich heeft
teruggetrokken. Hij heeft een communiqué aan de pers
verstrekt.

E., 2 Juni 1955.

HAPPOBT VAH

E

AAN HB
Kr.

28722

PA 272460

Betr:
Typ.

^aohtvergadering trampersoneel te Amsterdam*
J.

Het oedewerklng van de I.T>. te Aaaterdam werd op 2J-5-55 het
•volgende vernomen betreffende de nachtvergadering van het trampersoneel , welke werd gehouden in de nacht van 20 op 21 Mei 1955*
Er waren ongeveer 500 personen aanwezig» Gerard de VENTE ( Zaandam
20-5-24)i heeft zich niet gehouden aan de ontvangen instructies en de
heren advocaten een behoorlijke trap gegeven» terwijl hij de mensen
van het Sociaal Democratisch Centrum rustig als verraders brandmerkte.
GROOT ROESSINK en OOHEN hadden zwaar de p4 in en waren doodt>ang dat de
kranten één en ander zouden vermeldenJ Er waren ongeveer 11 discussi"anten, waarvan
, voorzitter afdeling G.T.B.v.d. Christelijke bond, de belangrijkste was.
Be collecte in de zaal bracht f. 130,71 op. De Zaalhuur was f. 170,—
Be brochures en de steunlijsten werden vlot afgenomen*
Om 04*30 uur was de vergadering afgelopen*
De enige vrouw die in de nachtvergadering aan de discussie deelnam,
was
i.
Van de brochures betreffende de staking zijn er reeds 5000 verkocht.
Zij gaan vlot weg. Er zijn er nog 5000 in druk en er is een nabestelling van 500 exemplaren. De B.N.O.P. en de E.7.C. hebben er elk 2500
besteld.

E, 7-6-55.

RAPPORT YAH E
AAN SB
No. s(«0272460 PA > 29177

Betr. t VERGADERING TRAMCOMMISSIE 8 JOTI 1955.
Typ. i D.
Bijl. J
Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd op 14 Juni 1955
het volgende verslag ontvangen.
Op de ochtendvergadering van de tramcommissie d.d. 8 Juni 1955
waren buiten de ontslagen mensen ± 55 personen aanwezig.
Petrus B.H. van ïfIE (Asd. 22-5-1919) opende de vergadering, waarna Gerard de^JENTE (Zaandam 20-5-1924) de inleiding hield. Hij moest deze
aflezen van het papier. Wilhelmus H. OOMEN (Asd. 27-7-1917) had dit
voor hem opgesteld. Dit lag DE VENTE niet erg en hij heeft er dan ook
wat "bij gefantaseerd.
Er is practisch geen discussie geweest. Een paar oude zaken werden opgehaald, waarna Wilhelmus H. OOMEN de bedoeling van deze vergadering uiteen
zette en allen opwekte in de tramkwestie zo massaal mogelijk naar buiten
op te treden en zoveel mogelijk onder het publiek te brengen.
Hierna kreeg Pieter A. BURGERS (Asd. 31-7-1921) het woord en gaf een uiteenzetting van de werkwijze der commissie en wekte de mensen op om ieder
op zijn wijze en plaats de zaak zoveel mogelijk te saboteren. Als voorbeeld noemde hij de H.H.I., waar blijkbaar veel weegwerk verricht wordt.
Hierbij worden opzettelijk veel fouten gemaakt, zodat de chefs ieder
ogenblik ter verantwoording worden geroepen, het werk stagneert, de stemming onder de chefs bederft en de gemeente grote verliezen lijdt,
-Hierna gaf Tijmen "RUIJTER (Asd. 22-11-1919) een overzicht van de financiën vanaf de uitbetaling der lonen tot Zaterdag 4 Juni 1955. Er bleek
± f* 62.000,- te zijn binnengekomen en aan uitgaven waren er f. 59.960,In kas was op 4 Juni 1955 ongeveer f. 2.040,-. Bij dit overzicht is niet
de uitbetaling van de mensen uit de stakingsdagen.
Be f. 72.000,- en de f. 28.000,- die gedurende de eerste dagen zijn binnengekomen en uitgegeven, zijn dus in dit overzicht niet vermeld.
Op de avondvergadering waren 160 personen aanwezig. Ha de opening door Van KIE nam J£_ VERTE weer het woord. Hij deed dit nu voor de
vuist weg. Dit werd gedaan op een manier dat men er schande over sprak.
Hij gebruikte de woorden choleralijder voor BATENBURG de JONG van het
C.N.V. Het scheidsgerecht zou uit lieden bestaan die zelf nergens voor
deugden. Hij ging tekeer tegen het tuig dat hem beschuldigde gelden van
het comit^be hebben gebruikt voor verjaardagsfeestjes en noemde dit
allemaal leugens. Verschillenden, die hij bij namen noemde, noemde hij
boeven, enz. De comité-leden, zaten elkaar aan te kijken en waren versteld. De ontstemming bij OOMEN en Willem R. v.d. MADE (Rotterdam
23-5-1925) was dan ook groot.
OOMEN nam het woord en noemde de inleiding, zoals De VENTE die gebracht
had, erg cru en dat het niet allemaal zo lag als De VENTE verteld had.
"De VENTE .i3 nu eenmaal iemand met temperament en dat speelt hem wel eer
parten". OOMEN deelde mede dat het de bedoeling is om de hele bevolking
acTiter de tramactie te krijgen. Er zijn nu 4 mensen die een oproeping
hebben ontvangen om op Donderdag 16 Juni 1955 te 14.30 uur voor het
scheidsgerecht te verschijnen. Hij riep de mensen op/ssoveel mogelijk
bij de behandeling voor het scheidsgerecht aanwezig te zijn in uniform.
- OOMEN -

- 2-

OOMEN deed het voorstel om op 16 Juni 1955 met borden de stad
in te gaan om het publiek opmerkzaam te maken op de tramkwestie.
Ook wilde hij in de stad gaan kalken.
Bij een bespreking over de financiën bleek, dat Jacobus
GQUWELEEUW (Sloten 6-6-1913) en Tljmen RTTIJTPER (isd. 22-11-1919)
van de binnengekomen gelden voor de afdeling Tram nog een reservepotje van ± f. 2000,- achter gehouden hadden. Ook de herer.„_
en
van de S.R. hadden nog zo'n potje achter
_de hand.
De afgelopen week is er weer zoveel geld binnengekomen dat de lonen
van de ontslagen stakers uitbetaald konden worden.

E., 16 Juni 1955.

s.v.p. in blokletter,3
invullen.
Ondergetekende :
wonende i

;
te

van "beroep:
betuigt zijn/haar instemming met de brief aan het College
van B. en W. van Amsterdam betreffende de ontslagen der
64 Gemeente-arbeiders, en wil zijn/naar naam bij de huidige
ondertekenaars voegen.
Datum;

^____

Handtekening:

s.v.p. in blokletters

••»->• l II. JJ

RAPPORT VAK E
AM HB
Nr.

2872J

Betr:
typ.

Vergadering Centrale commissie te
J.

Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd op 23-5-55
volgende verslag verkregen.
In de centrale commissie vergadering in het gebouw "De Lange Gang"
in de Bellamystraat op Vrijdag 20 Mei 1955» viel Pieter C. STEIHVpORT
( Asd. 26-8-25) heftig uit tegen de C.P.H. Hij stelde voor dat aile
ontslagenen die niet in een commissie zaten, werk zouden gaan zoeken en
dat alle C.P.N.'ers die in een commissie zaten» naar de achtergrond
zouden gaan en vervangen zouden worden door niet-C.P.S.-leden. Volgens
hem hebben de C.P.H.-ers hier steeds de boventoon gevoerd, waardoor de
zaak onherroepelijk gedoemd is tan onder te gaan.
OOMEN 'én DAAMEN, vindt men als "mens" wel goed, maar als communisten
wil men niets meer met hen te maken hebben. Haar alle voorstellen
komen steeds uit die hoek en moeten dan aangenomen worden. Voorstellen
van een ander worden steeds afgewezen, waarom heeft DAAMEN of een andere
communist altijd het contact met Vr. PAUWELS "en anderen?
Waarom worden deze contacten niet onderhouden door SILJADE óf RÏÏIJTEB?
Alles wordt maar door de partij klaar gemaakt en anderen hebben niets
te zeggen.
Het spreekt vanjizelf dat STEINVOORT fel aangevallen en beschuldigd
werd onenigheid in de commissie te willen zaaien. STEINVOORT trok
zich later maar wat terug, anders had het wel eens opeen kloppartij
kunnen uitdraaien.
Verder werd op initiatief van OOMEN een sympathie telegram gezonden
aan de stakende vissers namens de ontslagen stakers in Amsterdam.

B, 7-6-55.
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medewerking van de I.D. Arasterdam. werd d.d.
6.6.19?5 ^«"fc volgende vernomen.

.

" , is

Zatordag, ^.5-1955, tijclens de centrale consjissieverg&d-r-ing
•,vG5r var. leer getrokken. Hij doet n 11::; mogelijke moeite 021
verdeeldheid in de commissie te brengen. Zo "bov/eerde hij,
ds t de inensen vsn. Hsvon-or; Ii,':.ricels Inlichtingen nog geen Q-0%
opbrengen vsn ha t geld, dat voor de ontslagen monsen vsn de
IT.I. nodig is. Hij vergat te vermelden, cl 11 deze mensen met
de huis-aan-huiscolportage "behoorlijke geldbedragen ophalen.
Ook beweerde hij, dat er uit de werkplaats vsn de 3.R. geen
enkele bijdrage kwam. Hier werd hij meteen, aan de kaak gesteld, v;s.nt een afgevaardigde van de werkplaats S.R. legde
ree t e e n. steunlijsten uver met een bedrag van f. 140.— .
liet scheelde niet veel, of
was de vergadering uitgeslagen.
V/at het verzamelen van bandtekeningen betreft onder de leden
van de A.B.V.A. om een algemene ledenvergadering van de A.B.V.J
te -eisen, beweert
', dat hij nog m s. ar 130 handtekeningen heeft van de benodigde 500. Volgens de gegevens, die aan
de commissies bekend üijn door het aantal lijsten raet handtekeningen, moet het aantal handtekeningen nu +_ -4-00 zijn.

;. 11.6.1955.
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a f l . Amsterdam.

y.e t medeworkinj van de l . ü . te Ams terdaa w e r d d.d. M-^-55
hot v o l g e n d e v.-?r~la 0 ' ontvangen.
°;- Ma-ir.da^ _20--":-53 te 2C uur heaft in één dor zalan van de "Brakke 'JronJ
i n d e Nes te Arastérlitn een altenene ledenvergadering rlaat-i gevonden van de
a f d e l i n g A n t e t é r d ^ m van de B.;!.•?. '', Ten&evolê,^e van de slechte opkomst, werd
do v o r,/;, lering eerr.t om plm. 21 uur geopend. \r waren toen in totaal ongeveer
'O üian a3.nwszi 0 .
.'.s'.iter de best.;urntaf>l hadden plaat- ^onoaen: ?ckka J O ^ , 25-11-191/1, die
./il r, v o o r z i t t e r fun ö ?erde,
, Oerhari adGOT ;:.C>::':j:iK,
j ;i-lO-]Slj>t die de inleiding zou houden , plua een onbekende.
• ---' /^ • ' Na een k o r t openingswoord van Fokke JC '", sprak CjROC? RC^7JTMK en braciit
een versla^ over het Behouden bondsconsres van de 3.N.G.P.
Vol 0 3iis hernjiad het congres. ^egtflan..in_het tek.en van de„afweer...te*en ..de .aiaatre^elen Oendraen i.v.oi. de_ staking van het Overheidspersoneel door het
gemeentebestuur van Amsterdam. Men was nu Bekomen tot de verdediging van
het recht om te staken vóór het Scheidsjjereoht en w e-es op de houding
van de voorzitter van de afd. Amsterdam van de ABYAt die eerst een kwasie
f l i n k e houding aannam, doch later g*heel door de knieën „ing en alleen maar
c l e m e n t i e kon inroepen v.cor de aensen die hij verdedigde. De solidariteit
niet de slachtoffers van de maatregelen van het Gemeentebestuur mocht niet
verslappen, integendeel, er moet vcor deze mensen ^eld blijven binnen komen,
.Tint ui j mo^en t$een enkel financieel nadeel ondervinden van het deelnemen
aan de strijd voor lotsverbeterin^.
D.iarnaüet tna 0 er n i e t ^emarchar.deerd wordea, maar moet aan de rechtvaardige
eisen van het C/ea :e:.tt-;<erconeel vaat Behouden morden. Ter onder.-teunin^
var. ie s l a c h t o f f e r s moet re0e'. aati t Ln de bsdrijve.; ^ecolj-ort^erd worden
met de brochure waarin de feiten over en tijdens de 3takir.u worden gereleiveerd. Vit ie bedrijven moeten B £ "." overstroomd worden met brieven waarin
pan^edron^en wordt op herplaat^n^ van de ontslagen 5"erneentearbeiders.
Tolkens als het icheids^erecht zaken van ontEla 0 en arbeiders behandeld moeten
hun üolleja's screen ir. de zaal of bij 'net stadhuis aanwezig te z i j n om hun
G'? i d a r J t2~: t te "toner: en de leien van het scheidajjerec'it duidolijk te maken,
dat zij één blijven niet hun ontslagen kameraden.
Na -I'S rede van uiY-OT •.(0^3'3T''f' werd een pauze ^e'ipuden; na afloop iiiervan
blee1-: o n g e v e e r de half t van de •> 'inwez i ^en te. zijn verdwenen.
Aan de iiscussie over de inleiding werd deel Benomen Joor Wilhelmus DA.'
°'-1-1^1 S _^ ilj-ern .':siaier van der I^'..DSt' 23-5-192? en vermoedelijk d^-or,
•JÏ5in,--V-':.V''l-'J!ï!i» 19-7-1904. Zij .jpraken over bekende feiten betrekking hebbend'?
K' ,": - ,,,'<-'..-._ ie Amsterdaia en deden esn beroep op de solidariteit van de
Isdsn van 3- B;T1?, ^e ontslagen arbeider:- mochten ninraer in. de osstandia.-.3den .-.'orden gabracht, zoals b.v. de spoorwaèiüar.nen bij de staking in
Docr 'j-.V)CT . V J ^ / T X ^ was ook ncj terloops Bewezen op de ocntributieverhodie or> i;»t congres was 'aangenomen. Ds vele en ko.-tbare werkzaamheden
dcor ds 3ond vorricht en no^ te verrichten maakte deze verhogin^ noodzakcliji: en ;-,ut ma0 niet zijrydet de kameraden die in de bond een volledige
/.•crkk r n . /
plande aan O rote opofferingen voor hun öQ 2 ^»
ean la^sro
aoucien Dabben als de minst bot>ialde man ir; overheids-d i e n t.
"e. i ' l m . .-' ..13 u ur w -ara. de ver^aderin die door aan.vezJ ^en alc een hopeloze
vor„'i.aerLn werd aangeduid, t j osloten.
6 in 0
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De stakingen van het .an^terdanc.e
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door de BNOP geaien aio een mogelijkheid o io.:n;;verhogiru:
voor bepaalde groepen te bereiken, ciio •:• m l,.: e"i' jn e b e v e £ inr.
voor loonsverhoging zou kunnen losni&ken. j o1rijd voor deze
eis heeft tot plaatselijke successen - <•. leid, b . v. t ot lo onsverhoging voor de Amsterdamse
-.ak'.-ro, reiniging.gchauffeurs, schoonmaaksters,
u T ü . j e nero la o'3:!ficatie-eis in in de loop van de t i j d /••::•- ;-:nroec: g.:-;1 orden
onder grote delen van het overheidspersoneel, vooral onder o e
verkloners.
Midden 1954 wera de eis van 10 i e t . loon:;v-r orzjru; naar voren
gebracht. Dit geschiedde nadat r.et s t a t l ^ t i c o;n kon v oro en
vastgesteld, dat et e overheid slonen gemida>.-ld 10 pot. la f ;r?r
varen dan in het v r i j e b n c i r i j f . Met d e s ; '
v : ord verbond t n
een loonvloer van ƒ 55.- (was / 48.-) p<.r
; - en ƒ 240.(v ; as f 145.-) per'maand.
De eis van 10 pet. loonsverhoging verci in V L r-:ucn- ringen
in het BNOP-blad in het middelpunt van - . - , - i.if.ïHiaC-lr. u /re r l
Op 19 Maart 1955 vierd hiervoor door u.. B N"' )• ..(.n n eiüori
georganiseerd in'Arasterdam, vaaraar. on./.: v . r 400 m en.-; en. oeel
namen.
In de. veken voor de staking werd
regcrinr niet
verder vilde gaan dan een kleine
van '$, '} en
5 cent per uur,
In de stakingen stond de ei n van hor>- ' : . : - :
•ie op de voor;.:• rond * D e ze l e e f d e vooral b i j d e 1. ra • . . B •:
g e m a k k e l i j k e r ' t e verwezenlijken, oj.-.t1.u'i. !.•
/cJTiceritt, S;.:ak i;
Bij d«- andere groepen tramper:.- ;n - l l . ; - c
:.;nocr:3.
')c t i o h n i s o h e diensten, het d c k p .r.:
i ei .•••onten . n
Veren c.n kleinere technische g r o > . } > < :
d,
Dingen niet op eigen eisen in otc.kin;', iv., i
DO liuai'ite i t
;ïiet hot rijdend personeel.
Bij de Stadsreiniging werd 10 pot. rx. .ud;, • ( • U J • kleinere
groepen was /de eia herolassj-ficatie o:.' üok
Bij Publieke Werken .was de eis alt?.t. ;rxn>. i : » . ?
jeii'ioatic ):lus
10 pet.
Bi^ de overige bedrijyen, zoals cie h-^na-;."!:-j.
n, v=.;terleidingen, vasserij WSBZ, g a s f u b r i c k ^ n ...te. b . .-;onnen c e stakingen uit sympathie met de tram. Bij u-^ze L:--C!.f.':,iven be-stond on
wel oonorvet geformuleerue e i n e n , zov\ h., r
ei^en ala do 10^, doch men liet na 7.e bi.1 f :
te stellen.
Bij het rijdend personeel vari de t ra r. en b i U C 3 R kV'f-;J71 Cl e
staking tot stand op grond van o i n rr.in o i' :.::i. ./r b v. v u s t. e voorbereiding; bij alle andere bedrijven beyo oe r t a k i n g uit
solidariteit, waarbij In sommige gevallen >i Q C loop van de
staking een eigen leiding werd j c k o s e n en l (." ^ n e i s t n g e o t e ld ;
dit laatste naar gelang er voordien
j n iiet b e c r i j i '
vuren gevoerd.
-L,1 ± O

"" t- i U

Voor i.' ; > : e j .Dingen .
;Ja d c 1 r; 30 elaotie van 5 Ootober 1955 volgde e on algemene insinriM:". JDo or."a.nit3--:tie v «n de actie kwam pau weer op gang
in n-t, i:,- -in ven r< it jaar, toen "bleek, dat" er mogelijkheden
,v;..rcn - ; . . verschillende lijnen aotie-uordté ' ,-• te vormen. Eind
Januari • erd ;• ::>ur Let districtobeotuur besloten om te prcbe. ren b i.: ei' t ra ra door te stoten. In ilaart werd een voorlopig
aci'io--i:-v -.-ite -"ovorü.d, dat de vergadering van 30 Haart uit-"
'.'oLr '.of, vi...ir ;,et j^akingsbo sluit van '"voorlopig" 24 uur
'-.-;' re .'v;io.:;en.
Bij d - gh v -aren oindf 1949 meerdere malen aotiea, ook staking on, .'evoori voor herolaooif icert ie en later voer de 10 %t
h'icr r-: i-d' d ^ r • t 1 . ;k in/; voorbereid u oor een "opinie-onderzoek"
(.•zie i .'i uit 4). O-- gronti hiervan werd op' 30 Maart, een vergac; er ing nelu'gd, vaar tot een 2 4 -uur staking werd bealoten,
Nu dacrria een da/' ^ey-erkt te hebben, werd besloten opnieuw
te n tak en.
Bij d o r.ndere bocrijven begcn de aotie uit solidariteit. In
d e l,;;..]: hiervan v- era en aotie-coraité 's gevormd en isona eigen
ci:;en t::;t /'telc .
Het 2 4 -uur vazoo!.
iïï^'-i het ci;.Ttrivjt, noch de BNOP koerste op een 24-uur
/ r f f . i . ! -j.n.;. ji.L.n etc 1 vooravond van de staking, toen de dintricta.' l'..-ic' m f ; u o :;t\i!: becpra 1 :, vas_ het besluit te koersen op een
lun, 'd'.iri 'e .;t., ; kinf.
r- i j J'iet tran-oü.viité -.n ook bij ei e 3K leeft! e de geoaohte van
een r ' e p u r ' i t c ütakinr. De tram besloot 'dan ook' tot een staking
van -.-oorlorir 24 u:ar; bij de-3it, die eerst een halve dag zou
. ;tak---n, v-crc: tot •:. ezi u a g besloten, ondat ook de train dit zou
d o en .
. •
Pij ('-: e };:M)J' was vanaf het bef in de opvatting geen ingewikkeld
oiooi -:;.'. e; imt te Maken van 'de vraag: 24 uur of langer, ;naar
hot 'd ;M:'i~7. f'; ren van de .jtaking ;^elf aio het belangri jkrste te
r, i en CMI .,!.; t e^e •e./n feit was, souden ook de andere vraag•:• l i;k'-. on zi.^}i vel o; 'los sen.
Hel "i.'t inie- inci i rseck f ' .
O;. 22 y.^.v.ri, a e da«' van het regeringsbesluit over ae ambtenar^niiuieT;, ( . e i l f i e e^n kaj.ieraad op eigen initiatief de mening
in do 7 f r-e-tie van do SR, liij legde mondeling de vraag voor:
"Wat dongen .jullie ervan om bv . eens een halve dag het werk
neer te l -,:•.• ven '?" Van do 32 man waren er 50 voor. Bij de 4e
sectie waren ;.llen ervoor. Op de clistrict'sconf erentie werd
hierover g.virrokcn ,..!."' over e" e n nieuwe vorm van actie.
jiet a<;tie.-:.;--.;:'/ité b i j . d e G a s rab.i'j ekon.
Bij d ' - Ga:- 'u . O'i'ifk. en boringen o o part j. j genoten en BNOl-era
c1 c i'o;:r ai c": arjiitei',":!-' nc'i to blijven en geen zitting te
lir-r.-en in r./ t oo;:-.itc (er jjaten tVee mind- r be'-'ende BNOi'-er«
in) 1.1 ' '•. "•[;.:....•}•! j .ïiol:.;- -'-ver- ogingcn", om ae :3takirig geen r;Vü'•.-;•. i'a1-. (;>. i' J;;. ;ov.;ri .
!)c v-. ; .-t ^ . r • ing der acti^'-ce-nj té ' s .

ft<- r; R i:- h>: t aot io-oonitü 'uiteen govalleri. Ket beotaat
nog u;;t '5 IV''or-ti-;? (vaaivan 2 ontslagen) en o" t n NW-tr. Met
do v.M-vgeva '.; l.-n eo:riitc-li-d en ia .ven contact niecr te krijgen.
'Bij cl c tra:', i o u o O'-ntrale cta^-in;': oleid ing intact gebleven.
0( de tr^.r- en b o b l i j n e n zijn l of 2 nan verc-nfv oordel;i j1v >.!'•"> r t' •-. .--c. 'l . 'elrtc-i'ï .
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Pogingen om te komen tot . e vor;:iin._- van e'.n bre-.c; v^kbe^e
ooraitê met het doel een lande lij 1 : l .••on^on, T-.: ".; os brei e ba
te organiseren, hebben niet tot het :---v : en::':^ d.?ei ge Leia,
omüat daarmede na ae eerste ni^l -u1:1--, in r-v n /il ", iy d 00 "
Thanc worden c! o Amsterdamse beori jz'oafe <..L.ln, en b i j e t i
i om met hen het doorzetten van cl o l- ;,n;:;trij:', ;ü : : op Tone* van
bestaande deel-eisen per beer!jf :onü.>.raetl, t,,- b r a p i e-'-u-Mi -:ri
te organiseren, omdat ut- loon:;-'- i;k; :.,,:. r c. •. •c,.;iï.agne te.-:en <••<.
ranctüic ^n doordat een groot o •_ . l vuri hè"- ' ^ a c i ü o o r o c orr;:-a lag en buiten het bedrijf staat, :;p o c u>:.-;t-.. rn-jnd areif-t te
geraken.

11. Tegen de ranoune.
•Aanvankelijk v'as er vat ver^srr' n.;, • ;t u u i o c l i j k v e r . .o
dat de loonstrijti in i e d f r geval v o o r o p rnot-t; blijven :-?taari en
dat staking' t^gen de rancune n i ^ v moe.--t v jrcun ,7 e f o re e- e rd .
Thans ligt het zwaartepunt van ei t s t r i j d c p j ; ranoi.me.
.uoor het ophalen van geld bliji't het contact r-.t de st&kiri,;;-coniité's beataan en aodoende bl:;. jft l v T probl-it. r: van u t loo.n-a t r i j a ook in de bedrijven aan (.••• ore...
Er vorcit geverkt met een petiticnner'.'.-;rit t e r e n c<e rancune. IK
leidTP v&n het Saciaal memoer at i 3ch Centru. , c>ie hun ondersteuning nadelen toegezegd, hebben cu. se reluialoos i n g e t r o k k e n

lè. r Hoe ia at toestand ?
>}.)€• algemene opvatting bij c e ver^ntv ooixi-.-liV'-re parti j.-:enoten
in de aotieo-omité' s is, o. at ae nte,r.u.i-ir n i e j r i j p in v.^e-i
'nieuwe stakingen, 'eensdeels uit vr-. •: t: ^..'::r :;i.r,iv«. ran-.••-/!£jnaötregelen, anderdeels omdat l i e t , , - r r :;.. '; .TV;.-:' • - v e - i - l . u i ^ o
i;;, dat er v e r d e r e loonsverhoging v :::>r:1 .
13. In anoere bonden.
Het in-zamelen van liamaatschc'paboc : j.: r h ^ - . •. ' .-vi>-t vc,, ] . c aultaten' gehad 5 er zijn er slechts 80 vo :::.. -.v. 'j <\, t e r ^ i j ' l -•.. i v e . . ' i
n-, er bcaankjea zijn.' Thans is L-L t V'V r i.n - : • . ct,r;.ite p luwt r:
g i. j ie h t op het afdwingen van de t o « \ - e : • ' . • ; ! • ' •'•(!-.. nv c rga
Daartoe vordt een handtckeningenaci.it / > v ; . . r x ' . ^.n'ceïc
hebben het idee te komen tot een nieuv-c- v ..;'-:or^eni3atie r.et een
contributie van 10. oent per v>eek. iJit " orat iicrhaaloclijk ontkend, maar .geruchten erover dui lr en er- nieuv c plaatsen op.
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AAN HB Bijl. IMM.-——^ "
No. : 29920 Code
Betr. : BIJEEN; rQMOT -JPAntETJCBKOTBB UIT OVERHEIDSDIENST.
Typ. : B.

Met medewerking van de I.D. Amsterdam werd d.d.
11-7-1955 het volgende verslag ontvangen.
Bijeenkomst van communistische partijgenoten uit de Overheidsdienst op Dinsdag, 28 Juni 1955* ten huize van D* van
NIMWEGE,N, Borgerstraat 201-III te Amsterdam (Dirk van NIMWEÖEN, geb. 19-7-1904).
Aanwezig waren 12 personen uit alle takken uit de Overheidsdienst, w.o.;
Fokke JOHN (geb. 25-11-1914 te Amsterdam) en D. van NIMWEGEH
•De anderen waren wel bekend door de staking maar niet van
naam.
Fokke JOHN zei: Door de rancune maatregelen, welke genomen
zijn door B. en W. is de aandacht van het Overheidspersoneel speciaal hierop gevestigd. De gedachte: "Och, die arme
jongens", leeft sterk onder hen. Daardoor loopt de steunactie in de bedrijven ook zo geweldig.
Het is echter onjuist op deze wijze onze strijdlust te later
verslappen.
Door onze eissa:Waarvoor wij in staking zijn gegaan, in de
bedrijven weer levend te maken, zal de zaak van de ontslagenen beter gediend worden.
Hierdoor zullen B. en W. worden gedwongen aandacht te schenken aan de ontslagenen én aan de arbeiders in de bedrijven.
Wij moeten B. en W. bombarderen met petities* Ook de vakbonden mogen niet met rust worden gelaten. Dus makkers, ied«
bedrijf stelt zijn grieven over het uitblijven van de loonsverhoging op papier, laat alle arbeiders dit ondertekenen ei
zendt het naar B* en W.. Ook onze vakvereniging, de B.N.O.F
heeft aan de loonstrijd niet voldoende aandacht geschonken
en ik stel voor om te verlangen een ledenvergadering bijeen
te roepen waarop dit vraagstuk breedvoerig in discussie moe'
worden gebracht.
Hierna zal dan een openbare vergadering moeten volgen om
onder brede lagen van het Overheidspersoneel de looneisen
te propageren en weer opnieuw aan de orde te stellen. Ook
moeten wij zo veel mogelijk arbeiders naar de zittingen van
het Scheidsgerecht slepen. De arbeiders moeten met eigen
oren kunnen horen hoe er met de ontslagenen wordt gesold.
Het stakingscomité bestaat nog slechts uit 4 personen, waar
van 3 E.V.O.-ers .en l N.V.V.-er. Dit comité moet worden uit
gebreid en wel met zo veel mogelijk bewuste arbeiders, welk
niet bij de E.V.C, zijn aangesloten. Jullie moeten alle arbeiders in de bedrijven stuk voor stuk onder de loupe nemen
en, zo dit mogelijk is, hen aantrekken om zitting te nemen
in het stakingscomité. Ook dit is een vraagstuk van het
grootste belang en moet worden opgelost.

E., 19 Juli 1955
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: Vergadering van ontslagen stakers., t e.. Amsterdam.
: C.

Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd
dd. 18-7-1955 het volgende verslag ontvangen :
Vergadering van leidende, uitgesloten (ontslagen) stakers,
lid van de C.P.N, te Amsterdam in gebouw Pelix Meritis op
7/oensdag 13-7-1955.

V/, van het SCHIP gaf in zijn inleiding de volgende punten
ter discussie :
Volgens de partij waren de rancune en de lonen niet gelijk
onder de aandacht van de massa verdeeld. Integendeel, de
rancune stond momenteel als punt één in de belangstelling.
Dit was fout, want, wilde men de actie weer gaande maken,
dan was het noodzaak dat de lonen v/eer ter "behandeling werden genomen.
B. en '.V. zouden hun doel, namelijk de aandacht van de lonen
af, hebben bereikt.

-2-

- 2Hoe meer de aandacht aan de rancune wordt besteed , des te
minder komen de lonen in het gesprek. Hier moeten v/ij nu juist
tegenin gaan. V/ij moeten zorgen, dat de aandacht weer op de
lonen wordt gevestigd. S.H. en G.V.B, hebben reeds een aanvang
gemaakt niet een petitie in het "bedrijf. Dit is goed; doch wat
doen de andere "bedrijven ? P.W., G.E.B. en H.H.I. ? Ook zij
moeten zorgen dat er petities komen.
Bij de tram en reiniging zijn reeds uitspraken gekomen en daai
moet natuurlijk alle mogelijke aandacht aan worden "besteed;
anders zouden 3. en V/, zeggen, dat de rust in de "bedrijven is
weergekeerd. Dit moet te allen tijde worden voorkomen.
Zij moeten steeds weer met de neus op de feiten worden gedruk 1
Voor de B.N.O.P. geldt hier, dat zij meer activiteit aan de
dag moet leggen. De B.N.O.P. heeft tot nu toe te weinig zijn
gezicht laten zien. Hier geldt in de eerste plaats het instrueren van de leden om met hen tot één. geheel in het bedrijf
te komen. Dan pas kan de loonstrijd v/eer goed losbranden.
Cok moeten er per bedrijf meer vergaderingen plaats vinden. D<
partijgenoten kunnen in dezen ook hun steentje bijdragen.
Zij zijn het toch in de eerste plaats, die vooraan in de stri,
moeten gaan.
Wij weten hoe momenteel de overheid optreedt. De getuigen in
de zaak tegen de stakers zijn van, nul en geen waarde. De Overheid tracht door intimidatie haar'zaak, die zeer zwak staat,
nog wat te verstevigen.
Dit alles neemt echter niet weg, dat de positie van de Overheid steeds zwakker en slechter wordt.
Een bekentenis van de confessionele bonden, dat loonsverhoging noodzakelijk is, blijkt steekhoudend genoeg, door hun
eisen van vrije loonsvorming. Dit alles gevoegd bij de verhoogde uitgaven in September a.s., want dan wordt de massa
weer geconfronteerd met de winteruitgaven en alles wat dat
met zich brengt; in die tijd komt dan de huurverhoging.
Dit alles tezamen zal het makkelijker maken dan nu voor een
nieuwe actie. Dit wil echter niet zeggen, dat wij nu maar
rustig moeten wachten tot September. Integendeel, ook nu moet
hard .worden gewerkt om de eisen ingewilligd te krijgen.
Er moet de grootste aandacht besteed worden aan een eisenprogramma. Nu moet er gewerkt worden aan de uitbreiding van
de actie-bedingen. Niet dat nu de uitgeslotenen verder kunnen
gaan duimendraaien, doch als mocht blijken dat mensen van ons
zouden buiten blijven, dat anderen hun werk kunnen overnemen,
moeten in de bedrijven commissies klaar staan om zgn. de zaak
over te nemen. In de eerste plaats moet er voor gezorgd worden, dat in elke commissie partijgenoten aanwezig zijn.
Mocht dit bij de tram niet op elke lijn mogelijk zijn, dan
moeten er toch goede B.N.O.P.-ers in zitten.
Het stadsmanifest was een eerste vereiste, doch daar de uitgave financieel niet mogelijk was, moet het nog even wachten.
Wat nu het eerste punt is dat is, dat bij P.W. en G.V.B, momenteel de activiteit moet worden verhoogd. Zij zijn op het
ogenblik tamelijk gunstig wat hun activiteit betreft.
Dus beide opvoeren. Cok is het dringend noodzakelijk dat de
B.N.O.P. de leiding van de acties weer in handen neemt.
-3-

-3De partij moet wat minder in deze zaken worden "betrokken,
want het is eigenlijk vakbondswerk.
//ij hebben vele winstpunten uit de strijd gehaald. Vele
nieuwe contacten zijn via de adhaesie-betuigingen gelegd.
De winstpunten van het scheidsgerecht enz., enz.
Het wordt nu ook tijd, dat de zgn. vrije bedrijven worden
ingeschakeld. In de eerste plaats moeten de kernen v/orden
aangeschreven voor hun adhaesie.
Wij weten, dat wij in de leiding van de tram vele anticommunisten hebben. '.Vij maken echter een fout als wij alle
anti's loslaten en op partijgenoten en sympathiserenden
werken. V/ij moeten eerst zorgen dat wij partijlozen en
katholieken naar ons toetrekken. Anders hebben de mensen al£
VENTE, SILJADE, BIJLSMA en
maar hun klauwen uit
te steken om de partijlozen aan te trekken. Dus, in de eerst
plaats zorgen, dat wij de partijlozen naar ons toetrekken.
7/at betreft de B.N.O.P. , deze moet nu toch overgaan tot de
vergaderingen, die ernstige noodzaak zijn. Het is toch ook
voor de B.N.O.P.-ers, uitgeslotenen, niet noodzakelijk, dat
zij deze vergaderingen geheim houden. De andere bonden houden toch ook vergaderingen en deze kunnen door al hun leden
worden bezocht.
Dit alles wilde van het SCHIP ter discussie stellen. Tijdens
de discussie bleek, dat ieder het met de punten van Van het
SCHIP we^eens was. Doch er waren nog andere punten, die Van
het SCHIP niet naar voren had gebracht en die deze middag
meer in de belangstelling stonden. Dit waren :
1. De afscheiding van de C.P.N.-Tram van de hoofdgroep
Overheid;
2. De aanval van RUUTER en GOUV/SLEEUW op de financiële
centr. comm. en onderlinge meningsverschillen over
beide punten in het grote verband.
Over het geheel verliep alles nogal goed, al konden enigen
nog niet goed begrijpen waarom de partij er voor was zich
af te scheiden van de rancune-actie enz. en dus alles wilde
overdragen aan de B.N.O.P.
De aandacht wordt er op gevestigd dat de punten, die in de
inleiding door IVillem van het SCHIP gehouden en waarin hij
het standpunt van de partij uiteenzette (d.i. de partijleiding), een duidelijke koerswijziging betekenen. De partij
distancieert zich van de staking en de rancune en hevelt
alles over naar de B.N.O.P. onder het motief, dat het zwaartepunt weer op de loonstrijd moet worden gelegd.
De actieleidingen moeten worden uitgebreid en in de bedrijven moet er voor gezorgd worden, dat anderen het werk van
de ontslagenen kunnen overnemen. Daartoe moeten partijgenoten in de commissie zitting hebben. De B.N.O.P. moet de leiding van de acties in handen nenen en de partij moet minder
in deze zaken betrokken worden.

-4-

-4Tevens komt tot uiting, dat de uitgesloten stakers, leidende
C.P.N.-ers, er op worden voorbereid, dat zij de bedrijfsafdelingen van de C.P.N.-Overheid, waarvan zij thans lid
zijn, moeten verlaten, waartoe zij zelf moeten meewerken
door voor goede opvolgers te zorgen in hun afdelingen.

E., 26 Juli 1955.

RAPPORT VAN B
AAIT HB
Fo. : 30642
PA 272460
Betr.: TRAMGOMITê TB AMSTERDAM.
Typ. : B.
Bijl.:
Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd op
6-8-1955 het volgende vernomen betreffende het tram-comitê.
Deze week zal er weer een voorbereidende vergadering woraen gehouden, zie bijlage A., ter
voorbereiding van de grote vergadering aan het einde, van deze maand of het begin van de volgende maand.
Door personeelsleden van het G.V.B, die een voorwaardelijke
straf aangezegd hebben gekregen wordt beroep aangetekend.
De stemming onder het personeel wordt weer actief. De aandacht wordt er op gevestigd, dat dit hele strafgedoe voor de
gemeente een dure financiële kant heeft, zij erkent hiermee
dat de mensen van het G.V.B, en andere bedrijven nog het loon
van de 4e April 1955 tegoed hebben en de mensen van Publieke
Werken nog 5 dagen. Dit gaat er bij het personeel in als koek
en zij zien daarom B. en W. dan ook nu reeds als de verliezende partij, mede ook door de houding van het scheidsgerecht
bij de behandeling der zaken tegen Willem H. OOMEN, (geb.
25-7-191? te Amsterdam) en andere ontslagenen.
Bij het Gemeente Vervoer Bedrijf is ook gestart met de actie
tegen het gebruik van de atoombom en is er de komende week
een bespreking met die tramjongens die een oproep getekend
hebben. Eenmaal in de week wordt nu een bespreking gehouden
om de gang van zaken te regelen.

Amsterdam, 8 Augustus 1955.

1

Collega's,
Er hebben zich de laatste weken belangrijke gebeurtenissen voltrokken die
van groot belang zijn in onze strijd voor loonsverhoging en tegen de ontslagenen»
noemen de herclassifieatie van de -wagenpoetsers, het besluit van Minister Donker om af te zien van de strafvervolging jegends de stakers» on de
uitdeling van disciplinaire straffen aan allen die aan de staking hebben
deelgenomen»
Wij achten het dringend nootzakelijk, hierover met U van gedachten t o wisse
len en onzo houding tegenover o,e,a, to bepalen.
Daarom nodigen «L j U uit tot hot bijwonen van oon vergadering op»
Woensdag 10 Augustus a, a. in
GEBOUff DE LEEM¥,

Valkonburgerstraat 149,
doe 3 'morgens to 10 uur,
dos s 'avonds te 8 uur *
Wij rokonon op aller aanwezigheid,
mot collegiale groot on»
do commisio.

Collega's,
Hiermede nodigen wij U uit voor een "bespreking op WOENSDAG 17 AUG,
a.s. des avonds om 8 uur ten huize van:
G. de Vènte, Wifoautstraat 1'38 hs.
Gezien de belangrijkheid van deze "bespreking verwachten wij U
"beslist,
De commissie.

r

AAN HET RIJEEND PERSONEEL VAN HET GESTEENTE LI Jg VERVOERBEDRIJF..
Waarde collega's,
Meer dan vier maanden zijn verstreken sinds wij eensgezind in staking
gingen voor loonsverhoging d.m.v. herclassificatie.
Behoudens voor een honderdtal poetsers, die van loongroep l naar 2
zijn gegaan, zijn onze eisen nog steeds niet ingewilligd,
Inplaats daarvan volharden B. en W. in de door hen aangenomen houding.
Tegen alle "beginselen van recht in blijven zij het ontslag eisen van
een aantal Uwer "beste collega's e.n thans durven zij zelfs zover te
gaan om allen, die aan de staking hebben deelgenomen, disciplinair
te bestraffen.
Dit, terwijl Minister Donker het op het ogenblik niet verantwoord
acht de stakers strafrechtelijk te vervolgen, en moet constateren
dat "termen aanwezig zijn om van strafvervolging af te zien".
In verband met deze gang van zaken is de commissie van mening dat
het dringend noodzakelijk is het gesprek hierover met het personeel
te openen.
Op een vergadering met contactmensen van diverse lijnen, welke wij
Woensdag j.l. hebben georganiseerd, is de huidige situatie ernstig
besproken en het besluit genomen om op 26 Augustus a.s. een nieuwe
rachtvergadering te beleggen.
Hier zullen wij met elkaar de ontstane situatie moeten bespreken en
stappen beramen welke er toe moeten leiden dat onze looneisen worden
ingewilligd.
De eis van ons personeel was, is en blijft HERCL1SSIPICATIE en
ALLE ONTSLAGEKEN TERUG IN HET BEDRIJF.

Collega's de strijd gaat voort l

^ commissie.
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Betr. t VOOBBEBEIPlNa SACHTyESGADERISS G.Y.B.-PEHSONESL op 26 AUGUSTUS
1955.

Typ.L.
Bijl.»

Met medewerking van de ID te Amsterdam werd dd. 16.8*55 het
volgend» vernomen*

Voor Woensdag 17 Augustus 1955 is «r een vergadering uitgeschreven van de
Tram bij de VEN'i'E thuis, hiervoor zijn 40 convocaties verstuurd.(zie bijla
. Op deae vergadering zal van NIE de leiding hebben»

Indien men een staking tot atand brengt ligt het in 4e bedoeling de VWTS
met de leiding der staking te belasten,..
Met de bovengenoemde vergadering bij de VT3NTE thuis, is het de bedoeling
om de verschillende mengen met brieven naar B. en W. en naar de organisaties te laten gaan.

Onder leiding van een zekere ognftnelwur
is er in een schuur op Sloterdijk een vergadering geweest
van conducteurs die van buiten zijn gekomen en nog geen huis hebben. Op
verzoek van deze mensen, ± 200 personen, heeft Gerhard GROOT ROESSISK,
(geb. 22*10.1913 te Amsterdam) een conoeptbrief opgesteld.
1)628 brief moet door alle mensen die van buiten Amsterdam komen, en hier
nog geen woning nebben,getekend worden en zal dan naar de directeur gezonden wpgden *^_

AAN* BA,
YAH: Siys.
No.: J0806.
Betr.;G.V.B. TE AMSTERDAM.
TYP.:
- -.

DAT. 22 AUG.1955

PartijvergaderinK 19 Aug. in Felix Meritis van uitgeslo
ten stakingsleiders. Aai^e^ig waren
heeft
en
geïntroduceerd bij
., die zitting heeft in het Comité tegen actie van ontslagenen.
had zich met verschillende Ie
den van de P.v.d.A. fractie in de gemeenteraad verstaan, waarbi
hem was gebleken, dat in de fractie grote meningsverschillen
waren ontstaan over de opgelegde straffen aan de stakers.
had hierover ook gesproken met
( voorzitte
Scheidsgerecht ). Deze had
medegedeeld, dat verschillend
zaken van de ontslagen stakers reeds terzijde waren gelegd.
De definitief uitgesloten stakers zouden t.z.t. maar eens met
een onderhoud moeten hebben. Mogelijk "kon hij dan
voor herplaatsing in een andere tak van gem. dienst zorgen.
had geadviseerd geen staking te beginnen. Protestacties
kon hij wel begrijpen.
beschouwde deze uitlatingen al
Jiet kweken van een defaitistische stemming.
A"ctie tram. Be aanwezigen waren van mening dat een 24-uurs-staking wel doorgevoerd kon worden. Wat daarna gebeuren moest,was
niet duidelijk.
zei, dat de tram op staking moet koer
sen. Hoe lang deze staking zal duren, moet het personeel uitmaken.
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- 2en

konden niet "beoordelen of er gestaakt zou

worden.

Chris BISCHOT stelde voor agitatie te voeren op de lijnen
door de aanwezigen en andere partijgenoten, waardoor men een
goed beeld zou krijgen van de stemming.
BISCHOT sprak over dit voorstel zijn goedkeuring uit op
deze vergadering.
De C.P.N. wil volgens hem indien enigszins mogelijk - de
staking doorvoeren.

heeft enige dagen geleden gezegd, dat het gehele
overheidspersoneel bij niet doorvoering van de staking een grote
demonstratie zou moeten houden. BISCHOT sprak over dit voorstel
zijn goedkeuring uit op deze vergadering. Eventueel zou de tram i
haar nachtvergadering van Vrijdag a.s. tot die demonstratie kunnen besluiten.
Siep GBUGJES zei tenslotte, dat uit de resultaten van de
enquête onüer het trampersoneel over de bereidheid tot staken.
Tijdens de vergadering van Maandagmiddag 22 Augustus ( te 15.OO
uur in Felix Meritis ) goede conclusies getrokken zouden kunnen
worden.

TYP.G 22.8.1955.

ffi: YAIT S.
AAN HB.

Dupl.

30787.

3etr.

DAT. 2 2, AUG. 1955
Acties, onder personeel G-.Y.E. jfae Amsterdam.
Bijl.

God«

ƒ

Met medewerking van de I.D. te Amsterdam, werden
op 17-8-1955 ontvangen de volgende mededelingen over acties
onder het personeel van het G.Y.3. te Amsterdam;
28 Juli 1955 hadden + 80 nian van het G.Y.B, in Slotermeer in
een schuur vergaderd. Deze mensen waren allen van "buiten Amsterdam aangetrokken. In deze vergadering kwam n,-^::.r veren, dat deze
mensen het niet eens waren met de gang van 3aken hij het G-.Y.3.
Sr werd hesloten een petitie op te -stellen en deze door alle
""buitenmensen" te laten tekenen.
Zij eisen een eerlijke verdeling van de vroege en late diensten,
een hetere sociale verzorging en het nakomen van de "beloften,
die gedaan zijn toen zij hij het G.Y.B, te v/erk werden gesteld.
i)eze laatste helofte was namelijk : vroege dienst vóór hun vrije
dag en late dienst er na. De laatste tijd werd hiermee nogal
eens gespeeld en op aanvrage, wordt er geen rekening mede gehouden. Dit heeft tot gevolg gehad, dat twee Broers 's middags op
lijn 3 van hun wagen zijn gestapt en naar huis zijn gegaan, midden in hun dienst. De wagen lieten zij aan zijn lot over.
2en ander geval dat "bekend is, is dat een man van "buiten aangetrokken 's morgens het hoofdkantoor ophelde en zei, dat hij het
tweede gedeelte niet zou oprijden, omdat zijn laatste reisgelegenheid om 18.00 uur van het C. 3. vertrok en zijn dienst o ia 18.4!
uur was afgelopen. Deze man is inderdaad niet opgekomen voor
zijn dienst en moest (net als de andere twee) hij de directeur
konen. Deze verweet hem, zijn plicht te he"b"bèn verzuimd, waarópde man de zaak uitlegde en niet v/er d gestraft. Yoor zover hekend
loopt de petitie goed onder de "huitendensen".

E, 22.8.55.
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Betr. i VERGADï EgaiG, STAKIÏ-IGSCOMITE TE IMSTEHDAM OP 17-8-1955.
Uudn ' ' ^ '0Q<n
Typ.
>
Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd op 19 Augustus
1955 het volgende vernomen.
Op 17 Augustus 1955 werd ten huize van Gerard de VEKTE
(geb. 20-5-1924 te Amsterdam) een vergadering gehouden van enige leden van het Stakingacomité en een aantal vertrouwensmensen van de
lijnen. Uitgenodigd waren ± 40 a 50 personen. In totaal waren 14 personen aanwezig.
Uit de mededelingen van de vertrouwensmensen is gebleken dat
de stemming onder het personeel zo is, dat "behoorlijke bereidheid
tot staking voor 24 uren bestaat. Het algemene standpunt is, dat nu
lang genoeg gespeeld is met de belangen van het personeel en dat de
door B. en W. van Amsterdam genomen disciplinaire maatregelen tegen
de stakers, de maat hebben doen overlopen.
Op de 18 Augustus gehouden ochtendvergadering van de afd.Tra
van de B.K.O.P. te Amsterdam was eenzelfde stemming gebleken.
gj>. aan E3VD.
E., 22 Augustus

1955.

RAPPORT VAN E
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Betr. VERGADERING VAN UITGESLOTEN STAKERS
ciTERDAM.

TE AMj-

^J8

Typ. o«
Met medewerking van de I.D.te Amstertam werd dd.23-8-55
het volgende verslag ontvangen.
Op Maandag,22 Augustus 1955»te 15.00 uur had in gebouw
Felix Meritis te Amsterdam een vergadering plaats van uitgesl
ten stakers G.P.N .-leden,die in de diverse stakingscomité's
een leidende rol vervullen.

Inleiding:
begon,dat het er om ging de s t <
ming af te wegen op dit ogenblik van de bedrijven,die in
s t r i j d 0 ^a^e c ö^eweest(gestaakt hebben)en in hoof d a aak ging hè
in dezen/bedrijven,t.w,:
Gemeentelijk Vervoerbedrijf,
Publieke Werken,
Stadsreiniging.
3ij Publieke Werken,aldus de Inleider,blijkt practisch een
herclassificatie te zijn doorgevoerd.De stratenmakers bijv.
zijn voor 80 fo van de vierde naar de v i j f d e looriklasse met
terugwerkende kracht van l October 1954 waardoor de strijdstemming practiach nihil is geworden ten aanzien van de sala
ri£ring(de stratenmakers zijn bekend als een echte stakersploeg)
Bij de Stadsreiniging bleek op een vergadering van ± 120 man
wel van een strijdlustige stemming,maar niet van een stemmir
om een-twee-drie te staken.
Bij het G.V.B.was,voor zover hij geïnformeerd was,een behooi
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lijke tendenz voor een staking van 24 uur.Hierover wilde hij
graag de mening horen van de aanwezige G.V.3.-ers in de te volgen discussie.
Daartegenover ia ons wat anders ter ore gekomen,voor de zekerheid kan ik instaan,namelijk,dat het georganiseerd overleg
(G.O.)op 14-9-'55 bijeen zal komen en dat van de zijde van A.3.
A.-U.V.V.de suggestie wordt rondgestrooid,dat hier wat uit de
bus zal komen wat de salariëring betreft»
Hij deelde mede,dat de bouwvakken zich solidair met de tran
zouden verklaren OEI cok 24 uren de zaak stil te leggen.
Van de Taxi's had hij een soortgelijk geluid gehoord.De taxichauffeurs hadden n.l.het idee dat zij onderkruipers waren als
het werk bij de tram stillag."De juiste stemming bij alle taxichauffeurs werd onderzocht, aldus
Spreker zag bij de tram drie mogelijkheden?t.w.:ten eerste
l.De commissie kondigt een 24-uur-staking af,die dus geforceerd
wordt;
2.er kan een spontane 24-uur-staking uitbreken;
3.de commissie stelt een staking voor en de staking volgt spontaan.
Omdat spreker nog niet voor 100$ geï&formeerd was of een stakingsparool ingang zou vinden,moest met alle kracht bij de tran
gewerkt v/orden en moesten vooral de A,3.V.A.-leden gepeild worden,maar ook in het oog worden gehouden.
Vervolgens bracht hij het onderhoud .net
en
ter sprake.Hij schilderde
af als een typische Trotskist,naar wiens oordeel het dus gevaarlijk was te
luisteren."He dominee was in diverse ongure zaakjes gewikkeld,hj
zei niet welke,waardoor wij diens mening als zijnde ongevraagd
rustig naast ons neer moeten leggen.
Discussie;
:"Hij bracht hetgeen hij met
had besproken en beklemtoonde,dat hij slechts een objectief verslag had
gebraéht en dat hij van de dominee geen adviezen, nodig had en
dat hij de adviezen cp zichzelf verwierp.Hij sprak daarna over
de bijstand van andere bedrijven bij een eventuele staking bij
de tram.Hij bevestigde de situatie bij P.W.,zoals
die had gebracht en voegde er aan toe,dat z.i.afgewacht moest
worden wat de tram deed en daarna pas andere bedrijven er bij
te betrekken.Hij betwijfelde of bij de tram de mensen wel zo
strijdbaar waren als de partijgenoten dachten.Hij stelde de
vraag wat men dacht te doen als nieuwe rancune-maatregelen werden genomen.Moest men dan doorstaken of deze rancune-maatregels
accepteren?
:Zijn betoog was hetzelfde als van
en
had voor zichzelf geconcludeerd,dat de partijgenoten hem er vai
verdachten spreekbuis te zijn van
.Bit verwierp hij.
Hij vroeg zich af,welke krachten er werkten bij de tram want
kennelijk wil men de tram in een staking betrekken.Zouden ook
Trotzkisten hier aan het werk zijn,die de tram op een dood spoc
willen hebben?
:"Deze had ook het gevoel dat in deze rare elementen bij de tram aan het werk waren.Immers,de tram is ncoit
erg strijdbaar geweest en nu is er plotseling een grote strijdbaarheid.Laten we toch niet vergeten,rlat we met een man als 7>e

-5-

te doen hebben. Wij hebben deze man niet in de hand, als hij
spreekt, en als hij steun voelt in de saai, gaat h i j steeds verder
de za:-k opzwepen. Misschien zijn er bij de tram nog meer van zulk<
dwazen, zodat we bij de tram de ogen goed rnooten open houden.
:Deze begon met te zeggen, dat hij met vacantie was g<
weest en daarom geen volkomen dui -lelijk beeld van de tram kon geven. H i j was van mening, dat de partijgenoten zich en bloc op de
lijnen moesten begeven om ogen en oran open te hebben opdat men
Vrijdagnacht goed beslagen ten ijs komt. "Daartoe moeten in de eer*
ste plaats de partijgenoten bijeenkomen en in de tweede plaats
noeten ze goed merelijke vergaderingen van ver trouwens mens en nie
partijleden worden belegd.
Naar a a n l e i d i n g van de discusaie-bi jdrage van
en
en . .
" had b i j het idee gekregen, dat deze niet de
woorden van
ter harte hadden genomen, maar dat
hun gedachten en gevoelens had vertolkt en onder woorden had
gebracht»
üïatuurli jk, aldus spreker, was het n o ^ j g -de za-ak goed onder 4e oge:
te zien voordat men stappen ondernam»
trseze deelde mede dat hij voor Dinsdag, 23 Augustus 1955
een morgen-en avondvergadering had vastgesteld voor de leden van
de bedrijf s af d el i"1 ^ "^ra** O.P.N., in het bijzonder voor hen, die
Behoren tot het r i j d e n d personeel , om de stemming te peilen, en in
struotie tot agitatie te geven. ^eze ve^rrg deringen zullen worden
gehouden in gebouw Felix Yeritis,
Voor " r oensdag,24 Augustus 1955»w<iren t.vee vergaderingen belegd
voor vertrcuwensaensen niet-parti jgenoten op de lijsten van de
tram in gebouw "De Leeuw. ^eze vergaderingen waren n o o d z a k e l i j k om
van vertrouwde mensen de mening te ^oren over de gtamirnng en ter
uitbreiding van het thans v; erkend e tram-ctakingscom^ té en tevens
hieruit een -delegatie samen te stellen, die naar ?.en 7'. van 'jnste
dam en de vakorganisaties zal gaan om antwoord te halen op de
kort gelsden gezonden brief,
77at b e t r e f t het zich solidair verklaren van de bouwvakarbeiders,
h i j ï.-^ff l i e v e r dat de bouwvak arbeid erg hun eigen looneisen stalden dan sich sol :•:•:' ai r vorkla'een. H e t z e l f d e "11.3.% z.i.ton aandien
van de taxi-ohauff eurc; .
!Tet bijeenkomen van het G-.C x .o^ " l 4-9-l?'?5 h^d z.i.wainig te betekenen gpii sn, •'"'e vit"1 iti y ir,dip! een der bestuurders vai: het C.IT.V»
voor- Vp-t ^c^eidsgerecht had gedaan -'..l.,dat ? r - ri zeVere
:-.e^n.o-d he-°ft,dat inderdaad door de Unieb^nden nie te VZB g e "l -aan ten
ve^1"1'"-1 ^or? iiff:-. van de best^^-ila sociale voorwaarden voer ^^t overbsldspersoneel in "jus t e w? an. De ze i*"5 tlat-1. ^ 7 van
3=>1 ?;^Ver ^
*Q nqohtvergadering van bot trampers onsei ter sprake ko^-rn en ?•a el-r er rote indruk maken.
!?i j een ^OOT« Vie^ .s1 e v> nV/T en en^r^te onder het ri^ i ^? r i ; '
van de tram was hem gebl eken, *^ï> 'O i 70$ van ds on d c rrr ??;--' en
voor een 24-uvjr-stalcing v/aren.
Hij deelde ten slotte mede, dat de wekelijkse afrekening van b i j •dratre d o o r bot ^•^r'orson.eel ^ ; ' Vi n ^ b c e v e van de uitgesloten o taks r s wafPÏ^"» otien tot f.l.-?C, — (voorheen was dit f,1. 200, — per
gaf als ziener: .^c d ^ t men nog ste^s in d e
"rancune-strijd" nat on dat er een t end, enz was waar te nomen M
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B.en W.tot retirerer» .H: j g^f -i! s zn" ^n mening,dat een staking
op dit rnomant niet juist zou Kijn ondat zulka opnieuw zou
kel en.
'Oit standpunt werd docr de aanwezigen verworpen .
:(Technische Dienst Tram):Deze was van mening,dat
;;.ien hoogstens tot csn 50-50-stemiing V on koT.en,waarmee hij de
-z-^av vier een °';.-••!•'•>r-staking niet gunstig kon zien,
:Deze hoopte,lat op da komende nachtvergadering alle
punten van de agenda besproken Bullen worden en dat Degens t n *<
.Teen punten .achterwege hoeven te blijven.
:t)eze zag de toestand heel wat rooskleuriger lan
door disciplinaire s t r a f f e n achtte !~o i het gevolg van het feit
dat alles wachtte op een stakin^sparool van de cora'nissie.Zijas
inziens belezen de hogere bijdragen bij de tram voor de ontsla'
gen stakers op verhoogde strijdbaarheid en zeer groot vertrouwen in de tramcommiasie,
:^<eze vroeg waarom nog alschts 8 personen waren aan
gewesen on in de uitgebreide commissie zitting te nemen.5e bedoeling was toch 2 raan per lijn zitting te doen nemen?
antwoordde hierop, dat voor iedere lijn geen twee mens e:
waren verkozen.Hij verwachtte dat Woensdag a.s.,dl. ?4 •-•ugustu
1955,deze aa^ v haar beslag zal krijgen.
Beantwoording discussie door
:
Hij vatte de discussie als volgt sa^nen:
1.'Delegaties naar de vakorganisaties sturen om te vragen wat a
op de agenda staat voer de vergadering van het 3.C.en wat daar
bij de houding van de bestuur-e 1 ^ za1 * n j n .
2.Heol goed de A . 3 . V . A . - l e d e n bij de tram aftasten om via hen
te weten te komen wat onder hen l e o f t , o p d a t _ n i ? t door een verkeerd parool de eenheid tussen A.3.V.A.-en S.V.C.-leden wordt
verbroken.
3 f H e t z i j Donderdagnacht of Vrijdagavond de partijgenoten bij d
tram alsnog in vergadering bijeenbrengen om héél goed geïnformeerd te zijn voor de nachtvergadering.
4-.T)at alla commissieleden van de tram zich ten volle op de li^
nen sullen werpen om agitatie te voeren en de stemming te peilen.
Einde van de vergadering.

S,
24-8-55,
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Gade
: Verga lering

se st akin^s cor_iit é'

Liet medewerking van de I.D. ^isterdani werd
dd. 20-8-1955 het volgende vernomen :
Cp Vrijdag 19 Augustus 1955 19 13.00 irar h;,d in -e^ouv/ Pelix
lüeritis ta A;:,itterdan een ver~'; lering plaats van uitgesloten
stakers/C.P.N.-leden, die in de diverse '-•takingscoLiité' 1 s esn
leidende rol vervullen.

j Oi.p'.
L-,, ^.-^- •
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Betr.s

VERGADERINGEN. STAKINSSCOMMI3SIE BftTrm/

MET VERTROUWEJNSMEErSBN.

Typ.L.

Met medewerking van de H) te Amsterdam, werden op 25-8.55 de volgende verslagen ontvangen.
Op Woensdag 24 Augustus 19551 te 10.00 uur en te 20.00 uur werden
twee vergaderingen gehouden door de stakingscommissie "bij de Tram aamen
met da zgn. vertrouwensmensen van de lijnen van de tram. Deze vergaderingen
werden gehouden in gebouw "De Leeuw'1 te Amsterdam, Buiten de commissie
waren 'smorgens ± 30 personen aanwezig; in de avondvergadering waren
buiten de commissie-leden ± 50 personen opgekomen.
G. de VENTE.hield een soort inleiding (hij dwaalde telkens af en kwam dan
weer op de reeds behandelde punten terecht), waarin hij sprak over de uitlating, die de C.N.V.-bestuurder EI3R had gedaan op een zitting van het
Scheidsgerecht te Amsterdam ( de ïïniebonden hadden 3ir jaar onderhandeld,
maar niets bereikt en hadden in feite het personeel zoet gehouden en dus
alleen maar geborgd voor de arbeidsrust in het bedrijf). Hij spon dit
breed uit en kwam daarna op een binnengekomen brief van de B.N.0.P.,waarin
deze organisatie verzocht op de a.s. nachtvergadering een spreker van hen
het vraagstuk van herclassifieatie te laten behandelen. Besloten werd om
dé schijn op te houden van neutraliteit, dat aan alle vakorganisaties oen
uitnodiging zal worden gezonden om ook op die nachtvergadering een spreker
te laten optreden over hetzelfde onderwerp.
Over de nachtvergadering sprak hij, dat er wat moest gebeuren omdat het
personeel uitzag naar hetgeen de commissie zou doen. In wat zwakke bewoordingen (zijn betoog is niet te verslaan) borduurde hij op het thema
van een 24-uur-staking en vroeg tenslotte in de discussie de stemming, die
op de lijnen heerst.
'
Da discussie moest als lauw betiteld worden. Slechts aarzelend kwamen de
sprekers naar voren en uit het geheel bleek duidelijk, dat de aanwezigen
de stemming als 50.-50 beschouwden. Een staking zou zeker niet worden gedragen door het personeel. Sommigen zeiden ronduit, dat op de lijnen, die
zij vertegenwoordigden, het personeel liever niet staakte.
Avondvergadering.
Deze vergaderingj&f een soortgelijk beeld als de ochtendvergadering, maar
na de rede van VENTE hield
een toespraak. De kern van zijn
toef>raak was het volgende: Als we de saai op de nachtvergadering, rol
krijgen, is dat al een pracht manifestatie en van een manifestatie moeten
wij uitgaan. Een volle aaal is al een klap in het gezicht van B. en W.
van Amsterdam en van de Uhiebonden. Een volle zaal betekent een overwinning
Wat er uit de zaal naar voren komt is belangrijk. Wij praten nog niet
over staken, maar het voor en tegen moet eerlijk naar voren worden ge*
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"bracht. Zij, die op da nachtvergadering komen, vertegenwoordigen het
strijdbaarst gedeelte van het rijdend personeel en zij "brengen ook datgene opdat wij duidelijk kunnen zien wat onder hen leeft. Het gaat er om
dat wij moeten laten zien,dat wij nog één "blok vormen en door deze manifestatie tonen wij, dat wij er zijn.

—^.-.--^-.^--..,

AAN HET RIJDEED PERSONEEL VAN HET GEM.VERVOERBEDRIJF

V/aarde collega's, Vrienden l
Onverminderd gaat onze strijd voort, ondanks de manier waarop
B. en W. het wapen van de tijd hanteren.
Want wat er ook is gezegd en geschreven, één ding staat onomstotelijk vast, namelijk dat wij wat "betreft de strijd zeer
reëel en wat betreft de tijd zeer lankmoedig geweest zijn.
Wanneer wij de achter ons liggende periode bekijken, dan kunnen wij met het grootste vertrouwen de toekomst tegemoetzien,
want
?E_PRACHTIGE_EENHEIT)_EI_T_3gLI5ARlTEI-T
die onze strijd toen en nu heeft gekenmerkd zal onvergetelijk
blijven.
"*
Wij weten allen dat onze komende KACHTVERGADSRING opnieuw een
klap zal zijn voor hen die trachten, onze prachtige actie met
het wapen van de tijd te laten doodbloeden.
Wij zijn ons allen bewust van de verantwoordelijkheid die wij
met elkaar te dragen hebben, een verantwoordelijkheid óók
voor onze gezinnen om hen door onze gerechtvaardigde strijd
een menswaardig bestaan te verzekeren.
NEBKT DAAROM ALLEN DEEL AAN DE KOKENDE KACHTVERGAD3RING
opdat deze in het teken zal staan van
De vergadering vindt plaats in de nacht van

De Commissie van personeel van het
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf.

KOMT ALLEN l l

KOMT ALLEN '. l

KOMT ALLEN l l

A L G E M E N E B O N D V A NA M B T E N A R E N - A F D E L I N G A M S T E R D A M

Aan het Amsterdamse
gemeentepersoneel
Het is niet de gewoonte van een organisatie als de Algemene Bond van Ambtenaren om op alle publicaties in te gaan, die dagelijks in bepaalde kranten maar
ook zo af en toe in de vorm van pamfletten onder onze ogen komen.
Dit standpunt hebben wij niet ingenomen, omdat wij ons niet bewust zouden
zijn van onze verantwoordelijkheid als vakbeweging om de werkers in overheidsdienst van juiste voorlichting te dienen, maar veeleer omdat het zinloos is met
lieden in het strijdperk te treden, die bewust de werkelijke feiten verdraaien en
daardoor onrust zaaien onder het personeel.
Op 26 Augustus 1955 wordt door het Comité een nachtvergadering belegd ter
bespreking van het niet nakomen van een toezegging van Burgemeester en
Wethouders om de herclassificatie in het Georganiseerd Overleg aan de orde
te stellen. Deze toezegging is door B. en W. niet gedaan. Dit agendapunt is dus
onwaar.
Wel is in publicaties tijdens de staking door Burgemeester en Wethouders
verklaard, dat uitsluitend het Georganiseerd Overleg in eerste instantie de
indeling van het personeel behandelt en dat tijdens stakingen dit orgaan buiten
werking werd gesteld.

Wat is herclassificatie?

Z.O.Z.

Van Comitézijde wordt gesuggereerd, dat dit gelijk is aan een hogere indeling.
Dit nu is een volkomen misvatting. Het is afkomstig van herzien, classeren is
indelen, dus herziening van indelingsrang.
De Comité's beweren, dat dan A naar B moet, B naar C, C naar D, enz.
Dit is volkomen onjuist. Herclassificatie is ook: B naar A, C naar B en D naar
C, enz.
Het rijdend personeel was tot 1934 ingedeeld als volgt:
Trambestuurder in D en een toeslag tot E; hij kreeg betaald naar loongroep E,
dus zonder extra-betaling voor uren na 18 uur en diensten op Zondag.
De conducteur was toen ingedeeld in C en kreeg betaald naar D voor continudienst

In 1934 kwam de beruchte herclassificatie
De trambestuurder ging van D naar C plus een toeslag tot D.
De conducteur ging van C naar B, ook met een toeslag tot C.
Door de erkende vakbonden is dit in 1951 ongedaan gemaakt. Er werd weer
geherclassificeerd. De trambestuurder werd weer, als voor de eerste herclassificatie, ingedeeld in D en de conducteur in C met volledige continutoeslag.
De trambestuurder werd hierdoor belangrijk beter betaald. Het loonverschil
D—E is ƒ 4,80, de continutoeslag is gemiddeld ƒ 7,50. Wat wil men nu? De
indeling terug van voor 1934, met een inkomenverlies van ƒ 2,70 per week?
Wenst men dit niet, dan zullen er andere verlangens kenbaar moeten worden
gemaakt. Het woord herclassificatie is een zinloos woord zonder feitelijke inhoud.

Waarom die vergadering op 26 Augustus?
Men wil actie voeren tegen het niet nakomen van een niet door Burgemeester
en Wethouders gedane toezegging.

Amsterdams gemeentepersoneel,
laat U toch niet door deze onverantwoordelijke instanties om de tuin leiden.
De jongste actie in de Rotterdamse haven gaf nu openlijk weer zulk een les.
De E.V.C.-wijsheid kwam niet verder dan het benoemen van actie-comité's in
alle afdelingen van het havenbedrijf.
Zo is ook de gang van zaken in Amsterdam. Dat er verschillende personen
onbewust in comité's zitting hebben genomen zonder deze wetenschap, is te
betreuren. Dat men dit nu nog niet doorziet, is onaanvaardbaar.
Het jongere personeel, dat van de historische opbouw van de indeling van het
Amsterdamse gemeentepersoneel weinig of niets afweet, kan door de demagogische voorstelling van zaken worden misleid.

Wij waarschuwen hen daartegen
De misleiding wordt bedreven om wantrouwen te brengen tegen de vakbeweging.
De E.V.C.-comité's, C.P.N, en De Waarheid hebben een grote groep ongeorganiseerden nodig om dit soort van acties te kunnen ontwikkelen. Organiseert U nu,
opdat U een juiste voorlichting kunt krijgen van het zegenrijke werk, dat de
vakbeweging voor het Amsterdamse gemeentepersoneel in de primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden tot stand heeft gebracht met een te laag aantal
georganiseerden en onthoudt U ervan, gehoor te geven aan oproepen van
Comités welke op onverantwoordelijke wijze met U en Uw gezinsbelangen
omspringen.
Uitsluitend de door de verantwoordelijke' organisatie geleverde activiteit kan
verbetering brengen in Uw positie.
Wij doen daarom nogmaals een dringend beroep op U allen zich niet opnieuw
te laten verleiden tot het doen van onberaden stappen, die alleen tot resultaat
leiden, dat U zichzelf en Uw gezinnen nadeel berokkent.
N A M E N S HET A F D E L I N G S B E S T U U R VAN DE A.B.V.A.
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Onderwerp:

ïïachtvergadering personeel
Amsterdamse Gemeente Tram.
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Verslag van ue op jinsdag 30 Augustus 1355
gebouw Bellevue te Amsterdam gehouden protest'
bijeenkomst van het gemeentepersoneel i.v.m
Bijlhet ontslag van de 61 gemeenteambtenaren.

SEP. 1955

Coda

'51 Augustus
Blijkens mededeling in het oagbla^ i/e ,/aarheid van 30 Augustus 1955, Amsteraamse editie, werd op Dinsdag 30 augustus 1955 in gebouw Bellevue te Amsterdam een protest-bijeenkomst belegd voor het gemeentepersoneel van ^msterüam, in
verband met het ontslag van de 61 gemeenteambtenaren,
.je aanvang van deze openbare bijeenkomst was betaald op
20.00 uur.
De bijeenkomst werd gehouden in de toneelsaal van genoemd
getouw, terwijl te ongeveer 20.15 uur bleek, dat de capaciteit van deze zaal niet groot genoeg was om het aantal belangstellenden te bergen.
waarom werd de ernaast gelegen zaal erbij genomen.
Hierdoor werd ue totale capaciteit ongeveer 1500 zitplaatsen.
Te omstreeks 20.30 uur waren er ongeveer 1400 aanwezigen.
Op het podium was oen tafel geplaatst, v/aar te 20.30 uur
9 mannen achter plaatsnamen.
De voorzitter, die niet werd geïdentificeerd, opende de bijeenkomst met een kort welkomstwoord, waarna hij het v/oord gaf
aan;
Gerhard de VELiTE "geboren te Zaandam 20 kei 1904.
Deze spreker verkocht allereerst aan^de directie van Bellevue, om de verbolgen afluisteraars van deze bijeenkomst in
de zaal te willen brengen. Als reactie hierop werd ongeveer
10 minuten later door deze spreker medegedeeld, dat de zaalhuur van de te 20.15 uur bijgevoegde zaal door de directie
van fl. 170.- op fl. 100.- was gebracht.
Vervolgens ging spreker uitvoerig in op het door het ücheidsgerecht bepaalde, n.l. bevestiging van het ontslag van de
61 gemeenteambtenaren, jue consequenties hiervan zijn, aldus
spreker, dat de ambtenaren het stakingsrecht ontnomen wordt.
jje ambtenaren hebben dus niet het recht, om in uiterste
noodzaak dit recht, van ae vrije burger in een vrij land te
hanteren. Hem wordt dus de kans ontnomen, om voor zijn gezin betere bestaansmogelijkheden te verkrijgen.
üa over dit punt nog enige tijd te hebben gesproken, besloot
spreker met de mededeling, dat deze bijeenkomst slechts een
informatieve bespreking was. In komende bijeenkomsten van
de vesBohillende gemeentelijke instanties en de vrije bedrijven zal moeten worden uitgemaakt, wat ons verder te doen
staat.
Hierna werd het woord geveerd door;
Ook deze spreker, ging uitgebreid in op het ontslag van de
61 ambtenaren. Zijn redevoering was van dezelfde strekking
als de rede van De VErïTB.
Hierna werd nog het WOQÏJE// gevoerd door:
ü-erhard GROOT HO-ESSH^ geboren te Amsterdam 22 üctober 1913:
bekend.
*
Deze spreker verklaarcTe u i t d r u k k e l i j k , dat de BKOt niet
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achter de loonpolitiek van de Regering staat. Hij drong aan
op het voeren van actie tot het verkrijgen van een loonsverhoging van 1O/i en het verkrijgen van de herclassificatie.
Men kon echter ook in zijn betoog beluisteren, dat het missen van het stakingsrecht voor de gemeenteambtenaren,, de
grootste grief is. Hij betreurde het verder, dat hedenavond
geen vertegenwoordigers van de erkende organisaties aanwezig
waren.
Tot slot werd voor de pau^ë ..het woord gevoerd door;
Ook deze spreker beaamd'e, wat reeds door de vorige sprekers
naarvoren was gebracht.
Hierna werd er van 21.15 uur tot 21.50 uur gepauzeerd.
Tevens werd er door de voorzitter medegedeeld, dat door het
personeel van de tramlijnen 3» 5 en 10 gevraagd was wat zij
nu moetken doen. Hierbij werd kennelijk bedoeld staken of
doorwerken. De Voorzitter deelde mede, dat er voorlopig
doorgewerkt moest worden en dat er op woensdag 31 Augustus
1955 in een nachtvergadering van het personeel van het GVB
in gebouw tfrascati door dit personeel zal worden beslist
welke actie nu verder zal moeten worden gevoerd. Dit personeel had dan de tijd om met hun vrouwen deze zaal. te bespreken en dan kunnen zij in deze nachtvergadering, die uitsluitend voor dit personeel toegankelijk zal zijn, hun beslissing nemen.
Ook werd med^edeeld, dat door het personeel van de Havensen Hand elsinrichtingen op Woensdag 31 Augustus 1955 in gebouw De Arend, 1e Breeuwersstraat alhier, eveneens een vergadering over deze materie zal worden gehouden. Ook deze
vergadering zal alleen voor het personeel van dit bedrijf
toegankelijk zijn.
Verder zullen in de komende dagen vergaderingen worden belegd voor het personeel van de grote bedrijven en voor het
personeel van Publieke Werken «a van de Stadsreiniging.
Te ongeveer 21.30 uur werd vervolgens het woord gevoerd door;
Deze welbespraakte redenaar, gaf allereerst een toelichting
op de uitspraak van het Scheidsgerecht. Hij las o.m. het
laatste gedeelte van de door hem ontvangen beslissing van
dit Gerecht voor.
Vervolgens ging ook hij in op het niet bezitten van het stakingsrecht voor deze ambtenaren.
Uitdrukkelijk verklaarde hij, dat zij die op de s.toelen van
B em W zitten toebben de gemeenteambtenaren en hurisezinnen
voor honderduizenden, ja voor millioenen bestolenjiïoor hen
steeds de loonsvetiogingen te onthouden.
Hierna werii pet woord gevoerd door:
ïokke .TOHEril geboren te Amsterdam 25 November 1914, bekend.
Hij legde Eich geheel bij *e vorige sprekers neer, doch hij
was de eerste, die een spoedige staking aankondigde met de
woorden; "'Desnoods zullen wij zeer binnenkort gebruikB maken van hetvrecht tot staken»w
Yervolggns sprak:

640zz-4-55*
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Dit was volgens zijn eigen mededeling een Katholiek ambtenaar.
Hij sprak over de slechte sociale toestanden in de gezinnen
van de gemeenteambtenaren, waarbij hij o.m. naarvoren bracht
de hoge huren, die door deze ambtenaren moeten worden betaald
voor de woningen achter de Sloterdijk. Hierdoor zijn de vrouwen van deze ambtenaren verplicht te gaan werken, om te kunnen zorgen, dat hun kinderen behoorlijk worden opgevoed.
Het is de taak van B en W te zorgen, dat deze vrouwen aan hun
gezin worden teruggegeven, door het geven van loonsverhoging.
Als laatste spreker traftl op;
Hij deelde mede, da/t er momenteel weer een tramcomité bestaat, dat 85 leden telt*
Verder deelde hij mede, dat door de slechte toestand, waarin
het materieel van het GVB verkeert, het Amsterdamse publiek
in gevaar wordt gebracht. Ook al verzegelt de politie de
tramwagens, die bij een ongeval betrokken zijn, da*, laat
B en W deze verzegelde tramwagens door een luik in ge grond
repareren.
Hij richtte zich speciaal tot DE VEKXB, die hij mededeelde,
dat het nieuwe comité tot actie bereid is en dat wanneer de
leden van dit comité mochten worden ontslagen er toch weer
nieuwe leden klaar staan om een nieuw comité te vormen.
Hij vestigde nog eens speciaal de aandacht op de te houden
nachfrergadering, waarin #al worden beslist, wat er verder gedaan moet worden.
Hierna werd door de voorzitter de bijeenkomst gesloten*
Hij deelde mede, dat de comité's van PW, SR, het oude en het
nieuwe comité van de tram werden verzocht in de zaal achter
te blijven, voor nada?e besprekingen.
De bijeenkomst was te omstreeks 22.15 uur beëindigd.
Bij de uitgangen werd gecollecteerd door personeel van het
G-VB, teneinde te kunnen bijdragen in de onkosten van zaalhuur
enz..
Er werd opgehaald fl. 352,90.
Er werd besloten een motie te riohten aan B en W, de Gemeenteraad, de Besturen van de erkende orgaüsaties en aan de Pers.
In deze nrtie, die door vertegenwoordigers van het gemeenteper soneel zal worden overhandigd, wordt medegedeeld, dat het personeel niet acooord gaat met de beslissing van het Scheidsgerecht en dat " de strijd voor hogere lonen met vergrote
kracht zal worden voortgezet tot een aanvaardbare oplossing
is bereikt."
Omtrent de stemming onder de aanwezigen kan worden medegedeel<
dat het kennelijk niet in de bedoeling lag om tijdens de bijeenkomst een staking te pxclameren , doch dat de aanwezigen
hier zeker niet tegen zouden zijn geweest. Hen was er kennelijk op uit dit in de diverse te houden vergaderingen door hè
personeel van de verschillende bedrijven, door dit personeel
zelf te laten beslissen. Omtrent de stemming onder het GVBpersoneel kan worden medegedeeld, dat redelijkerwijs is aan
te nemen, dat dit personeel tot staking bereid is.
-.-...M-l.-.^!
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Bijlage behorende "bij het verslag van de op Dinsdag 30 Augustus 1955
gehouden "bijeenkomst van het Gemeentepersoneel in gebouw
Bellevue te Amsterdam*
31 Augustus 1955.

Door de voorzitter werd gevraagd of er onder de aanwezigen ook
vertegenwoordigers waren van de erkende organisaties, daar zij
deze organisaties hadden uitgenodigd.
Hierop bleek, dat van de KAB, het CNV en het NTV niemand aanwezig was. Later werd medegedeeld, dat deze organisaties verhinderd waren, daar zij zelf in spoedvergadering bijeen waren.
Deze mededeling werd met een hartelijk gelach ontvangen.
Wel werd door een lid van de ABVA, genaamd
, getracht iets
naarvoren te brengen. Hem werd verzocht voor de microfoon te
willen komen. Hij liet echter verstek gaan, terwijl DE VENTE,
''de aanwezigen mededeelde, dat deze
, mede tegen hem had
getuigd, wat zijn onttlag ten gevolge had.
Ook trachtte een niet genoemde OVB-er het woord ta krijgen,
doch hem wsrd door de voorzitter medegedeeld, dat aij met de
OVB niets te doen wildenhebben, daat het voorbeeld van de actie
van deze Bond te Rotterdam de aanwezigen nog duidelijk voor de
geest stond. Ook zei hij, dat de OVB nietö met het Overheidspersoneel uitstaande heeft*
W-5.
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DAT.

^ Stf. 1955 j

Op Donderdag l September 1955 werd te 1.30 uur v-Fin. een
vergadering gehpuden in de grote zaal van Frascati aan de
Nes, alhier, belegd door het actie-comitfe van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf, kortweg genoemd de "traracommissie" .
Aanleiding voor deze vergadering was de uitspraak van het
Ambtenarengerecht, waarbij de 61 ontslagen ambtenaren in
het ongelijk werden gesteld.
Capaciteit van de aaal bedroeg 500 zitplaatsen. Aanwezig
waren pi.ra.600 personen, waarvan een gedeelte werd ondergebracht in de koffiekamer. De vergadering was uitsluitend
toegankelijk voor het rijdende personeel en voor de leden
van de technische dienst, benevens voor de vertegenwoordiger
van de pers.
Te 1^.50 uur opende een onbekend gebleven persoon de vergadering. Hij begon met het verzoek tot diegenen, die niet tot
het G-VB behoorden, de zaal te willen verlaten.
Hij deelde mede, dat ei e trameommisaie met enige leden was
uitgebreid. Hij herinnerde aan de op .Dinsdag j.l. gehouden
vergadering in Bellevue, waar besloten was, dat ieder gemeentelijk bedrijf op zich zelfstandig moest bepalen, wat
$ e houding zou zijn
Sa de opening kwam aan het woorcl Gerhard de
'geb.
Zaandam, 20. 5. '24
Hij bracht de aanwezigen in herinnering, dat zij in de nachl
van 30 op 31 Maart j.l. plechtig hadden verklaard: "één eruj
allemaal eruit". En nu was het dan zover, gezien de uitspras
van het scheidsgerecht . Hij deelde mede, dat het personeel
van Haven- en Handelsinrichtingen gisteravond (31 &ug.) in
vergadering bijeen is geweest. Hij wist nog niet, v; elke beslissing daar was gevallen, maar wel kon hij verzekeren,
dat de stemming daar prima was.
VEïVï'L- vergeleek de toestand van nu met die van Febraari
ïïoen kwamen de trammannen op voor hun landgenoten. Toen werc
er niet over stakingsrecht gesproken. Ook nu moeten, jullie
bereid zijn op te komen voor je collega's, maar niet in de
eerste plaats voor hen. In de eerste plaats gaat het om het
stakingsrecht. Dit is een strijd niet alleen voor de tram
meer voor de gehele arbeidersklasse.
Spn&er leverde critiek op de houding van het iJYV.
i-let verdere betoog van de YE„ i'E was er geheel op gebaseerd
de zaal te beïnvloeden, om de staking tot een feit te maken,
Hierop volgde cie discussie. Het gesprokene kon zeer slecht
worden verstaan. Uit hetgeen door de diverse sprekers naar
voren v: erd gebracht kon wel \,:oröen opgemaakt, of zij vóór
GJ' te^en staksn waren.
ïlo. 1. stelde zich op het standpunt: één. srin, allecsal
erin; één. eruit, allemaal eruit. LU j n persoonlijke men:'.ng
is : staken. Laat U niet bang inaken^ c oor strafmaatregelen.
Hij riep op tot eenheid en solidariteit.
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ï*o. 2. Jiij huldigde hetzelfde standpunt als zijn voorganger,
n.l. één eruit, sllec;;^! eruit."Ik zit in de tramcomrr.iösie
on ik blijf erin. Ik ci&ag ei e Ü.l*. uit op een nader- te "bepaler
tijdstip met ons een vergadering te beleggen-," Hij somde
voorts een aantal onlangs behaalde successen op, o.a. door
de lassers van de i^SM en de chauffeurs van het G-roenhoedenvyeri.
1:0. 3.Vermoedelijk genaamd
"lid van het LTV. Hij
bedankte voor de hei?, verleende Jeestemming enige v/oorden te
mogen spreken, i-i i j steloe, dat cle voorstanders van een stele 1113 de strijd vilden ingaan, om o.a. ook deel te mogen nemer
aan het overleg. Llasr als er eer. actie kotnt, is er geen sprake meer van overleg.
Jullie zijn speciaal gekant tegen het KW, niet tegen de KAEC
en het ClvV. V/&arom? O',dat het ItT'J' de grootste bond is.
Spreker somde uitvoerig op, hetgeen er door cie erkende bonder
sindo 1945 d oor-overleg wa~ bereikt, Hij vv&arschuwde ellen
voor üe g-;volgen van een evsntuele staking en wees*£fdGt
d;, erkende organi naties niet acht c--r oen actie souden st^an.
.ijeae spreker w c rei h erht,ul<.. elirjk door geschreeuw onderbreken
eii ue VnjE moest al zijn o verre-- in.j^kracht u&nv. enden OD het
rumoer te onderdrukken.
ï'fo. 4- zei, dat men hem zonder zijn toeateracing van werkman
tot arcbtenaer hadè^Q "gepromoveerd". Hij had er pen half rjaa:
w].ik1' voor over om d.m.v. staking het stakingsrecht
terug te
krijgen.
Ko. 5 was de bekende
^eb. A'dam,
25.7.'17.
Het HVV laat :je in je hemd staan. Toen ik vanaVond naar deze
vergadering ging, werd me gezegd: "
, ze laten ons in
ons hemd staan". Maar ik zei, dat ik vertrouwen had in de
tramcommissie. Jullie moeten goed onthouden, het gaat niet
om mi:j of om die 61 man, het gaat om het stakingsrecht, het
gaat om de rechtsverkrachting. Waar blijven we, als dat zo
door gaat?
Aan het eind van zijn betoog schreeuwée
, dat zijn advii
was: staken, staken!
¥o..6. Hij was tegen staken, want dan vielen er nog meer
slachtoffers."De gewone man treffen wij m e t e e n staking,
niet de rijken, en uiteindelijk verliezen wij toch".
Ho. 7. Hij zei: $in eruit, allemaal eruit. Ban maar aan de
hongerpaal. In het particulier bedrijf $s er werk genoeg voo
ons.
No. 8* Alleen via de erkende organisaties is er iets te bereiken. Staken is niet de weg. Als er gestaakt wordt, ga ik
werken»
No. 9. was een man van buiten. Hij beantwoordde niet de vraa
of hij vdör of tegen staken was.
Ko. 10. noemde de pers en de politie vrienden» Hij gaf evenmin zijn zienswijze t.a.v. staken weer.
No. 11. stelde zich op het standpunt, dat wanneer de wethouders het recht hadden ambtenaren, die zich misdroegen te
ontslaan, zij het recht moesten hebben de wethouders, als zi
zich misdroegen eruit te"sodemieteren." Hij liet zich niet
in met politiek. Hij eiste herclassificatie, terugkomst van
de ontslagenen en teruggave van het stakingsrecht. Hij was
v<5dr staken.
Ho. 12 was een Pries, die ongeveer een half jaar geleden in
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dienst was getreden. Hij nam het standpunt in van ; één voor
allen, allen voor één.
No. 15 liet zich niet uit, of hij vóór of tegen staken was.
No. 14 was een Groninger, die 4i jaar ir* dienst is. Hij zat
reeds voor enige honderden guldens in èe schuld en liet blijken, dat/n"iet fc±$ afwijzend stond tegen staken.
No. 19 was tegen staken.
dl
Ho. 16 beweerde, dat B & W de rechten verkrachten iftlf door
onze voorouders door strijd zijn verkregen. Hij was voor staken. "Met ons valt niet te spotten". Hij noemde de toegepaste
methoden "nazi-methoden". Hij eiste het stakingsrecht.
No. 17 was één der ontslagenen, niet van de tram en kennelijk
een lid van het CNV. Hij zei, dat wat zij waren begonnen, ooi
moesten beëindigen.
No. 18 roemde de houding van de CNV-bestuurder BATENBURG^de
JONG en men kon het niet aan hem verwijten, dat het overleg
nog niet heropend was.
Ho, 19 was de belangrijkste spreker in deze vergadering.
Hij wees de aanwezigen erop, dat er terdege rekening mee
gehouden moest worden, dat meer dan de helft, een 7 & 800 mai
hier vannacht niet aanwezig was. E0n van deze 7 £ 800 man
doet het grootste gedeelte niet mee. Wanneer dus,de meerderheid van de hier aanwezigen voor staken zou stemmen, zou dit
de verhouding niet juist weergeven. De laatste keer sijn v/i,
min of meer chetde staart tussen ons e "benen weer naar "binnen
gegaan. Zorg ervoor, dat de tram niet de spits afbijt voor
de andere gemeente-bedrijven. Het personeel van de Havenen Handelsinrichtfnfc-heeft nog geen beslissing genomen. Dat
wacht op de beslissing van de tram. De reiniging gaat vanavoi
pas vergaderen en zal zich laten leiden door jullie beslissing. Onderschat niet de macht van het gemeente-bestuur, dat
niet zal buigen voor geweld. Nu z(n er 61 ontslagen, maar
dat kunnen er wel eens 161 worden. Ik wil jullie niet beïnvloeden, maar hou met deze feiten terdege rekening. Meer dan
de helft is er nu niet.
De vorige keer hebben B & W militairen ingezet, dit zullen z
nu zeker weer doen. Ieder van jullie moet zelf beslissen naa
eer en geweten.
Na hem kreeg
weer het woord. Hij verzekerde de aanwezi
gen, dat zij konden rekenen op grotere solidariteit en op
grotere steun, moreel en financieel, van de Amsterdamse arbeiders. Opnieuw schreeuwde hij: staken, staken, staken!
Hierna werd een binnengekomen brief voorgelezen van de Havenen Handelsinrichtingen, waarin stond vermeld, dat wanneer hè
personeel van de tram zou besluiten tot staken, zij dit ook
zouden doen.
De VEKTB deelde hierop mede, dat zou worden overgegaan tot
stemming. Hij vroeg de aanwezigen, op welke wijze er gestemd
moest worden n.l. schriftelijk of d.m.v. opstaan. Hierop
verkreeg hij geen duidelijk antwoord. Hij vroeg toen, of zij
die tegen staken waren, ntar voren wildenkomen. Ongeveer 50
man voldeed aan dit verzoek. Uit de zaal werd toen het misnoegen Uitgesproken over een dergelijke manier van stemmen,
waarop men alsnog overging tot schriftelijk stemmen. De traE
commissie bleek de benodigde briefjes hiervoor reeds gereed
te hebben. Op ieder briefje stond: VOOB/^EGEN.
Aan de heren van de pers werd gevraagd, of zij bereid waren
het stembureau te vormen, waarop deze antwoordden:"Daar be-
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ginnen wij niet aan".
Na een korte onderbreking deelde de VENTE mede, dat de uitslag
van de stemming als volgt luidde n.l. 268 tegen staken, 191
v<J<5r staken. Hierop viel een pijnlijke stilte in,
De VENIE hield toen een dramatisch^ betoog, dat erop neerkwam,
dat hij zich in zijn hemd gezet voelde door zijn collega's.
Hij voelde, dat hij niet langer het vertrouwen genoot en besloo1
met de verzekering zijn best toon te zullen blijven doen voor
een betere toekomst, een toekomst, die hij echter niet voorzag.
Br ontstond hierop een groot rumoer. Diverse aanwezigen grepen
naar de microfoon en er werd o.a. geroepen; Mannen, moet dat
nu zo? Moeten wij die jongens nu in hun hemd laten staan?
Waarop door de zaal werd geantwoord:Nee! Doch anderen schreeuwden terug; «Ja, maar wat willen jullie dan?"
Door één spreker werd voorgesteld een grote-demonstratie te hou
den door personeel van alle gemeente—bedrijven, doch het oiiverwachte resultaat der stemming veroorzaakte een dermate grote ve
warring, dat op dit voorstel geen reactie werd vernomen.
Eén der aanwezigen conductrices nam nog het woord. Zij was zeer
teleurgesteld in de houding van haar mannelijke collega's. Zij
had gedacht met kerels te doen te hebben, maar het bleken lafaards te zijn.
Ten laatste werd nog geschreeuwd: "Wat doen wij, als vanavond d
reiniging en P.W. besluiten in staking te gaan?" Maar ook hiero
werd niet gereageerd.
Te pi.m. 4.55 uur ging ie vergadering uiteen. De volledige tram
commissie verzamelde zich hierop in de koffiekamet, waar nog to
ongeveer 5.30 uur werd gediscussieerd. Van deze discussie kon
echter niets worden opgevangen.
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tot aadawtrklac na *• !•»•*• ia«t*i*tai wir* dd.iO-8-55 b,*» nlfiad
nnlac oatnafaa TM d* oob.t*B«nr,»d*rla« «a *• b*drljf**fd*lla< Tna
l.I.O.P.t* ia*Urdaa.I>* nrcadiriac wart «•bmdn la bat hna(la-Vaii*oor na
d* V.I.O.F.,n«T*al*r*bar«*al IJ? h,aa*twdaa op Hoadarda* 16 Auffutaa 195
t* 10.00 uur.AUw**l< ± 10 lidaa bihalra «alc* tMtonlctcC.
Da nrcad*rla« mrd calaU doo* d* awntarl* «m d* batrljf aaftalla*Tna Patrua B.H.Yaa IH( «ab.K- J-1919 t* Aa*t*rdaa) , dl* ook d* lalildla*
hiild.HiJ bnprak ia hat alc*a**a d* bahaadcllac TU d* aaltaa vu d« «atal««K stalnn roar hit 3ahatdi(*r*ebt t« AwUrdui a muotttrt* d* nltl*tlnc na i«k«r« BISR,^*^! b*ftuar*lld T*B 5.I.T. ,«fd«llB« Tp«»)ii.».o.,
dl* nor o* t Sali*ld*fl*iw9ht hkd r*rkl*u< ia **n «aak t*cn MB oit*U«*B
it*k»,l*t d* i.g.a.tbl*1iOBd«n si dl» jarca al*t* nor h*t pvrMBMl h*dd*n p» d* ia *B «worgd hadlcn roor d* arb*ldirr*d*>
Sprdnr aonolwUanU hlvrott dat d* eoof*mi«a*l* aremlwtlM d» «l*oht*
d« b«lu«Hi iin1ii11|É» v*a' 4* w»fc2*T*r* «n spccttfn Mt d* 1>*l«afiB nu
d* itdia lxmj»r orcmlMtl**.
Zij il*a hnB l*d*B sl*ebto «l» g*ldvitaa*.t*n oa d* or«talwtl** ia *t*ad
t* houdM «n tr*d*B in f»lt«a op voor d* b*l*a(*n T*B d* wérk«*r*n.
•lij d**ldi **di dat d* ia h»t b*drl}f giboadK p*ttti* voor looo»r»rhogia«
raar 90,% door h*t penoaul «u <j»tik*«id.HlJ besprak d*Ana •« door h*t
tranpcnoaial aan B. «n W. ,4» ml*boad*n «n d* E.T.C. t* rleht*a briif act
h*t Tino*k hirclaciificatl* door t* TOirva *a n*rkt* op, lat BH aa 4 BMBd«n noj al*t« raa rirbetirlag ma g*tl*k*a«
Hij duld* B*d*. i» t la d* nacht vaa 26-op 27 Au^natui 1935 a*a ia naahtT*r^d*rln< bijiu zal Imam oa «ioh t* btradaa op d* itaad vaa aak«a>D«
Tira«d*rln« zal ia hst t*k*a ataun na d* •!• tot b*rolaa*lflcatl* *B bat
oagadaan aakaa van «traffai »«n d* «takirs opg*ligd.
Hij w«ea op di gararan dl* ir ia aoholia.dat bat panoaval. *o laiar had £*r*ag*«rd op d* diaotpliaalr* atraffan dl* B.*a W.onl«n«» aan all* atakar*
h*bD*n opjtlÉgd.llJ v**t hit oltblijraa raa raaotl» a«a h*t optradia na
d« >>*Btaurdira nn dl T7aiiboad*n,dl* na«g*r*r*a dat h*t aaat*k«a*B Taa b*n«p tagaa d* opg*l*gt* i*raf f .7, 50 koit.
mj mirkt* op dat nlit r*ag»ran op dl straf b«ra«tla« ia hit aaataataa
ran hit itaklagBneht b«t«k*iit.7o doorgaand kan **lf* «in prot**t t*(*n
b. T. aan oaradilljki dleoit al* iao niidraging mrdan aukgir*k«ad«
••ii-i a*aor*«rd* v«rrolg«O3 dl B.I.O.P.stwaaotl* ia An*t*rdaa tia b*ho*r*
raa d* stakir» in dcald* aadi <at d* CoaalBii*(ataklBg*aoBlt< Traa)**a
acht «r» tand hat TM f.20OO.-.
D**i aohtarstaad Is ontataan door koitaa nor aitreaat«tlTiripr*idlac T*B
paafl«ttm,i»»lhuur i.d.Oi B.I.O.P.hiift ilob in«n*t d*a* f .2000.-bina*a
*-« triJiTin door een stmmactii tl orgaai**na.|aj aoatta hat b*ilnlt,h*t
3taklngBoo«lt4 uit tl briidia Jul*t want d* t3tg«Blot*a(oetalac*a)CoBBla3i«l«dm kunnea gttn parool nltg*r*a roor hit nog ia dlaaat aijad pirson««l.Di bultwwirild.la hit MJaoadir d* pir*,iou daa
dl ontalagaa stakir» g*oakk*lljk pratin hibb«n nat
oahltaarli diui&^
di «ohoudiri raa da niit-oatilagm*a t*r*«ht koat.
^oali «en >a*t zijn Juitt ilj dii ontalagm >ij» lx
radiraai«r>.Zlj >ija oatalajan oa hit w*nr raatljt
>•! ipnkir.blijkm zal, dat d* oaroal
iDlcilin£«k liit.Di riiaatwoordinff bimst bij l
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Oarrlt Taa dar TiU, (•••.12-2-1920 te Aaatarda») iftata (telt* «• «laaf
wuroa da B.l.0.*.f*aa landalljka aotia Toafda.Buite» «a>tér4*a,aMft aaa
laaara ook gaprvfitearo' m data wtia.Daaa Traag aart door
sMr»taria(h»*W*atuurtar na d* B.I.O.F.)ala niet bautoooHi ••»-*-'1]
"In Tarbaat Mt aadara Mtlaa Vilten AWterda* la ook Taal «*ld Mdlc.au»
door 1. daia «otl» dan ook plutialljk,(d.l.Té*r iaatordaa)«aaaua*.
Da bnitan Aaatardaa baralkte ramlteten.bat «arolc na t* «taktac na te*
Onxbaltapnrautl ta laatartaattlja aohter erotendaala *««r door ajalater
BE3L oacadun jtatnlrt "
Br aija aair 4*a 4000 iahtaiami %* ataklmc cn*«ct,Xi> laaa B4,»t la
•tut bat oad*rboo< nor d* oat»la«BB atitera op te braao«rTolf«>Mmak
•ordt bat (laluBMld ultfAurt.Ik atal nor hlama mift ««liau te off eraa.Taa «H *at»ooiild*blar»p ut iaa* 4000 ml 4««»lljk la (tut nran
nor hat onlarïond na d* oat«l*««Laii te *oroa.Kr alja •* — —•—* aoVraout
kD*taB,ualbuur,puflattaB laten drafckaa «na.aaardoor ••• •BMaratead na
f .tOOO.-i» ontataaa.Hat otttfm TU ante* inldana na hat «lakaagald reaA
hij aan nltatikaad Idaa au bij hoopte dat Ina «adwhte •IfaMta andar bat
paraawcl ultfadxatia *ou nrlan.
--___
*
'Bi] baplaltte 'bat «nSvraa na an «Cbtfaat door da •B.I.O.F.ua* ualaldla
nu da ultlatlacwi TM iafcara J)Ii«,a«a baataurur na da cbrlateli;)** Tak»
ors«^i»ati»,TOür bat 3obaidafar»obt t* Matardaa.
Bij Trotg T»urta da i.*.n.Boit"MdrlJa«r«trmilT««»ra)ult w nodl^kn TM*
d* i*obtT»r«»aarln«,»«nt daaa babom sijn« inalana tot bat UJdand Par»
aonaal mi 4a tnm.
Van Wlif «n»ooTdiia,4«t bat baatour T*n da B.t.O.I.aioa baxaaat o» bat
uitgang no •« awiUaat.Bll mi nn aan In* dat la r»lln«ar»/Boit»ardrljdara ook oj da'n*obtnz«adarln« baboran te iün,Mnt lij baboran tot
bat UjMnd Paraonatl.
i
.
.
.
.
Data vroac of da watnlaoba 4i«tnt ran da Iraa la ««n «nataal» utia
ward bulten«aaloten aa of btt waar *a*,d»f bat CaozganlMdid. Onrl««
•poadl« bljaankoaUUlj «u Toorte v*n uainK dat roor bit SebaidatarMttt
aa»r da nadruk aoait wordaa i«l«g* op bat StaJdac*raaht.Bij l* >A7in«caa
v«n »FP»I Toer h» t sobalda(>raobt door da diaoiollnalr (*>traf te «takaza
coaitataoxda bij alapta»
Tan fiB «ntaoónUU «la .rol«tiliat la nlat da badoalin< d» t*«talaaba
uit te alulteu.lal aoatan al j ilob op da nacKtnigadarlag ontboodan na
ataaaliic>aan aoat niat v»rg«t*n,d«t bat Bljdaad fartbnavl ga»n a^kala nr>
batarlnc haoft g*kragan>Hlj bad jgabool<d van gvruobten ,d»t bat 8.0.apoadl«
bijeen zou koavnitocb bid hiarnn gaan banatiglnc kunnan krij«an«B*
alapta bij Ut uivracan T«n 3cb«iiUg«i«obtnJc»n «aat bij <un canakiuóht,a«t het oog OB la naobtTaigadariax»
Man gaüt or vai uit, lat aan daar M„r xal baian.Oa aanaan babban nrtrouwan in d*
Daia no*r of bat aogalljk"wu aen ciyiala crocadura mmn ta laggan,ala '
•>roafcn>cai ovar Mt 3Ukla£aracbt.ttij baplaitu o* aalagatUa te iand*n
nwr fl.a-i C.an iur da v»iorg«niMtia»,OK druk uit ta oafanaa.
Van ''i» nWoorud«,ü»t am proafprocaa nu nlat urgant *utoaaat blaacnx.ort uit.^rei«n «oidan t>adann.Bij bit bakand nordan Tan ulteuakan van
h«t jcMid>«*n<cht zal dan aaUt taratond nordan baaprokantfat d* dala^atiaa eatraft kon ai) aaKdalan.dtit data »aran aiüBaa«aiteldlBur dat 4a
^rootte van da dai«&i»tia naur Jj.an ••non D«.prot»n «ard*
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'Deze vroeg waarffieV 'die f .2000. -nodig waren. Rem was bekend,
dat op lijn 5 al efeige weken f. l, 50 werd betaald inplaats van
f.1.-.
Is 'dit de enige lijn, die dat doet, zo wilde hij weten?
Van MIE antwoordde , dat personeel van andere lijnen ook f. l, 50
betaalde. De Tram kan haar eigen «onsen wel verzorgen, maar andere bedrijven niet zodat de Tram hier bijsprong.
'kreeg daarop het

woord. Hij deelderoede,*a t deze vergadering teven* diende <m
te weten, hoe de atenmlng onder het Overheida-peraoneel ie, met
het oog op het uit te geven parool of men bereid ia in staking
te gaan.
De mening van de aanwezigen waa dat de ontevredenheid groeiende la en dat bulten de BiN.O.P. on suggesties waren binnengekomen de ïaak er bij neer te gooien.
De avondvergadering gaf hetzelfde beeld. Er waren ^ 15 leden
ter vergadering gekomen.
**
Als discussianten voerden de volgende personen het woord:
---------- ______ 117 . '_
"
" ;Deze deelde mede,
'dat het personeel van lijn 10 in zijn geheel voor staking waa.
' :Deze betwijfelde de mogelijkheid, wat te offeren van het ziekengeld flat spoedig uitbetaald zou worden.
:Deze achtte lauwheid aanwezig bij betaling
van de bijdrage voor de comisaie.Hi j moest op bus E herhaal»
delljk aanmanen tot betaling.
-^___
Anster«am.wor»r>'»^f'va*e looier-straat > : :;ez« vroeg of het mogelijk was op alle lijnen een lid van de Commissie te belasten
met de geldelijke af dracht, In verband met de moeilijkheden
die
had ondervonden. Hij ach tree het nodig dat de/
Commissie te weinig contact had met het peeaoneel)
:Deze klaagde over
het feit, dat in het wachthuiaje van lij/l l geen krant verscheen. (Hl j bedoelde ^e Waarheid)^
'•Deze vond, dat opJbus E wel degelijk s t «uk Ingsbereidheid was, ondanks lauwheid van be&aling voor de stakingscommissie. Hij vertelde, dat hij ook buiten de B. H. O. ?. kring
stakingsgeluiden had gehoord. De persoonlijke mening van berichtgever ia, dat de stemming onder hfet personeel fifty/fifty
la.Ken eventuele 'staking zal een geforceerd karakter dragen.
2en staking, zo zij doorgaat, zal niet zp massanl zijn als op
31 M ;art 1955. Zeker zal de staking niet langer duren dan 24

n

had met het personeel.
1-9-55-
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No. 2630-0-4-'55.
Onderwerp^ Vergadering personeel
Stadsreiniging.

DAT.

3 SEP. 1955
g !3ept4mber 1955.

Code

J

Verslag vaxTde besloten vergadering
belegd door het Stakingsoomité* Overhèidaperaoneel(Stadsreiniging), op
Donderdag 1 September 1955, in het
gebouw "De Leeuw" aan de Valkenburgerstraat te Amsterdam-C.
De vergadering werd op 1 September 1955 te 20.30 uur geopend
door de voorzitter
' "'
Achter de bestuurstafel waren buiten de voorzitter nog 4 per
sonen gezeten, waarvan twee herkend werden, namelijk Pokke
JOHN, geboren te Amsterdam, 25 November 1914
en
> _
*
In de zaal waren ongeveer 150 personen aanwezig. Vertegenwoo
digers van de pers waren uitgenodigd en aanwezig*
De voorzitter memoreerde in zijn openingswoord de uitspraak
van het Scheidsgerecht, welke uitspraak hij ergeUijk noemde.
Waar men van niemand had kunnen bewijzen, dat hij, bijvoorbeeld, op een kist staande zijn medearbeiders had aangezet
tot staken, had men allerlei andere bijkomstigheden laten
gelden om tot een dergelijke uitspraak te geraken.
Vervolgens gaf hij het woord aan de reeds genoemde gokke Joh
Ook deze hekelde de uitspraak van het Schei dage recht 'en deel
mede, dat de ontslagenen zich nu zouden wenden tot de Centra
Ie Raad van Beroep te utrecht. De vier advocaten van de ontslagenen waren bij elkaar gekomen om de mogelijkheden te bespreken voor ««a dit Hoger Beroep» Er waren wel zoveel zwakk
punten in de behandeling door het Soheidsgereoht, dat zij va
mening zijn dit Hoger Beroep met succes te kunnen beginnen.
Ongeacht echter dit gedeelte van de strijd zou de strijd roo
loonsverbetering moeten worden voortgezet. Door de houding
van de zogenaamde TJniebonden en verraders van de arbeiders
was men tijdens de nachtvergadering van 1 September 1955 in
Prasoati niet tot een staking gekomen. De arbeiders waren aa
het twijfelen geraakt* Doch ondanks dit wordt de strijd voor
gezet* Op 14 September e.k. wordt het Georganiseerd Overleg
gehouden, waarvan de TJniebonden een verbetering in de lonen
van het G-emeentepersoneel verwachten. Teneinde deze heren er
van te overtuigen, dat het de arbeiders in Overheidsdienst
ernst is, zal er tevoren een massa-demonstratie te Amsterdam
worden gehouden, waaraan arbeiders uit alle takken van &emeentedienst zullen meedoen* Mocht ook dit overleg op niets
uitlopen, dan zullen de acties niet uitblijven en zullen de
arbeiders met kracht terugslaan en ditmaal met succes.
Te 20.55 uuur kondigde de voorzitter een korte pauze aan, we
ke tot 20.10 uur duurde.
Na de pauze kregen verschillende discussianten het woord.
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Voor zij eohter aan het woord kwamen las de voorzitter een adres
voor, dat aan Burgemeester en Wethouders verzonden zou worden*
De discussianten spraken voornamelijk over de solidariteit we 11
gehandhaafd moest worden, ook ten opzichte van de ontslagenen.
Eé"n van hen(geen van deze lieden kondwi geïdentificeerd worden),
las een schrijven van de ABVA-N.V.V. voor waarin de arbeiders
werden gewaarschuwd zich niet te laten spannen voor het karretje
der C.P.N, en E.V.C. Hij verklaarde vervolgens lid te zijn van
deze organisatie(A.B.V.A.)en de noodzaak ervan in te zien ook
daarvan lid te blijven» Stemmen uit de zaal protesteerden daartegen en riepen, dat hij uit het N.V.V. moest gaan. Spreker was
het echter met hen niet eens en betoogde, dat de N.V.V.-era in
hun organisatie moesten blijven teneinde daar invloed ten goede
te kunnen uitoefenen*
Ben andere spreker wekte de kameraden op toch vooral elke week
weer in de beurzen te tasten, om de ontslagen kameraden daar dooi
te onderhouden» Want, zo zei hij, de tijd komt. dat wij allen
zullen staken. Dan kan de Gemeente ons niet allen ontslaan en
dan zal onze eis zijns Allen weer in dienst of niemand aan het
werk".
Te omstreeks 21.99 uur beantwoordde John de discussianten. Ook
hij sprak over de tijd waarin aan de Gemeente de eis zou worden
gesteld alle ontslagenen weer in dienst nemen of anders alle gemeentebedrijven plat. Hij wees nog op de steun die verwacht moot
worden van de arbeiders van de andere bedrijven. In verband hiei
mede sprak hij nog over de heersende utenKAntiui* ontevredenheid onder de arbeiders der N,D^r.M, en A.D.M, te Amsterdam. Twe
^t&dnaangevenaè bedrijven.
Te 22,00 uur sloot de voorzitter de vergadering na nog medegedeeld te hebben, dat een nieuwe commissie was opgericht bestaande uit 7 man, gekozen uit arbeiders, die nog in dienst waren.
Vervolgens deelde hij mede, dat er nog een schuld bestond aan de
advocaten, die de ontslagen arbeiders voor het Scheidsgerecht
hadden verdedigd, terwijl ook de zaalhuur moest worden voldaan.
Reden waarom hij de aanwezigen opwekte zich niet onbetuigd te la
ten bij de collecte aan He uitgang. Daarna richtte hij zich tot
de Pers, De vertegenwoordigers daarvan verzocht hij nota te neme
van het volgende: Toen indertijd het Ambtenarenverbod in de Vakorganisaties ter sprake kwam, had één bestuurslid van de Politie
organisatie zich daartegen verzet met de woorden:"Vandaag gaat
het om E.V.C.'ers maar morgen kan het progressieve N.V.V.'ers
treffen1* Dit is nu wel gebleken door de uitspraak van het Scheid
gerecht.
De collecte bracht een bedrag van f,79,— op.

Ondw.vergadering personeel Publieke w

1*55.
,
„ van een vergaderingvan persorié"êl""van" Publieke Werken der
Gemeente Amsterdam, georganiseerd door het s tak In gs comité" en gehouden ot> Donderdag l September 1955 in de grote zaal van "Frascatle" te Amsterdam,
Aarv»e*lg waren ruim 2 00 t>ersonen. De zaalcapaciteit bedroeg ongeveer 5°0 nersonen,
^e ongeveer 2O,20 uur werd de vergadering geopend door:
(wfcboren te Amsterdam,
ï»
HII neette me aanwezigen hartelijk welkom namens "het comité" en
betoosr-'e dat nu de kogel door de kerk was nu het Scheidsgerecht
uitspraak gedaan had,De naam scheidsgerecht wilde hij met mlnach*
tlng u^tsr>reken omdat het oordeel van dit "gerecht" ontbloot was
van elke nersoonUjkheld,Aanvankelijk heeft men blijkbaar nog g«*
meend een persoonlijk oordeel te moeten vellen,zelfs heeft men
nog Betuigen gehoord (die dikwijls voor de arbeiders pleitten)
dooh uiteindelijk heeft men allen een om>ersoonlj jk gestencild
briefje doen toekomen.
Publieke Werken heeft getoond successen te kunnen bevechten,He t
7.1 In de sueeess.en waar het NW nu prat op gaat.Maar ze zijn bereikt door onze strijd.
Hierna gaf hij het v?oord aan:
Wij zijn nu,aldus spreker,bijeen om de toestand na de uitspraak
van het pcheldsgerecht,onder de ogen te zlen«De manier waarop men
de zaak behandelt Ikerinnert ons aan de Nazi-tijd. 10 000 Amaterr'
dammers zijn overgeleverd aan de willekeur van overheid en werkgevers .Dit voert naar het collectieve systeem van het Nazldom.
^ocb zijn er successen ge "boek t. Ongeveer 70 $ is nu geherclassifiseerd doch voor de overige 30 % moeten we nog vechten.
I5n bovendien,de staking heeft iets los gemaakt wat niet meer door
terreur Is te stuiten en de Unie-bonden zijn in attie gekomen.
De leiding van deze bonden had zich al uitgeleverd aan de vertegei
woordlgers van het kapitaal.
De nositle van het gemeentepersoneel Is onnoemelijk sterk.B.& W,
•proberen de strijd van ons om lotsverbetering af te leiden en onz»
aandacht te vestigen op de anti-rancune.Maar daar tippelen wij ni<
ln«wlj blijven naast elkaar st-an in de loonstrijd.
Overal In de bedrijven wordt de eis van loonsverhoging gesteld en
krachtiger dan ooit te voren.Tn de particuliere bedrijven is de
toestand zelfs sesrjannen.Daarom hadden B.& W. zo'n haast en werd
er zo snel een uitspraak gedaan,Deze snelle uitspraak heeft ons
verrast en i n tijdnood gebracht,
Het personeel van de Handelsinrichtiagen heeft besloten In stakinj
te gaan als de tram het doet,Dit pleit niet voor hun begrip voor
zelfstandigheid,En het besluit van de tramvergadering om niet In
staking te gaan kwam als een donderslag bij heldere hemel,Deze uH
slag verbaaswde ons,Zij is een gevolg van zwakte van de tramleldIng,21j gaf niet de goede leiding aan de vergadering,deed tijdnood ontstaan,De burgerlijke bladen en B.& W. behoeven echter nog
geen hoera te roepen,De stemming bij de tram is heel anders dan
de (schriftelijke) stemming uitwees,De actie daar komt nog wel,'
Ort lU Seutember 1955 Is er een vergadering van het Georganiseerd
Overleg en blijkens een manifest van de Unie-bonden Is men weer
bezig met een 5 * loonsverhoglng.Dit spelletje kennen we echter
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^en van de NW-verdedigers voor het scheid gerecht, de ze "godvergeter
schurk", had het over "het belang van het gezin". Maar de stakers hel
ben Betoond meer begrip te hebben voor de belangen van het gezin
dan het ffebele Unie-bestuur»
Tn de vergadering van het trampersoneel is voorgesteld om voor de
^IH» September een protestdemonstratie of meeting te houden en dat
moeten lullle steunen. Ik reken op jullie allen.Want de openbare
mening, daar is men bang voor.
werd van 21,10 uur tot 21,30 uur gepauseerd waarna gelegenheid eegeven werd tot het stellen van vragen.
T3en achttal nersonen uit de aanwezigen voerde het woord. De een
herinnerde aan de grote stakingen in het verleden, een ander propa«
gearde de massameeting terwijl een derde voorstelde om allen tege11, Ik ontslag te nemen en zodoende de gemeente "voor het blok" te
zetten. Ook werd voorgesteld om niet meer in tarief te gaan werken
«n om een erote vergadering te beleggen onder leiding van de BNOP.
Al deze srvrekers konden niet eeidentiflceerd worden uitgezonderd:
.....
-------*
'
" ,die
voorstelde om de ontslagenen allen als bezoldigde bestuurders van;$J
-de ^TOP in dienst te nemen.
TT1 tee7onderd de eenheid van strijd en de protestmeeting werden alle
vnnr«?te"|Ten door de leiding van de hand gewezen,
zeide M ,1 fle beantwoording dat hl.1 wel wist dat velen
a-enegen «aren om te staken. Dit mogen we echter, zeide hij, niet doen
omdat wil niet weten hoe zulks zich zal ontwikkelen .Wij moeten ook
bedenken dat we nu alleen s taan. Bovendien moeten wij voor zoiets
minstens flO # voorstanders hebben. Echter de strijd gaat voort.WIJ
eer eeschlkt ogenblik af.Dan rekenen wij op Jullie»
renden van ^en protest aan B.& W. hee ft mijn volledige instemen daartoe ™<->esten ^.1 ^a^ ook maer besluiten.Een goede en
krachtige demonstratie of meeting wil ik sterk aanbevelen. Verder
moeten we onverminderd doorgaan met de solidarlteitsaetle.WiJ rekenen op ,tulll«,
wees vervolgens nogmaals op de bereikte resultaten en deed
p^n beroep op de aanwezigen om aan de uitgang de collecte te gedenk
en welke collecte diende tot dekking van de z a alhuur. Hierna verklaarde hij t« 22,30 uur de vergadering voor gesloten.
De aanwezigen gingen ^ustig en uitzonderlijk snel uiteen,
einde»
G-6.

GEMEENTELIJK SCHEIDSGERECHT
UITSPRAAK

.1955.
UITSPRAAK
in zake.,

tegen
het Collogo van Burgemeester on Wethouders v-.n Amsterdam«
verweerder, gemachtigde Mr. Cornelis Ensing, ..djunctadministrateur aan de afdeling Arbeidszaken ter GcmeontcSocretarie, wonende te Amsterdam,
Het Scheid s ge r c cht, bedoeld in artikel 70 van het Anibt enar onroglemont;
Gezien de gedingstukken;
Gelet op de behandeling der za-.k ter openbc.ro terechtzitting op 7 Juli 1955;
Wat s.angL:j.t de feiten vc^n het twistgeding:
Overwegende, da.t verweerder bij besluit vo.n 12 April 1955
No. 874/1 m Arb.I 1955, klager hooft gestraft net ontslag uit
zijn betrekking, zulks met bevel tot onmiddellijke tenuitvoerlegging, wegens misdraging,hierin bost.;^.nde, dat klager
heeft deelgenomen aan de omstreeks l April 1955 bij hot Gemeentevervoerbedrijf te Amsterdam uitgebroken staking en
daarbij, blijkens do in do bijlage van het besluit gcnocmdb
gcdragingon on feiten, oen Actieve on leidende rol heeft
gospeold;
Overwegende, dat klager togen voormeld besluit, tijdig,
bij op 10 Moi 1955 ingekomen schrijven beroep hooft ingesteld
bij hot Schoidagorocht en daarbij voor dit beroep do volgende gronden heeft „angevoord: "Ondergetekende (kl_gcr) is van
mening, dat de straf ten onrechte w^rd opgelegd, waar hij
zich niet aan eon misdraging heeft schuldig gemaakt";
dat klager vordert "dat hot bestrodon besluit zal
wordon vernietigd11;
Overwegende, dat vorvvourdor bij contra-memorie hooft1
verzocht hot door klagor ingostoldo beroep ongegrond to
vorklaren;

- 2In rechte»
Overwogen.de, dat op grond van de inhoud der stukken vaststaat en ook door klager niet wordt ontkend, d^t hij omstreeks
l April 1955 heeft deelgenomen aan een staking onder het gemeontepersonecl;
Overwegende, dat volgens het bepaalde in art. 70 van het
Ambtenarenreglement beroep bij het Scheidsgerecht k-m worden' ingesteld op de gronden, omschreven in art. 58 der Ambtenarenwet
1929;
dut het Scheidsgcrecht derhalve heeft te ondarzoeken of
a) het besluit van verweerder, waartegen het beroep van klager
zich richt, feitelijk of rechtens met de toepasselijke algemeen
verbindende voorschriften strijdt;
b) verwoerdor bij nut nomen van dit besluit van zijn bevoegdheid
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt d^n tot do doeleinden,
waarvoor die bevoegdheid is gegeven;
c) tussen do opgelegde straf en de gepleegde overtreding onevenredigheid bestaat;
dat het Scheidsgerccht redenen aanwezig -cht bij dit onderzoek voor wat de in deze van belang zijnde gedragingen van klager
betreft uit te ga_n van het reeds op grond van do stukken vaststaande en ook door klagor erkende feit, dat klager omstreeks
l April 1955 hoeft deelgenomen aan een staking ondor hot gemcenteporsoneelj
d-*t toch, zo dit onderzoek tot de conclusie zou leiden, dat
ook wanneer aan klagor niets meer zou kunnen worden verweten, dan
dat hij a^n de hiervoor bedoelde staking heeft deelgenomen, het
besluit van verweerder, wa-j.rtv.gen hot beroep zich richt, op geen
der in art. 58, lid l en 2 der Ambtenarenwet 1929 genoemde gronden kan worden aangetast, het Scheidsgerccht hiermede zou kunnen
volstaan en achterwege zou kunnen laten een behandeling van de
vraag of ~an klager op grond van hetgeen bij de behandeling ter
zitting verder is gebleken, bovendien kan worden verweten, d..t hij
büj deze staking een min of meer actieve of leidende rol heeft
vervuld;
dat in de eerste pla-ts dus moet worden v-stgesteld of hot
deelnemen aan een staking door klager,
wagenbestuurder bij het G-eme.ntevervoerbocrijf
en
als zodanig ambtona-r in dienst dor gemeente Amsterdam, een gedraging vormt, welke als een misdraging moot worden aangemerkt
en welke dus ingevolge art-, 66 van het Ambtenarenreglement voor „
tuchtrechtelijke bestraffing in Aanmerking komt;
dat het naar het oordeel van het Schc-idsgcrocht, niet aan
enige twijfel onderhevig is, dat deelneming v-n ean -mbtan-ar als
klagor aan oen staking zo'n misdraging vorrot;
dat hot Scheidsgerccht dit oordcel doet steunen op de volgende overwegingen:
1. dat de ambtcna-r door deel te nemen aan een staking zijn
voornaamste - ten aanzien van de Ambtenaren dor gemeente Amsterdam ten overvloede in art. 3, viordo lid, van het Ambtenarenreglement in een geschreven voorschrift neergelegde plioht schendt om de hem opgedragen v/erkza^mhetLen met ijver
en nauwgezetheid te volbrengen;
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dat deze overweging allerminst wordt aangetast door de stelling, dat do Ambtenaar, dio aan een st:.king deelneemt, zijn
eigenlijke oogmerken op andere doeleinden richt dan het
niot vervullen van do tot de hem opgelegd^ t-*ak behorende
werkzaamheden, omdat de stakende ambtenaar, welk uiteindelijk dool hij mot het neerleggen van do arbeid ook beoogt
na te strevon( zijn oogmerk altijd tevens richt op het niet
volbrengen van werkz.;>.[nhoden, waarvan het vervullen voor
hem plicht is, dit opzettelijk neerleggen van zijn arbeid
beschouwend als eun geschikt middel tot hot boreikcn van zijn
eigenlijke doel;
dat,zelfs als naar ons recht een stakingsrecht van de ambtenaar erkend zou zijn, hetgeen niet het geval is, dit niet
zou betekenen, cUt het gebruik makon van het stakingsmiddel
door de ambtenaar niet zou opleveren een misdraging van de
ambtenaar in zijn dienstbetrekking, aan het overheidslichaam, in welks dienst hij is, het recht verschaffend daarop met eon tuchtrechtelijke maatregel te reageren;
dat immers, waar een stakingsrecht voor in loondienst arbeidenden als eis gesteld of als recht erkend wordt, daarondar niet anders wordt verst,—n dan de vrijheid van de
arbeider om do staking te Kantoren als een middel ter verkrijging van oen wijziging in zijn loon on andere arbcidsvoorwa .rden, zonder dat de overheid met haar machtsmiddelen
in do economische strijd tussen werknemer en werkgever
tussenbeide komt;
dat do erkenning van dit stakingsrecht echter nic-t inhoudt,
dat do arbeider, die juridisch tegenover een ~nder gebonden
is tot het verrichten van arbeid, door ,~an een staking doel
ta nemen, tegenover zijn wederpartij rechtmatig zou handelen,
on zich tegenover de zo niet a_n och misdraging zou schuldig
maken;
dat aan de umbten_ar na,~r Nederlands recht een stakingsrecht
intussen niet toekomt;
dat dit reeds volgt uit de wijze, waarop de rechtspositie
van de ambten-ar geregeld- is;
dat toch deze rechtspositie ia neergelegd in regelen, vastgesteld bij on krachtens de wot, en dat do vaststelling en
wijziging van deze regelen heeft te geschieden overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke voorschriften door de
daarvoor aangewezen overheidsorganen mot do vrijheid, welke
~an dozo voor de rechtsvorming aangewezen organen haar ons
recht toekomt;
dat de erkenning van een stakingsrecht *an de ambtenaren
aan dezen oen machtsmiddel van zodanig gewicht tor beschikking zou stellen, dat daardoor aan do vrijheid, waa-rmede
naar ons rocht de voor de rechtsvorming, ook de vorming v.m
het ambtenarenrecht, aangewezen org..nen hun taak moeten
kunnen verrichten., op hoogst ernstige wijze afbreuk zou wordon gedaan;

- 4dat men slechts heeft te overwegen, welke diep ingrijpende
en ernstig schadelijke gevolgen voor do gehele samenleving
het massaal neerleggen van de arbeid in de o verheid s be• drijven, welker continue functionering voorwaarde voor het
welzijn van de moderne samenleving is, met zich kan brengen,
om in te zien, dat vun de vrijheid der voor de rechtsvorming aangewezen overheidsorganen ooi, rekening houdend met •
alle in aanmerking komende belangen, de rechtspositie van
de ambtenaren te regelen, niets zou terecht komen, vv_,nneer
het st-ken door -mbteruren erkend werd als een geoorloofd
machtsmiddel cm druk uit te oefenen op de besluitvorming
dezer organen;
dat het ambtenarenrecht aangeeft in welke mate aan de ambtenaren invloed toekomt op de vorming van de wettelijke regelen, waarin de rechtspositie van de ambtenaren is neergelegd;
dat deze invloed hierin bestaat, cL.t aan da-.rvoor naar
wettelijke regelen aangewezen verenigingen van ambtenaren
gelegenheid wordt gegeven ten aanzien van de de ambteru.rcn
betreffende algemene verbindende voorschriften h—'.r gevoelen te doen kennen;
dat enige andere invloed op de hea betreffende algemene varbindende voorschriften aan ambtenaren of hun organisaties
in ons recht niet is gegeven, Afgezien dan van do invloed,
welke do Ambtenaar door gebruikmaking van de hem overigens
als burger toekomende rechten kan uitoefenen;
dat op grond van deze overwegingen het bestaan van een stakingsrecht voor ambtenaren als onverenigbaar met de \vijze,
waarop na._r ITodcrlands recht de rechtspositie van do ambtenaar is geregeld, moot worden ontkend;
dat de wetgever overigens in art. 358 bis van hè-1 Wetboek
van Strafrecht, bepalend, dat de ambtenaar, dio met het oogmerk om in de uitoefening van een openbare dienst strem- .
ming te veroorzaken, nalaat werkzaamheden te verrichten,
waartoe hij zich heeft verbonden, gestraft wordt met gev_.ngenisstraf v.an ten hoogste zes maanden of geldboete v-n ten
hoogste driehonderd gulden, op ondubbelzinnige wijze tot
uitdrukking heeft gebracht het staken door ambtenaren als
een ongeoorloofde gedraging te beschouwen;
dat het Scheidsger^cht daarbij do vraag of kl-gcr behoort
tot de u.mbten;:ren, bedoeld in het genoemde artikel v--n het
Wetboek v-n Strafrecht bevestigend beantwoordt, zich d-.:.rbij richtend naar de interprct.-tie, welke de Hoge R-ad in
oen als vaststaande te beschouwen jurisprudentie heeft
gegeven van het begrip "..rabtenaar" in het V/etboek van
Strafrecht en in het bijzonder in onderscheidene Artikelen,
voorkomend - evenals het ondcrh -vige artikul 358 bis - in
titel XXVIII van dit ïïetbook;
dat klager, door doel te nemen aan een staking zich derhalve hoeft schuldig gemaakt ..an een misdraging in dv, zin van
urt, 66 v_n het Ambtenarenreglement der gemeente- Amsterd-m
en deswege derhalve terecht gestraft is;

- 5Overwegends , d:.; t a„,n hot Schoidsgerocht ni&t is gebleken,
dat verweerder bij hot nemen van hot bestreden besluit v..n zijn
bevoegdheid con ander gebruik hè- f t go nu:- kt dan tot de doeleinden, w. .rtoe die bevoegdheid is gegeven;
dat dus nog overblijft te onderzoeken, of er tussen de
opgelegde straf en do geploegde misdraging onevenrcdighoid bcst-at;
Overwegende dienaanga-nde, d- t hot Schoidsgerocht v-n oordeel is, dat, gegeven do hoogst ernstige gevolgen voor de samenleving, welke con st-king in con overheidsdienst met zich
kan brengen, en gelet op do ernstige straf, waarmede art. 358
bis van het Watboek van Strafrecht de ambtenaar bedreigt, diede werkz.— mhodcn, waartoe hij zich verbonden ho-^ft, niet verricht, het deelnemen van een ambtenaar aan een staking in eon
overheidsdienst een zo ornstige misdraging vormt, dat de straf
vr.n ontslag een aan zodanige overtreding evenredige bestraffing moet worden geacht;
•
^
dat het Scheid sgcrccht nog a-.ndacht wil schonken aan de
vraag, of de omstandigheid, dat verweerde r, naar aan het Schcidsgerccht bekend is, slechts aan oen zestigtal van de ruim 4000
umbtenaren, die aan du staking hebben deelgenomen, d^ straf van
ontslag hooft opgelegd, en do overige stakers mot oplegging van
een voel geringere straf in geaioontodienst hooft gch-.ndhaafd,
leidt tot eon rechtens ontoelaatbaar te achten onderlinge discriminatie tussen de deelnemers ..an de staking;
>
dat het Schüidsgerocht dozo vr..ag echter ontkennend bed-t toch do omstandigheid, dat verwoorder in een groot
aantal gevallen oen geringere straf dan ontslag uit de dienst
aan de deelnemers aan' de staking hoeft opgelegd, niet betekent,
dat geoordeeld werd o| gooordoeld zou. moeten worden, cL:t in dio
gevallen do straf van'ontslag niot evonrodig zou zijn aan ds
geploegde misdraging;
"
dat oerder aangenomen moet worden, dat verweerder om redenen van gemeente belang er too is gekomen om niet alle deelnemers
aan de staking to straffen met do aan hun misdraging evenredig
to achten straf van ontslag uit de dienst, doch met eon geringere
straf;
dat do omstandigheid, d., t verweerder om redenen v-n gemeentebcl-ng zich genooda^akt hooft geacht in eon groot a .ntal gevallen af to zien van de oplogging van eon aan de misdr -ging evenredige straf, er ochter niet toe mag luiden deolnetnors -an de
st..king, dio verweerder om hem moverunde redenon niot 1-nger in
gomeontedionst wonst te handhaven, daartoe weder te doen terugkeren, nu de hun opgelegde straf v..n ontslag uit do dionst evonrodig moet worden geacht «an de door hen begane misdraging;
Overwegende, dat hot besluit waarvan beroep op geen der gronden, vermeld in -irt. 58 lid l on 2 dor Ambtenarenwet 1929 k:.n worden a-ngot^st;
dat hot boroep van klager dus ongegrond behoort to worden
verklaard;
ftpcht doc-nde:
Vorkl-artfcl-.gereberoep ongegrond.
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aan hèt, rijdend personeel van het G-VB
Collega's,
Naar aanleiding van het "besluit van het Scheidsgerecht is
het "besluit van onze laatste nachtvergadering, om vóór de
14e September in algemene vergadering en na de G-.O,-vergadering opnieuw in nachtvergadering bijeen te komen, bespoedigd.
De in het vooruitzicht gestelde nachtvergadering vindt thans
plaats in de nacht van
Woensdag 31 Augustus^op .Donderdag 1 September.
Hiermede voldoen wij tevens aan het verlangen van het personeel, dat ons hierom heeft verzocht.
De vergadering vindt plaats in ffrascati in ds _Neg .
Zaal_open__1 uur^
Aa^iyang^l^SOjJiur^
KOMT
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Commissie van Trampersoneel.

AAN HET AMSTERDAMSE GEMEENTEPERSON3EL

SCHE LUSGERECHT HANDHAAFT ALLE ONTSLAGEN I

Dat is het antwoord van B. en !7. en de er-,
kende bonden op onze rechtvaardige eisen
voor loonsverhoging!
Waarde Vrienden,
De uitspraak van het Scheidsgerecht ten aanzien van het beroep tegen
het ontslag van de 61 gemeente-arbeiders is bekend gemaakt.
VOOR.,ALLE 61 BLIJFT HET _ONT5LAG GEHANDHAAFD I

Ondanks dat Minister Donker het gemeentepersoneel geen stakingsverbod heeft durven opleggen, grondt hot Scheidsgerecht zijn uitspraak
op de worgwetten van Abraham -Kuyper J
Deze schandelijke daad van verkrachting der democratische vrijheden
houdt tevens de uitspraak in van B. en V,', dat zij niet tegemoet wensen te komen aan de eis van loonsverhoging.
Het is tevens een uitspraak van de bestuurders der erkende bonden,
v/i er vertegenwoordigers deel uitmaken van het Scheidsgerecht.
Daarom geldt deze uitspraak het gehele A'damse gemeentepersoneel l
De methode van "rechtspraak" door het Scheidsgerecht roept sterke
herinneringen v/akker aan de bezettingstijd, toen de Nazi's eveneens
probeerden het algemene verzet te breken door "voorbeelden te stellen17, zoals thans gebeurt met de 61 ontslagenen.
DAAJiTEGEJiTOET HET AMSTERDAMSE GEMEENTEPERSONEEL
EEITSGE2IND IK HET GEWEE_R JCOMENJ.

De Gezamenlijke Commissies van Gemeentepersoneel roepen U daarom op,
hedenavond (Dinsdag, J>Q Augustus) aanv/eaig te zijn. op een MASSALE
BIJEENKOMST, waer door vertegenwoordigers van het personeel van de
diverse gemeentebedrijven het v/oord- zal worden gevoerd.
V/ij hebben voor deze bijeenkomst uitgenodigd o in aanv/ezig te zijn de
vakbondsbestuurders Berends (A.Bv",}, Baatenburg de Jong (NC30), Damhuis (1CABO) en Groot lïoessink (,"3rop), om hen in'de gelegenheid te
stellen het standpunt van hun organisatie toe te lichten.
GJjlEBJlTEJPERS ONEEL.'
Demonstreert tegen het onrecht van het Scheidsgerecht J
Demonstreert tegen het J.oonbeleid van B. en W. .'
Komt met Uv/ vrouwen hedenavond .raar
GEBOUW "B-ELLSVUE", ingang Marjaixkade. ±
7
Aanvang hedenavond 3 u.ur.
-j•+-:--!--H-++-(-+-!•
T_EGEN_ DE RANCUNE !
VOOR HOGERE LONEN _!_
O IJ T
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De Gezamenlijke Commissies van
Geneentepersoneel.
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Aan de Heer Directeur G.V.B.
College van B. en W.
Gezamenlijke organisaties en pers-;
Amsterdam.
M.,

"'

Wij hebben als buitenmensen dienst genomen bij G.V.B, in Amsterdam, in de overtuiging dat wij hier een behoorlijke betrekking zouden hebben. Nu we hier enige tijd zijn, de een wat langer dan de
ander, is dit voor ons hard tegengevallen.
De meeaten van ons willen terug als dit niet snel verandert.
Waar blijft onze woning die was toegezegd ?
Het dienstverband is meer dan verschrikkelijk en we vragen ons
af, of dit niet anders kan? (Reserve-rooster).
Over het loon is bij ons ooh; de grootste ontstemming, wij denken
aan de toekomstige woning met huren van f 15.- a f 16»-. Daarom
wensen wij het maximumsalaris met optrekking van C naar D en van
D naar E, daar wij nu van ons kostgeld en reisgeld niets overhoud^1" _
en altijd in de vreemde zitten,
Wij kunnen ons nu begrijpen waarom het personeel in staking is
gegaan. Maar wij zijn nog niet riet Amsterdam getrouwd!
Daarom schrijven wij U deze brief en vragen U om ons per omgaande te willen mededelen, hoe of U dit met ons denkt op te
Hoogachtend,

tv .5

4 April 1955

Staking onder het Gemeentepersoneel in Amsterdam*
In verband met de staking onder het
Geneentepersoneel in Amsterdam moge ik
het ondervolgende onder de aandacht van
Uwe Excellentie brengen*
Nadat op 3 October 1953 bij het
Gemeentelijk Vervoerbedrijf te Amsterdam
de z.g. modelactie had plaats gevonden»
waarover ik U o «m. bij mijn schrijven van
6 October 1953 No 183591 uitvoerig heb
ingelicht, ie de stemming onder het Amsterdamse Trampersoneel geruime tijd rustig
geweest* Dit had m.i* de volgende redenen*
l* Volgens een bij mijn Dienst ontvangen
bericht had Paul de Groot zich destijds
tegen een staking bij de Tram' verklaard*
omdat hij de tijd daartoe nog niet rijp achtte.
2, Twee der belangrijkste aanstichters tot de
modelactie, de communisten
en
, hadden onderling een vrij ernstige
onenigheid*
3* Het personeel wilde afwachten wat de
commissie NIEUWENHUIS, die belast was met Bet
uitbrengen van een rapport over de toestand
bij de Tram, zou adviseren.
4* Na het aftreden van de heer
, directeur van het G.V.B., wilde men aanzien welke
verbeteringen zijn opvolger zou aanbrengen*
Door de nieuwe directeur werden inderdaad
enkele bestaftnde grieven gedeeltelijk weggenomen* Zo werd het personeelstekort enigszins verminderd door het in dienst nemen van
een aantal conductrices»
Van het actiecomité* bij het G.V.B., dat
onder de naam Commissie in Unieverband het
modelrijden op 3 October 1953 had geprocla-.
meerd ging dan ook geen enkele activiteit meer
uit en in feite had dit comité* opgehouden te
bestaan*
Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken
te * s-Oravenhage
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- 2Enige tijd geleden werden door vooraanstaande leden van de C.P.N, en de K.V.C.
echter weer plannen gesmeed om te komen tot
oprichting van een nieuw actiecomité* bij
de Tra*.
In een vergadering ven de bedrijfsafdeling Tram van de C.F.N. *) in Juni 1954
werd bv« besloten om met een aantal betrouwbare leden van dese afdeling Actie te
voeren bij het O.V.B.
Be C.P.N. zou tot taak krijgen om ontevredenheid te saaien onder het personeel,
waarop de Bond Nederlands Overheids Personeel
deze ontevredenen sou bundelen door middel
van een neutrale commissie, waarin tevens
een lid van de B.N.O.P. zitting zou hebben.
De bekende communist Frits REUTEU,
voorzitter van de E.V.C., informeerde einde
Januari 1955» hoe de stemming bij het G«V.B»
waa en welke plannen er bestonden bij de
B.N.O.P. in verband met een mogelijke actie*
Hij sei toen ongeveer: "De houding van het
trampersoneel in Amsterdam is voor de communisten een zeer belangrijke politieke barometer* wij moeten zorgen op het geschikte
moment de touwtjes in handen te krijgen"*
Op 4 februari j.l. werd in een besloten
vergadering van de bedrijfsafdeling Tram van
de C.P.N, door een der bestuursleden medegedeeld, dat de voorzitter van de B.N.O.P*
te Amsterdam, G. GROOT ROE8SIKK, oud beambte
van de P.T.T., lid van de Gemeenteraad van
Amsterdam voor de C.P.N., doende was weer
een actiecomité* van het trampersoneel op te
richten.
In dit comité* zouden vertegenwoordigers
van alle vakbonden zitting moeten nemen* Als
belangrijkste voorwaarde voor het slagen van
een te ondernemen actie *ag men, dat de C*F.R.
en de B.N*O.P. zich volledig achter dit
comité* zouden scharen* Men was van mening,
dat de stemming onder het personeel rijp
was voor actie*

'J De C.P.N, kent naast de territoriaal ingedeelde stadsafdelingen ook bedrijfsgewijze
georganiseerde afdelingen, die ten doel
hebben de onderlinge band van de C.r.N.leden in é*é*n bedrijf, ongeacht de woonplaats van deze leden, te versterken*
Daarnaast zijn dan in dezelfde bedrijven
nog onderdelen van de E.V.C* werkzaam*
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Tevens werd ia deze tijd bekend, dat
Paul de Oroot zijn ontevredenheid had uitgesproken over de feust bij de Tram en
Rlnus Baks, een prominent lid van de C.P. N.
had toegevoegd aan het bestuur van de afdeling Tram van de C.F.ll. Door de C.P.H. KOU
worden beoogd om zo spoedig mogelijk een
staking bij de Amsterdamse Tram te doen
plaats vinden*
Op 21 Maart j.l. spitste de toestand
zich plotseling toe* Ben voorlopig actiecomité* van het rijdend personeel bij de
Tram, waarin enkele B.N.O.P.-leden de boventoon voerden, kwam toen bijeen en sprak af
om een manifest te verspreiden onder het
gehele tramp»raoneel.')
Zn dit manifest, dat op 24 Haart verscheen, *#erd gewezen op verschillende nóg
steeds bestaande grieven, soala o.m. de
onbevredigende verlofregeling, de slechte
salariëring etc* en opgewekt om van B* en W*
herclassificatie (d.w.s» inpassing in een
hogere loonklasse) te eisen. Bekend is, dat
dit manifest op instigatie van Oroot Hoessink
vd« werd opgesteld en gestencild werd op het
kantoor van de B.N.O.P. te Amsterdam*
Tegelijkertijd met dit manifest werden
s»g« steunlijaten verspreid, waarop het
personeel kon Intekenen ter dekking van de
onkosten van het manifest, saalhuur etc.
Op deze steunlljsten werd aanstonds druk
Ingetekend*
Heeds op 23 Maart was het voorlopig
actiecomité* voornemens om in de nacht van
30 tot 31 Maart het gehele trampersoneel In
vergadering bijeen te roepen en dan, bij
voldoende animo, een 24 uurstaklng op 31
Kaart af te kondigen. De datum 31 Maart was
gekosen, omdat de B.H.0.f.-leden bij de
Stadsreiniging te Amsterdam die dag eveneens
in staking wilden gaan met als eist 10£ loonsverhoging. Hierbij zij opgemerkt, dat Groot
Hoessink tevens politiek secretaris is van
de bedrijfsafdeling Stadsreiniging van de CPN.
* J De samenstelling van dit comité* iet
2 leden B.N.O.P.
2 oud leden 3.H.O.P.

l oud ir77-er, die na de modelactie uit het
NW is geroyeerd wegens deelname aan die
aotie*
l persoon, waarover dzz. geen nadere
gevens bekend zijn*
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- 4Be Algenene Bond roor Aabtenaren (A* B. v. A.
een N.V./, bond» dlstancieorde «loh in een
ander manifest van h«t voorlopig actiecomité*,
bestempelde d« actie al B een ooragnniatlsohe
en wekte haar leden op era niet deel te nemen
aan een staking. Ook het technlaoh personeel
van de Tram verklaarde glch op 29 Haart In
hoof dzeafc eveneens tegen een staking. Toch
werd In de nacht van 30 op 51 ISaart in een
openbare vergadering van het rijdend personeel
van de Tra», ia welke vergadering de Q.N.O.P.
de boventoon voerde, besloten era voorlopig
voor 24 var het werk neer te legden*
De inleiding, die op deze vergadering
werd uitgesproken door het coomlssïelid
(ongeorganiseerd)* was tevoren
opgesteld door GuOOT HOBSSIRK,
Op 30 Staart vond eveneens een vergade*
ring plaats, uitgeschreven door de Coamiscie
bij de Stadsrelniging (geheel bestaande uit
B.ir.o.i.leden). Ook hier werd besloten om op
31 Kaart te gaan staken*
Uit hst bovenstaande blijkt m* i* duidelijk, dat de gehele actie, cowel bij de Tram
01e bij de Stadsreiniging, is uitgelokt door
da C.i'.N. en de B.N.Q.P», waarbij Groot
3oessink als de belangrijkste nan achter de
sohsrEBsn optrad*
Uit hst feit dat
. een
voore&nstaand connunlat, als algemeen stekln@6laider fungeert blijkt nog eens te naar
dat de C.P.W. in nlle opvichten aan de
touwtjes trekt.
In hoeverre de C.P,R.-leiding echter
de gang van zaken nog in de hand heeft valt
niet raat zekerheid te «eggen*
Toen nen n»l* op l April de eituatie
nat de C.I«N.-leiding besprak, adviseerde
deze de staking te beëindigen*
tlt advies was gegrond op de vrees dat
het onderhoud met de Burgeneester wellloht
voldoende perspectief sou bieden net als
gevolg verminderde wil bij de atakers tot
doorzetten*
Ds C.t.tt. gaf er de voorkeur aan voVJr
dien tijd aelf het parool tot beinadiging
te hebben uitgegeven*
Desondanks bleek de staktagsooaaleeie
niet bereid de gegeven raad op te volgen*
liet blijft derhalve de vraag in hoeverre
de staking de C.i.H. uit de hand is gelopen
of nog zal kunnen lopen*
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Hit bevreemdt Bij niet, dat de tra»»
staking in >aneterda» plaat» kon hebben «a
£ove«l weerklank rond Dij de andere gemeente*
diensten* Bij het traatpereoaeel b«ota n neg
steeds vernchillende (al dan niet gemotiveerde
grieven, zodat ook de pereoneeleleden* die bij
de bonafide vakbonden lijn aangesloten, voor
een deel sympathiseerden net de door het
actiecomité* geatelde eleen en aeest&akten*
Daarbij koait, dat bet aantal comauniotisoh
georiënteerde anbteaaren in dienst VKA de
Geneentn Amaterdaa «root ie*

Mr L. Einthoven

DAT. 1 5 APR. 1955 !
RAPPORT VAN E
AAN EB
No.
i 27178

Coda

Betr. l VERGADERING VAJN mar HTAKIHSSCOMITE VAN DE TRAM TE
AMSTERDAM.

Typ. t D.
Bijl. t dto
Het medewerking van de I.D. te Amsterdam werd d.d.
5 April 1955 het volgende vernomen.
Op 5 April 1955 te + 15.00 uur vergaderde ten huize
van VAN KIE het stakingscomité van de tram.

De aanwezigen besloten op voorstel van Van "SIS en
een manifest onder het personeel te verspreiden, waarin het einde van de
staking wordt aangekondigd (die net een grote overwinning is geëindigd) , omdat de eisen van de stakers thans in het Georganiseerd
Overleg zullen worden behandeld (vide bijlage A).
Een oproep wordt gedaan delegaties te zenden naar de gemeenteraadsleden om te protesteren tegen rancunemaatregelen tegen de
stakers.
Het ligt voorts in de bedoeling van de tramcommissie petitionnementen te houden onder het trampersoneel en onder de burgerij, beogende B. & W. af te houden van het nemen van rancunemaatregelen.
Gerhard GROOT ROESSINK vertelde dat bij Publieke Werken of
Stadsreiniging het voornemen bestaat (door C.F.N.-leden) leden van
A.B.V.A. te bewegen hun lidmaatschapsboekje af te staan en hiermede te gaan naar de A.B.V.A. secretaris BERENDS, om deze te vrageh
zich in te spannen dat geen rancunemaatregelen tegen stakers
worden genomen. (Het verzoek wordt dan gedaan namens de leden
die hun lidmaatschapsboekje hebben afgestaan.) Bij niet-inwilligen
van het verzoek zullen dan in het bijzijn van de bijeengeroepen
pers, de lidmaatschapsboekjes van A.B.V.A. worden verbrand.
- Tegen -
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Tegen het einde van de vergadering haalde GROOT ROESS1NK een enveloppe
te voorschijn» geadresseerd aan KLIPFE, maar bestemd voor het stakingsoomité. (De enveloppe bevatte een brief van
accountantskantoor van
Deze firma bood aan de binnengekomen steungelden te beheren
en te administreren.)
GROOT ROESSINK hing eerst een verhaal op over een "geheim"
adres, waar de gelden eigenlijk naar toe moesten om ze tegen inbeslagneming en/of diefstal te vrijwaren.
VAN NIE deed tenslotte het voorstel om aan het accountantskantoor
'
advies te vragen over het beheren en bewaren
van het geld.
De commissieleden gingen hiermede accoord.

E., 14 April 1955-

COLLEGA'S !
Plven eensgezind als wij onze staking begonnen, hebben wij hem beëindigd. Daaruit blijkt onze onwrikbare eenheid. Door dejge eenheid behaalden wij het succes, dat onze eisen thans in het £.0. komen en
tlat het O.F.V. en ö.e KABO hiervoor zullen optreden.
Er zijn lieden die het proberen voor te stellen alsof onze staking
zonder succes is beëindigd1. Daardoor hopen zij te bereiken, dat het
vertrouwen bij het trampersoneel in het resultaat van de strijd gaat
wankelen. Tegelijkertijd hopen zij het publiek - dat op grootscheepse,
wijze sympathie betuigt - in verwarring te brengen.
Verschillende bladen hebben echter bevestigd, dat onze staking met
succea.is bekroond,
In "De Volkskrant" van 5 April lezen wij o.ya. :
"...., maar men trekke. in ieder geval de les uit deze
"afkeurenswaardige actie, dat het slepend houden van
"een aantal verlangens thans minder d.an ooit wenselijk is."
In de "Kieuwe Rotterdamse Courant" van 4 April lezen wij in een verklaring over de beëindiging van onze staking en die van het personeel
van de Stadsreiniging, dat het werk werd hervat
"..... nu de bona fide vakbonden hebben toegezegd de
"gestelde eisen gezamenlijk in het Georganiseerd
"Overleg te zullen bespreken."
Het resultaat van de staking is niet meer te ontkennen of te verzwijgen!
Collega's !
Tegelijkertijd zijn enkele van onze collega's tot dusver niet in
dienst genomen, hetgeen duidt op het voornemen tot het treffen van
rancune-maatregelen.
Hierdoor proberen B. en W. hun woede over ons succes te koelen, en
vooral onze strijdwil aan banden te leggen.
JDBZK AANVAL IJOET WDHDEN AFGESLAGEN !

De beste weg daartoe lijkt ons, het afvaardigen van delegaties uit
ons leidden naar leden van. de gemeenteraad, die onze bevolking vertegenwoordigt en de beslissende instantie is. Zij kunnen de eventuele
besluiten van B. en W. inzake rancune—maatregelen ongedaan maken.
Protesteert op de lijnen en vanuit de werkplaatsen door niddel van
brieven en motie a bij B. en W. en de raad.
En vooral :
Eist van Uw organisatie dat zij tegen elke rancune optreden !
IN DE ZELFF3 EENSGEZINDHEID, WAA3KED1S WIJ OFZE ÏÏISSN IK HST
G - . O . "HSTEK TE KRIJGEN, THANS TBGEÏi ELKE RANCUNE. YOOrt HET
HET 3E5CHTWEK VAK ONZE PRACHTIGE STRIJD !

De Commissie van het Personeel van
het Crferitfcntelijk Vervoer B e d r i j f ,

v'

Collega's,.

Aan de hand van onze ervaringen in ons bedrijf, zoals o.a.
ons verlof, onze diensten, achterstelling bij 't worden van buschauffeur, reservediensten zonder continutoeslag. 't wegens personeelstekort uit de dienst nemen van treinstellen op de lijnen, het
voorstel om onze vrije dagen op te nemen en de werktijden op te
voeren enz. enz., blijkt wel overduidelijk, dat het B. en W. geen
ernst is geweest om de moeilijkheden in ons bedrijf tot een oplossing te brengen.
Dit ligt in de eerste plaats hieraan, dat B. en W. de
directe oorzaak van de moeilijkheden, de te lage j.onen niet^ verhoogd heeft.
We achten het daarom onze plicht tegenover onze gezinnen
• en tegenover het personeel, dat wij als rijdend personeel in zijn
geheel bijeen komen, om ons gezamenlijk te beraden wat ons te doen
staat, om in deze situatie verandering te brengen.
Wij weten dat wij op het gehele personeel kunnen rekenen
in deze.
Wij willen de herclassificatie eisen. Daar kunnen B. en W.
in beslissen, en de voorwaarden scheppen dat er snel nieuw personeel aangetrokken kan worden, en het oude personeel niet wegloopt,
dan krijgen wij betere diensten, dan krijgen wij onze verlofdagen,
dan houden wij onze vrije dagen.
Daarom vragen wij jullie steun in deze zowel moreel
als geldelijk. De actie kost geld, doch moet en kan slagen.
(^T.
v

Wij vragen daarom op onze lijsten een kleine bijdrage
te willen gevens voor onkosten wat betreft papier, stencilwerk
en komende zaalhuur.
Het voorlopige Comité.

.<*
'
t Tl

'3

a

N. Klappe.
^ \. Gouweleeuw.
G.v.d. Valk.
A. Oud.
P. van Me.
y' * 0. van Beek.

JTTV^T.
NEDERLANDSE CHEIS OLIJKE BOND VAN OVEBHEIDSPERSONS'^
AFDELING AMSTEEDAM. SECR: van Eeghenstraat 108

telefoon 712709

Amsterdam,2 April 1955

Aan^het gehele personeel van
het Gemeentelijk Vervoerbedrijf,
Vanmorgen waren desgevraagd + 85 personeelsleden van
de Gemeente-Veren in de van Eeghenstraat 108 in verga-•
dering bijeen.
Na breedvoerige besprekingen over het huidige conflict '
kwamen de aanwezigen unaniem tot de volgende oonolusies;
a. Door bemiddeling van Baatenburg de Jong trachten "
de onderhandelingen op de normale wijze weer doorgang
te doen vinden.
b. Hiertoe werd'als eerste voorwaarde gesteld dat de
arbeid op korte termijn zou worden hervat,
c.

Het comité van het Verenpersoneel overleg zou. plegen"
met het comité'" samengesteld uit de diverse bedrijven.
3, Innlddels zou Baatenburg de Jong
:"
in contact •
• • treden met het College van Burgemeester en Yfe t houders om een toezegging te verkrijgen het onder a.
genoemde te realiseren.
"*
De navolgende toezegging werd schriftelijk aan hem ter
hand gesteld luidende als volgt;
" Burgemeester en Wethouders hebben met de vertegenwoordigers van de organisaties van Gemeentepersoneel,"
die niet achter de staking staan,besprekingen gevoerd.
Er zullen na hervatting van de arbeid onderhandelingen
met de organisaties langs de normale kanalen worden
gevoerd.
Burgemeester en Wethouders geven geen gehoor aan delegaties van stakers,die niet de organisaties vertegenwoordigen."

PERSCOKKUNÏQUE

Het rijdend en technisch personeel van het Gemeentelijk
Vervoer Bedrijf, bijeen op Maandag 4 April 1955 in
"Krasnapolsky", heeft "besloten het werk te hervatten.
Uit de besprekingen, welke de commissie van het personeel
mocht hebben met vertegenwoordigers van de aan het Georganiseerd Overleg deelnemende vakorganisaties, is gebleken
dat deze organisaties, zij het op verschillende wijze,
bereid zijn om te ijveren voor de verwezenlijking van
onze eisen tot indeling in een hogere loo.nklas.
Het personeel acht dit een grond om de staking op te
heffen.
Het personeel brengt dank aan allen, in het bijzonder aan
de Amsterdamse bevolking, voor de tijdens de staking verleende ondersteuning, zowel moreel als financieel.

Amsterdam, 4 April 1955.

VvAA-RDE COLLEGA'S

...

Gedurende de drie dagen, dat wij staken, hebben Burgemeester en Wethouders
al enkele malen gepoogd om onze staking te breken.
3erst was er de mededeling, dat ons loon zou worden ingehouden.
Dan werd ons ontslag aangezegd als we niet op Vrijdag zouden beginnen.
Voorts poogde d'Ailly ons aan het werk te krijgen door toezegging te doen
dat onderhandeld zou worden.
Gisteren kv/am het bericht, dat militairen op de bussen zouden worden gezet.
Al deze pogingen stuitten af op onze eensgezind? wil-' om inwilliging van
onze eisen tot herclassificatie te verkrijgen.
In plaats van zwakker werd onze staking sterker.Tegelijkertijd groeide de
solidariteit van de Amsterdamse bevolking met onze staking die wij allen
uit eigen ervaring reeds hebben kun-nen ondervinden.
GISTERENAVOND - TERWIJL WIJ ALLEN BIJEEN WAREN IN VERGADERING IS EEN
NIEUWE POGING BERAAMD!!!
Op een door het NVV-bestuur belegde vergadering voor kad^r is, naar ons
ter ore kwam, door het bestuur medegedeeld dat alles moest worden gedaan
om de staking te breken.
Een aantal aanwezige kaderleden werd aangewezen om vanochtend maffers
naar de remise te begeleiden en verder zich onder ons te begeven om overal
rond te strooien, dat de staking moest worden afgebroken.
TERWIJL WIJ GISTERENAVOND BESLOTEN OM ONZE STAKING ONVERMINDERD
VOORT TE ZETTEN MOETEN NU VAN BUITENAF GESTUURD LIEDEN ONS PROBEREN
IN DE WAR TE BRENGEN!IJ
Deze methode van v.'erken van de NVV-leiding heeft ongetwijfeld niet de instemming van de NVV-leden, werkzaam-bij de Tram.Hun verwachting is, dat .
het NVV, zo goed als de andere organisaties op zal komen voor de belangen van haar leden.
Deze ?"ieden hebben de treurige moed gehad om gisterenavond laat nog te
proberen om onze collega-commissielid De Vente te bewegen aan het werk te
gaan. Zij zochten hem daartoe thuis op. Zij "boloof-den hem, dat er tegenover
hem geen represailles zoudon worden toegepast wanneer hij de commissie
en alle stakers in de steek zou laten en zelfs zou meewerken, dat andere
stakers aan het werk zouden gaan.
Natuurlijk heeft collega De Vente geen moment geaarzeld om deze stakings^
brekers aan het verstand te brengen, dat zij er nooit in zullen slagen om
de leden van de commissie en stakers te verdelen.
V/IJ ROEPEN U OP OM WAAKZAAM TE ZIJN, COLLEGA'S t t
Deze lied-n zullen pogen om verwarring onder ons te zaaien.
Zij zullen onware geruchten verspreidon. Zij zullen ons proberen v/ijs
te maken, dat onze eis toch niet vorwerkelijkt zal worden, zogenaamd
omdat B & W niet in staat zouden zijn, om een einde te maken a?.n het
huidige conflict.
Geeft het oor ac,n deze geruchten niet l
Zomin als we ons laten intimideren door militairen op de bussen, zomin
laten we ons van de wijs brengen door gestuurde lieden.
WAAR HET OM GAAT IS D.'.T WE HERCLASSIFICATIE KRIJGEN l l l
Uit al de maatregelen van B & W blijkt hun ZWAKTE. Daarom "staat onze staking sterk!
VOLHOUDEN BETEKENT OVERWINNINGl l!
HOUDT U AAN DS AANWIJZINGEN VAN DE COEKISSIE1 l'•'•'• l
Do Commissie.

AAN DE
BEVOLKING
VAN AMSTERDAM
Wij staken omdat onze salarissen te laag zijn! Reeds lange tijd
hebben we uiting gegeven aan onze eis, dat er herclassificatie
moet komen, n.L de conducteurs in de 4e en de bestuurders
in de 5e loonklasse!
Ook de veren willen herclassificatie.
Telkenmale bleek, dat de overheid van Amsterdam deze eis niet
wilde inwilligen.
Daarom begonnen wij j.l. Donderdag onze staking, welke
Vrijdags werd voortgezet.
Vrijdagmiddag bleek de burgemeester eindelijk bereid tot een
gesprek met onze commissie. Z\jn voorwaarde was, dat de
stakers eerst het werk zouden hervatten. Wij hebben aan deze
voorwaarde gevolg gegeven, omdat het ons er om gaat, zo
snel mogetijke inwilliging van onze eisen te bereiken en het
publiek niet te duperen.

In het gesprek, dat met burgemeester D'Ailly plaatsvond,
bleek, dat hij helemaal niet van plan was om aan onze eis
tegemoet te komen. Hij weigerde om op onze verlangens in
te gaan. Op misleidende wijze heeft de burgemeester geprobeerd om de staking te doen opheffen, zonder enige toezegging dat de herclassificatie een feit zou worden.
Wat het College van B. en W. had gehoopt, gebeurde echter
niet.
De stakers, die weer aan het werk waren gegaan, gaven onmiddellijk gehoor aan de oproep van de stakingsleiding om
opnieuw het werk neer te leggen.

Stadgenoten
Wjj hebben onze bereidwilligheid getoond om aan de ontstane
moeilijkheden een eind te maken. B. en W. bleken gisteren
echter geen gehoor aan onze eisen te willen geven.
Daarom gaan we door.

Want onze gezinnen hebben loonsverhoging nodig, om aan
de voortdurend stijgende kosten van het levensonderhoud
het hoofd te kunnen bieden.

Het College van B. en W. heeft nu naar een nieuw middel gegrepen om de staking te breken.
Eerst werd dit gepoogd door werkwilligen op te roepen. Er
was geen bonafide tramjongen te vinden om dit te doen.
Dit is evenmin gelukt door ons onder valse voorwendsels aan
het werk te doen gaan.
DAAROM WILLEN B. EN W. NU MILITAIREN OP DE
BUSSEN ZETTEN

Stadgenoten
Van Uw solidariteit met onze strijd zijn we overtuigd. In de
gehele stad hebben we dit kunnen ondervinden In de gesprekken, die we met U hadden, en door de grote bedragen, die wij
reeds aan financiële steun ontvingen.
Vooral bleek dit uit het feit, dat de enkele tram of bus, die
gisteren reed practisch leeg was.
Thans komt het erop aan, deze nieuwe poging van B. en W.,
het hoof d te bieden. Een maatregel,, die ook tegen Uw belandie een aantasting is van ons grondwettelijk recht tot staken,
gen is gericht.

Daarom moet het inzetten van militairen
om de strijd te breken op het protest
van de gehele bevolking schipbreuk
leiden.
Weigert om van deze trassen gebruik te makei..
Overtuigt een ieder, dat deze ongehoorde methoden van B. en
W. moeten mislukken.

Protesteert schriftelijk, persoonlijk of telefonisch bij B. en
W.9 die de volle verantwoording dragen voor de toestand,
die er thans bestaat.
Er is slechts één middel om hieraan een einde te maken en
die is

INVOERING VAN DE HERCLASSIFICATIE
VOOR HET TRAMPERSONEEL

Steunt onze strijd!!
Het rjjdend personeel van het
Gemeenteüjk Vervoerbedrijf.

