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Onderwerp; Vergadering van personeel uemeentfeli jk iï--~
5
Vervoer Bedrijf.
IDAT. 7 ! 8 «PRM835. }955.

Verslag van een vergadering van personeel van het Gemeentelijk
Vervoer Bedrijf der gemeente Amstercam, gehouden op Vrijdag
15 April in de grote zaal van Bellevue.
De vergadering was bijeengeroepen door de z.g. tram-comcissie
en diende, om met elkaar te overleggen, welke houding aangenomen moest worden n . a . v . de door het gemeentebestuur genomen
rancune-maatregelen tegen 57 leden van het overheidspersoneel.
Jje vergadering ving aan te 2.50 uur v . m . (nachtvergadering) j
zij was uitsluitend toegankelijk voor tvarmpersoneel.
Je capaciteit van de zaal bedroeg i'j-GO zitplaatsen. Aanwezig
waren ongeveer 9ÜO personen w.o. een tiehtal conductrices.
x>e eerste spreker was G-erhard VJEMxJB,; '-geb- Zaandam, 2 0 . 5 . ' 2 4
Hij deelde mede, dat hij door B & vV was ontslagen, omdat hij als lid van de tromoomraissie de vorige week
gedurende de staking door de Burgemeester was ontvangen, om well
onderhoud door de commissie meerdere malen was verzocht. Voor
dit aandeel in de stiijd moest hij nu bloeden. Hij wenste echter niet, ciat men m e d e l i j d e n inet hem zou hebben. Het doel van
deze nachtvergaderinjg is, om met elkaar kalm te overleggen,
wat ons nu te doen staat, nierbij moeten vrij ons niet fcaten
verleiden, onberaden dingen te doen.
Kadat spreker eerst nog de houding van de pers hed becritiseerd
deelde hij mee, dat zij toch maar besloten houden deze "heren"
van ae pers maar weer toe te laten.
Hierna sprafc "de financiële medewerker" van de commissie.
Hi„ deelde mede, dat men hem niet lastig i.:oest vallen, want
dat hij geen geld had. alles loopt via een acountant, dus het *t
heus voor niets, als jullie mij lastig vallen. Zaterdag s.s.
zal de uitbetaling plaats vinden op nog nader bekene! te maken
adresaen op verschillende plaatsen in de staa. Je uitkering zei
niet voor iedereen hetzelfde z i j n . Je grootte va:: het bedrag
hangt sf van de gezinsgrootte.
j)e derde spreker was ïijmer: üUIï'HiL,~B|Bt>oren te Amsterdam.
22,11.'19
Hier staat nou dat katholieke jongetje, die katholieke O-tx-.-er,
zo begon hij. KLüirïE jtfi uóüwELE'v^ijn sveneens kt.thclieke
cotncunist jes, die nu ontslagen z i j n . Je arbeiders zijn de dupe
v^n het manoeiLent van cie iC/jr. ür past ons maar één antwoord,
jongens. V/e moeten üe bonden onder pressie zetten, niet é&i
Kan, n.-e, dat moeten v.ij gez&^enlijk doen. V/e tioeten een eenheid vormen. Verder betoogde hij ijeer: vertrouwen te hebben
in het gebeente-bestuur. Ook de Heer KQHI'rLxiEi., gemeenteraadslid voor de iCVJê, h e e f t z i j n ontslag ingediend, volgens spreker,
omdat hij geen vertrouwen hta in ce raad, daar er geen mensen
zitting in hebben, die de noden van ue gezinnen kennen.
HüïïElt zag nu reeds resultaat van de gevoerde s t r i j d . Hij las
een artikel voor uit het dagblad ue ^ieuv/e Jag, waarin stond,
dat -Je Heer Att^-P-IEöS.^, lid v&n de ïweede -^&n;er voor de JiVi7,
schriftelijke vr&gen aan o e ^inister van Binnenlandse zaken
had
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Een vierde spreker (onbekend) ageerde tegen de manipulaties
van het KW. In het bijzonder
moest het ontgelden.
Met nadruk verklaarde hij, dat de strijd om loonsverhoging primair blijft en dat de strijd tegen de rancune-maatregelen op
de tweede plaats komt. Wij moeten ons niet laten leiden door
sentimenten. De ontslagenen hebben voorlopig 39 dagen de tijd,
om bij het scheidsgerecht in beroep te gaan. Hierna werd gevraagd, wie van de aanwezigen het v/oord wenste. Een tiental
personen gaf zich op voor discussie.
De eerste was
"
"
_
Ook hij laakte Whouding van de ABVA OTVV) en de manier waarop
, •gepoogJ
heeft de staking te breken. Na in herinnering gebracht te hè V
ben, dat
gedurende de oorlog ook niet aan staken
dacht, maar rustig bleef werken voor het MAF, riep hij uit:
werkt mee aan de verkrachting van de democratie,
die onze v<5<5r-ouders met hun bloed hebben betaaïdl"
De volgende discussiant was een zekere
Hij
was de felste van allen. Hij leverde felle crrtiek op Burgemeester en Wethouders en leidinggevende personen van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf.
was v<5<5r staken. "Wij hebben gezegd: een daad, een daad, een woord een woord. En daar
moeten wij ons aan houden. Bén erin, allemaal erin, één eruit,
allemaal eruit. Qgfder Colijn hadden wij het beter dan nu."
/erfcreeg
hïerop het woorjo". Hij betoogde, dat het thans niet verantwoord
was wederom in staking te gaan als protest tegen de genomen
rancune-maatregelen. Dit houdt niet in, dat wij de strijd op
moeten geven, integendeel. Wij moeten verder strijden voor verbetering van ons loon, maar dat moet niet gebeuren met geweld,
dit mag niet hard tegen hard gaan.
Ten volgende spreker
"
" stelde voor, om iedere week
een gedeelte van het loon af te staan voor de ontslagen kameraden, opdat ook hun weekloon gegarandeerd is. Overigens was h$
tegen staken en wilde allereerst de wettelijke weg bewandeld
zien.
^"
Ma hem kwam
. Hïj" had persoonlijk' zeer te doen met de ontslagenen.
Hij begreep, wat dit voor hen i;oest betekenen, ïiaar toXch moeten wij het hoofd koel houden en ons vers tar.d gebruiken. A$s
wij weer zouden gaan staken, zouden er weer rancune-maatregelen
genomen worden en zou het aantal slachtoffers nog groter worden. Hij wilde eerst de 30 dagen afwachten. (Uit de zaal werd
geroepen: van uitstel komt afstel"), waarop hij zich haastte
te zeggen, dat hij zich bij de meerderheid zou neerleggen.
üo er van een hoogtepunt in deze vergadering gesproken kan worden, dan brak dit aan toen
- •
het woord
nam.
--------- begon zijn betoog rustig op te bouwen en bereikte zo
nu en dan e en climax. Hij gaf a. h. w. een analyse van de politi*
van de regering en van B & W, zoals die op heden t. o. v. het
overheidspersoneel, maar ook t. o. v. de andere arbeiders, wordt
gevoerd, zoals hij
dit zag. Hij noemde de maatregelen,
die genomen werden, een krachtproef van de regering. Hij waarschuwde zijn toehoorders er voor niet in de val te lopen, die
door de regering heel handig was opgezet, n.l. dpor nu weer
te gaan staken. De regering zou Amsterdam op de taÉh* knieën
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krijgen met inzet van het gehele te dienste staande machtsapparaat, ook het militaire apparaat.
En dit zou niet alleen zijn consequenties meebrengen voor het
gehele Overheidspersoneel, doch ook voor de arbeiders in de
overige bedrijven. In dit valletje, heel handig opgezet, mogen wij dus in geen geval lopen.
OOMEN stelde voorts, evenals vorige sprekers, dat het op de
eerste plaats gaat om een volledige herclassificatie te bereiken. Daarop moet de strijd gericht. Hij verlangde geen
medelijden, want het zou heus niet moeilijk zijn op de dag
van frandaag aan werk te komen. Hij adviseerde dan ook niet
in staking te gaan, maar de eenheid te bewaren en eensgezind
te beramen, welke stappen genomen moeten worden.
_
kreeg na afloop een ware ovatie in oaitvangst te nemen.
Na
kreeg een zekere
en reeds 26 jaar in het bedrijf werkzaat^, het v/oord.
Ook hij stelde, dat men stond tegenover een grote macht. Hij
becritiseerde de houding van B & V/ . Deze heren proberen
thans het op de lange baan te schuiven. Toch zag ook hij geen
heil in een staking. Beter zou het zijn, wanneer al het personeel van de tram hun boeltje in de Tollenstraat in zou leveren, maar zo'n grote solidariteit is nog nimmer opgebracht
en zal ook voorlopig niet opgebracht kunnen worden.
,, een lid van het CHV (n.g.o.), een ontslagen lid van
het technische personeel, sprak hierna. Hij adviseerde rustig
aan het werk te gaan en de kwestie van de rancune over te
laten aan het scheiêsgerecht.
Ka hem kwam
een ontslagen man van PubTielce Iferken aan het woord. H*t
verwonderde hem, dat geen der discussianten ook maar met een
enkel woord had gesproken over de staking van de arbeiders
van Publieke Werken, die gisteren is begonnen. Die staking
is een pracht staking. Maar toch geloof ik, dat jullie niet
in staking matsten gaan.
ehuwd en vader van 6 kinderen, was per„
aken. Het middel zou erger zijn dan de
kwaa$."Er zouden nog meer slachtoffers vallen en diverse huisgezinnen zouden in armoede gedompeld worden.
Een zekere
lid van de ABVA, verdedigde, wat
in Het Vrije Volk had beweerd t.a.v. de lonen van
het trampersoneel. Hij wendde zich persoonlijk tot VEETE en
betoogde, dat hij VERTE op die Zaterdagavond, na de vergadering in de ATO-hal in de Pilotenstraat, had bezochj met nog
twee ABVA-leden, doch* dat hij niet was gestuurd, om VEKTE
om te kopen of om te praten, doch uit eigen vrije wil was
gekomen. Hierop ontstond er tussen
en VENTE een
nogal heftig dispuut over deze affaire, dat onbeslist eindigde en waarbij zij praktisch tegenover elkaar bleven
staan.
.,
De laatste discussiant was een zekere
, #€n lid van
het technische personeel en voorzitter"~van ae commissie van
de technische dienst, die eveneens was ontslagen. Hij beweerde, det hij straks voor het scheiêsgerecht komt niet als
beklaagde, maar als aanklager. lüen praat steeds over communisme en dat de communisten altijd in troebel water vissen
en profiteren van rot toestanden. Maar wie maakt die rot
, toestanden? De regering! E*n daarom is de regering een com-

f
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munis tenkweekst er.
Hij adviseerde toch aan het werk te blijven, maar niet te
verslappen in de strijd. Er waren reeds symptomen, dat de
laatste staking vruchten heeft afgeworpen.
Na de discussianten werd het program van de vergadering snel
afgewerkt i.v.m. gebrek aan tijd.
Doot een der commissieleden werd gevraagd, wie er tegen
staking was, waarop het grootste gedeelte der aanwezigen
hun hand opstak en duidelijk riep: allemaal, allemaal!
Op de vraag, wie er voor staken was en wie zich van stemming
wenste te onthouden, werd nauwelijks gereageerd .„V/ij gaan
dus morgen weer gewoon aan het werk. ilaar toch zouden wij
een soort ultimatum willen stellen. En wel dit. Als er na
een tijdsverloop van drie '.vcken geen tastbaar resultaat
is bereikt, dan roepen wij jullie weer in een vergadering
bijeen en zullen ons dan nader beraden. En hiermede sluit
ik deze vergadering»
Dit geschiedde te ongeveer 5»50 uur v.m.
Er deden zich overigens geen bijzonderheden voor.
De namen van de personen, van wie geen nadere gegevens bekend zi.ln, werden phonetisch weergegeven.
Tevens verzenden aan: B.M. Afdam.
H.C. A'dam.
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Onderwerp:
Openbare vergadering van
personeel van Publieke Werken
in "Frascrti1' te Amsterdam.
verslag van de openbare vergadering op woensdag 13 april 1955
in de grote zaal van «.V.verkooplokael "Frescati" „es en 0,^„
Voorburgwal te jsmsterdam, belegd door personeel van Publieke
Werken te jüasterdam»
ue vergadering was voor ieder kosteleoos toegankelijk.
ije bezoekers moesten, gedurende de gehele vergadering, staan;
alleen achter de bestuurstafel waren stoelen aanwezig.
UQ vergadering werd bijgewoond door ongeveer 400 a 450 personen,
voor het overgrote deel mannen en slechts enkele vrouwen.
Personen, in uniform gekleed, werden uiet opgemerkt.
LtQ aenveng was bepaeld op 20 uur, doch eerst te 20.35 uur opende
de voorzitter van het actie-comitS (voormalig stekingacoraite),
ontslagen arbeider bij Publieke v/erken, de vergadering,
*an zijn openingswoord wordt o .m. het volgende ontleend:
"van onze dienst zijn drie man - leden van het stakingscomité ontslagen. Bij het trampersoneel bedraagt het asntal achttien,
bij de reiniging negentien en bij het energiebedrijf en de
Handels- en Haveninrichtingen gezamenlijk zeventien man.
Totaal 57 man, terwijl er nog twintig op de wip zitten.
Het succes ven de staking staat als een paal boven water, maar
nu worden door Burgemeester en 'Wethouders verschrikkelijke schanddaden bedreven. De toestand is ernstig, meer nu wij door ontslag
zijn uitgeschakeld zullen anderen opstaan om voor ons te vechten.
Wij hebben de sympathie ven de gehele amsterdsmse bevolking.
In mijn ontslagbrief , d ie ik van het gemeentebestuur heb ontvengenf
staat dut il; oen zeer eotieve en leidende rol bij de staking heb
gespeeld en dat ik ben ontslagen omdat ik deel heb uitgemaakt van
het stakingscomité. Waar hebben Burgemeester en Wethouders de
moed vandaan gehaald? Al die ontslagen zijn een wanhoopsdaad geweest, een teken van zwakte, het zijn fascistische methoden*11
«a hem werd het woord gevoerd door
, lanome-cer bij Publieke
oor aJJn Werken, die eveneens "ontslagen zou zijn^i-sHLidjlvan het stakings/£oor
lidmaatsch.comi.|;é. g^ deed, evenals vele sprekers na hem, een hartstochtelijk beroep op de aanwezigen om hen en de andere ontslagenen niet
in de steek te laten. In felle bewoordingen kritiaeerde hij de
handelwijze van het gemeentebestuur en de houding van Be meeste
gemeenteraadsleden waarbij vooral de Heer Herfst (P.v.d.A.) het
moest ontgelden.
Tïa hem betraden verschillende bezoekers, naar schatting een tiental ongeveer, het podium, die de aanwezigen opwekten zich solidair te verklaren met de ontslagenen.
Ónder deze laatste sprekers werden opgemerkt twee ontselagenen
van de tram t.w. Klaas KLaPPS, geboren te Kempen, 9. october 1916,
wonende Jan van Hiebeeckstraat 15» » te Amsterdam en Gerhard de
VEuTE, geboren te Z,asndam, 20 mei 1924
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Klappe voornoemd verklaarde zich "belazerd'1 te voelen door zijn
geloofsgenoten, de Ji.'V.P. gemeenteraadsleden,
«an het slot ven de bijeenkomst vroeg de voorzitter wie er voor
was te blijven werken, ongeveer 10 personen staken hun hand op,
Daarna vroeg hij wie er voor waren de volgende dag te staken.
Minstens twee derdeam van de aanwezigen staken toen hun hand op.
"Met overgrote meerderheid" aldus de voorzitter,"is besloten morgen niet arn het werk te gaen. Degenen onder ons die niet ontslagen
zijn zullen zloh morgen om 8 uur op hun werk melden, daarop vertrekken en vervolgens te 9 uur bijeenkomen in het vergaderlokaal
"Ons Genoegen" In de Elandsstraat te Amsterdam* Het actiecomité
v&n het gemeentelijk vervoerbedrijf zal donderdagnacht bijeenkomen. Ook de arbeiders van de stadsreiniging en van het energiebedrijf zullen spoedbijeenkomsten beleggen na het besluit van de
arbeiders v~n P,W. om opnieuw in staking te gaan."
De stakingseisen werden door een van de sprekers als volgt geformuleerd: "Herclassificatie blijft hoofdzaak, daarnaast is deze staking een klinkend antwoord op de rancunemaatregelen van
Burgemeester en Wethouders. Voorts dient de nieuwe staking als
druk op de besturen van de uniebonden, opdat spoed ten aanzien
van de inwilliging van de looneisen zal worden betracht,"
Bij het eIndo van de vergadering deelde de voorzitter nog mee
dat solldarlteitsverklarlngen waren binnengekomen ven personeel
van de «,i),S.M. te Amsterdam en van personeel van de *T.V."De
Schelde" te Vlissingen,
De vergadering, die te ongeveer 22 uur werd gesloten, had aanvankelijk een rustig verloop. Langzamerhand raakten de gemoederen echter verhit en tegen het einde was het zelfs zeer rumoer
Toen een van de aanwezigen het podium had beklommen en trachtte
de gemoederen wat te kalmeren , schreeuwde iemand uit de zaal
"Schiet »m dood!" Het liet zich aanvankelijk niet aanzien dat
later op de avond tot staking zou worden besloten,
t«a afloop van de bijeenkomst bleven enige groepen bezoekers in
de zaal en daarbuiten nog bijeen. Br werden daarbij heftige discussies gevoerd. Ruim een kwartier na afloop was de rust weergekeerd. Bij efloop werd nog gecollecteerd voor de kosten tot dekking van de zaalhuur.
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Door een zich op het podium'bevindend persoon die aangeduid werd
als HW-er werd een brief voorgelezen Welke door hem was ontvangen
van zijn bond en waarin^ sterk tegen de staking werd gewaarschuwd.
Vervolgens werd een korte pauze gehouden.
Na de pauze werd door diverse "discussianten" het woord gevoetfd.
£>nder meer werd gesproken door:
.Hij maakte loonvergelijkingen met veel fouten en wist soms niet uit zijn
_eigen beweringen te komen.Enig niefflB bracht hij niet.
6en nog niet geïdentificeerd persoon die zeide te spreken als OMYer.Hij verklaarde zich tegen staken en gaf in overweging om ieder
elke week f.1,- van het weekgeld af te zonderen voor het onderhoud der ontslagen kameraden.
(Van de bestuurstafel werd hierop gerepliceerd "wij vragen niet om
,hulp als aalmofs maar om recht").
.Deze spreker trok vergelijkingen met de staking van 1941 doch bracht overi_gens ook niets nieuws.
Het door vorige spr^Jcers opgemerkte werd door hem nog eens herhaald,
namelijk dat hij door H.M.de Koningin was ontvangen als dank voor
zijn rol bij de staking in 1941.En nu hij weer een gelijke rol gespeeld had doch met het doel om lotsverbetering te krijgen voor
zichzelf en zijn kameraden werd hij gestraft.En niet alleen hij doel
ook zijn zoon die eigenlijk met de zaak weinig te maken had.
Spreker betoogde dat hij voor de kameraden zou blijven werken.Nu
zelfs nog meer dan anders want hij had er nu tijd en gelegenheid
jrpor.
Gerhard G-root ROESlïïK/Ivoren te Amsterd am, 22 October 1913,
^Spreker bracht hulde dan het raadslid 90HXZAK en de CPN fractie
)die als enigen geto.ond hadden de belangen van de arbeiders voor
te staan.f el ageerde hij tegen de li W-bestuurd er A. VERMEULEN en tegen de "pers11 die zevele berichten niet zuiver weergaf en bijna geheel aan de "reactionnaire* kant stond.
Hij prees de houding en de strijd van de Amsterdamse arbeiders en
verzekerde hun succes,getuige ook het feit dat in de Kamer ook de
gedachte was uitgesproken dat een nieuwe loonronde onvermijdelijk
was«Vervolgens wijdde hij nog enige woorden aan de bewapening en
aan de EDG.
De voorzitter
,betoogde nogmaals dat men achter de leiding
moest blijven staan en vooral de bonden onder druk moest zetten.
Hij sprak nog enige woorden van propaganda voor CPN en BNOP,waarna
hij diverse aanwijzingen gaf aangaande de uitbetalingen van de
steungelden.Verder meende hij dat de werkelijke schuldigen aan de
staking gestraft moesten worden,namelijk zij,die hun plicht verzaakt hadden en dat waren niet de BNOP-ers.
Hierna sloot hij te 22,30 uur de vergade ring.Bij de deur werd een
inzameling gehouden voor dekking der zaalhuur.
De vergadering had een rustig verloop. Vele* d er aanwezigen toonden
zich voorstanders van staking doch niemand durfde het blijkbaar
hardop uit te spreken.
einde.
G-5.
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Bijeenkomst in "yelix Meritis" i.v.m. behandeling
maatregelen Gemeenteraad.

Typ.

J.

rancune-

Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd d.d. 15-4-55
het volgende verslag ontvangen.
Op 12 April j.l. werd in gebouw "Felix ïïeritis" te Amsterdam een bijeenkomst gehouden i.v.m. de behandeling van rancunemaatregelen door de
Gemeenteraad.
Deze bijeenkomst , gehouden in zaal G. van genoemd gebouw, duurde slechts
van 19«45 tot 20.05 uur. Aanwezig waren vertegenwoordigers van alle
bedrijfs-en buurtafdelingen van de C.P.N. Amsterdam, namelijk van iedere
afdeling één vertegenwoordiger, in totaal ongeveer 50 tot 60 personen.
Allen blaren staan.

De bijeenkomst werd toegesproken door Wim van het SCHIP <»'illera P. H. van
het SCHIP, Asd. 22-6-18)
Hij deelte mede, dat er voor de stakers ruim f. 100.000 is opgehaald en
dat deze week b egonnen zal worden met uitbetaling.
Voorts deelde spreker mede, dat Woensdag, 15 AP ril 1955 de stakingskwestie
van het Overheidspersoneel te Amsterdam in de Gemeenteraad in b ehandeling
zou komen.
In verband hiermede moesten nog Dinsdagavond, 12-4-55 i& de buurtafdelingen en Woensdagmorgen , 1J-4-55 in de beèri j f saf delingen lijsten circuleren. De inhoud van deze lijsten luidt:
"AAN DE GrK-B3KTERA.AD VAN AMSTERPAk .
Wij burgers van Amsterdam, gehoord hebbende het voornemen van B. en W.
van Amsterdam, om maatregelen te treffen tot rancune tegen arbeiders,
die aan de staking hebben deelgenomen.
"'ij protesteren langs deze weg met de meeste kracht tegen dit voornemen
en eisen dan ook van U, dat deze voorgenomen maatregel niet wordt uitgevoerd.
Zoals werd uiteengezet door spreker, was het de bedoeling, dat de op bedoelde lijsten verzamelde handtekeningen op 15-4-55 door delegaties
uit buurten en bedrijven werden aangeboden op het Stadhuis en d at door
de delegatieleden verschillende fractievoorzitters uit de Gemeenteraad
te spreken werden gevraagd. Indien het niet mogelijk was, hiervoor een
delegatie samen te stellen, dan moest men in ieder geval iemand met de
lijsten met handtekelngen naar het Stadhuis sturen en aldaar doen overhandigen aan Wim van het SCHIP zelf of aan Siep SïïUüJSS
Siewert
GEUGJ23, Zaandam 14-7-26) , die in het Stadhuis heen en w-eer zouden lopen
en als verbindingsmensen zouden fungeren.
Voorts moesten nog protesttelegfamraen worden verzonden aan B J6 W.
-2-

-2-

De 100 man uit Overheidsdienst , die momanteel geschorst zijn, zullen,
gekleed in uniform, op de middag van 1J-4-55 demonstreren v<5dr het
Stadhuis en het publiek gelegenheid bieden, handtekeningen te plaatsen.
Spreker zei, dat de hele "bevolking achter "ons" staat en dat van het
personeel van Ducroo & Brauna 95$ tegen eventuele rancunemaatregelen van
de zijde van B. & W. getekend heeft.
Ook de buurtafdelingen worden met delegaties bij het Stadhuis verwacht.
De communistische ra_adsfra_ctie_zal in ieder geval alle delegaties ontvangen.
Kochten, zo besloot spreker, de ö-esollorFlte stakers niet in gemeentedienst
teruggenomen worden, dan is het al zeker , dat P."7. en o.H. opnieuw
in staking zullen gaan.
Ten aanzien van de laatste opmerking van Wim van het 3GI1IP bestaat de
indruk, dat een eventuele nieuwe staking wel door de d.?.N. wordt
verwacht, omdat niet alleen de scholingsbijeenkomst van j.l. Donderdag
geen doorgang vond, doch
liet weten, dat deze scholingsavond ook a.s. Donderdag, 14-4-55 niet zal doorgaan.

Het is opgevallen, dat
de laatste paar weken minder actief
is dan gewoonlijk en over het geheel de indruk vestigt,een "beetje down te
zijn.
De oorzaak hiervan is niet bekend.

E, 16-4-55»
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Onderwerp : Toezending pamfl at

&

Code

In de vroege morgen ,yeti 7 April
1955 narden in fret gehele havengebied van Amsterdam pamfletten verspreid* Ben dezer pamfletten gaat
als bijlage hierbij*
De JD-Amsterdam is terzake op de
hoogte*
ST*

Aan : Hoofd BVD

Aan de bevolking van Amsterdam
e noten.
Wat maanden van schriltetijk en mondeling optreden voor onze eis niet
vermochten, is door enkele dagen staken bereikt.
Onze eisen komen aan de orde en het CNV en de KAB hebben verklaard
hiervoor te zullen optreden.
Zelfs buiten Amsterdam is reeds loonsverhoging toegezegd in Rotterdam,
Utrecht en Oldenzaal. In verschillende bladen — die overigens vaak onze
staking in ongehoord beledigende, bewoordingen afkeurden — wordt dit
bevestigd. In „De Volkskrant'.1 van 5 April. >j,U Jazen wij o.a.:
-

„maar men trekke In ieder geval de les uif deze .*keurenswaardige
actie, dat het slepend houden van een aantal verlangens thans minder
dan ooit wenselijk is".
4'
*

In de „Nieuwe Rotterdamse Courant" van 4 April lazen we in een verklaring over de beëindiging van onze staking, dat het werk werd hervat
*

,,..~..nii de bonafide vakbonden hebben toegezegd t*, gestelde eisen in
het Georganiseerd Overleg te zullen bespreken".

r

Men. kan het niet meer ontkennen, of verzwijgen. De staking heeft het
negeren van onze verlangens door B. en W. en vooral door de Wethouder
voor dé bedrijven Van Wijck doorbroken en er komen nu eindelijk daden.

-t

Stadgenoten
Wij verklaren met trots, dat Uw steun bij het bereiken van dit succes
een grote bijdrage is geweest,
Onze eensgezindheid en Uw solidariteit deden alle pogingen om onze
strijd te breken, vanaf het verspreiden van laster tot e-i met het inzetten
van mflitairen, mislukken.

L
f-

T

j

.

De alom bestaande ontevredenheid over de lonen kwai. tot uiting in de
grote steun, die onze staldng van de bevolking kreeg.

Stadgenoten.
Dezelfde krachten, die maandenlang onze rechtvaardige verlangens tot
herclassificatie in de doofpot deden verdwijnen, hebban zich nu in het
hoofd gehaald om. te proberen onze kracht te vernietigt en iedere arbeider, die voor zijn belangen opkomt, vrees aan te jagen.
Deze lieden is de schrik om het hart geslagen. Zij Wetei., dat onze staking
een voorbeeld is voor alle arbeiders en ambtenaren — ook voor werkers
in de particuliere bedrijven — om inwilliging van hun verlangens te veiv
krijgen, nu loonsverhoging uitblijft en de steeds stijgende kosten van
het levensonderhoud steeds zwaarder op cns drukken Dat moet de kop
worden ingedrukt.
Daarom koesteren zij het voornemen, gedreven doov grote vrees voor
verdere strijd en woedend over het succes 4at wij behaalden, om een
aantal stakers niet meer aan het werk te doen gaan.

.

Uit dezelfde hoek komt de tegen elk recht'indruisende maatregel van het
inzetten van militairen om onze strijd te breken.

Wij zeggen U, stadgenoten* dat wij niet zullen dulden
dat in onze stad zulke pogingen in praktijk worden
gebracht
Nimmer mag het gebeuren, dat door gebruik van het leger en bet toepassen
van broodroof aan het democratisch* recht van iedere werker ott sjjn 4**n
te verdedigen, ook door middel van de werkstaking, «én eind wordt gemaakt.

ff

Stadgenoten.

De arbeiders van de Stadsrelniging en van Publieke Werken hebben daarom op een vergadering van Dinsdagavond JJ. besloten om er niet te te
zullen berusten, waaneer B. en W. tot uitvoering van rancunemaatregelen
zouden overgaan. Ook bij de tram en overige overheidsbedrijven hebben
de arbeiden te kennen gegeven»geen ontslagen te zullen dolden.

;,

Wij zijn ervan overtuigd ook hierbij op Uw instemming en ondersteuning
te kunnen rekenen. De staking bijf Verechure en Eüectro, de staking van
de. bouwvakarbeiders, de vele protesten, die reeds in verschillende andere
•„. bedrijven werden gehoord, de talrijke blijken van instemming, die wij van
* vele kanten ontvingen, hebben deze overtuiging nog versterkt.
Waaneer B. en W. Jegens strijdende arbeiders het middel van de broodroof
toe witten passen, dan dragen W en niemand anders de verantwoording
voor wat er dan gebeurt^

-.

• x

.
•
ftuatig. en vastberaden hebben wij gestaakt. Onmiddellijk is eensgezind
> het weMt hervat toen succes was bereikt.
Kwaadwillende lieden hebben het proberen voor te «tellen alsof het .de
'..
stakers om «aas te doen was. Maar allen, hoe ook georganiseerd, wijten
wij deze Uurtermet verontwaardiging van de hand.
R

Voor alles wafTf gebeuld en wat misschien nog gebeuren gaat, dragen
2H de veraat*«Mcf|Qgi die ons een paar gulden méér fat de week wils»
«nthonden.
'
../O
••.• ':
.

Stadgenoten.

"

'

.

Brengt Uw mening over het onverantwoordelijke drijven van de rijde
van hen, die ons ons rechtmatig loon onthouden, tot uiting door schriftelijke en mondelinge protesten.

Richt U tot de vakverenigingsbesturen, zoals reeds door de leden van
de ABVA (NW) is geschied, die op een stampvolle ledenvergadering
eisten, dat de plannen om rancune toe te passen de prul'emand ingaan
en optraden tegen ï.nn bestuurders Ad Vermeulen en Van Wingerden,
die de zjjde van onze tegenstanders kozen en als stakingsbrekers optraden.
e« t Uw protest onder aandacht van de leden van J) raad, die aan
de plannen van B. r W. een einde kan maken.

Staat met ons op de bres voor het beJaoud van de
democratische rechten van alle werkers.
Wij rekenen op Uw solidariteit.
Gaat voort met het financieel steunen van onze strijd.
*
.

-

...

De Oommissie van het personeel van het Genteeateiijk
Vervoer Bedrijf.
Het Actiecomité van de arbeiden van de StadsnUgbc,

Het Aetfeïcomlté van 3e arbeiden van Pahtteke Werken.
De AutUylcMfag *Öi het personeel van Haven- en Han.'•>•••

, •':- "j- - '
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De staking te Amsterd KU.de
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Met medewerking van de I.D. te Arasterdam werd d.d.
13.4.1955 het volgende vernomen.
Bij Publieke 'A'erken hebben de volgende personen schrifteli.ik ontslag ontvangen:

Bovenstaande personen hebben voor 13 April 1955i te 20.00
uur een vergadering uitgeschreven in Frascati.
Op 13 April 1955, hebben Johannes Frans (Erits) HEITEtf
(Sloten 19.2.1912) en Gerhard GROOT ROJJoSINK . ~^6d. 22.Ï0.13)
nadrukkelijk verzocht toch vooral geen nieuwe staking te
laten beginnen en indien de stemming voor een staking was,
deze dan zo veel mogelijk tegen te gaan. Men moest zich
houden aan de gegevens van
De commissievergadering was 13 April des morgens erg verdeeld. Het was half om half voor en tegen èbaking. Vooral
Gerard de VENO?fi (^aandarn. 20.5-1924) dringt erg aan Ojj
staking.
?
Met een delegatie van 6 personen zou men op 13 April des
middags naar het stadhuis gaan om de ingezamelde handtekeningen tegen de ontslagen aan de gemeenteraad te
overhandigen. De delegatie bestaat uit 2 personen G.V.B.,
l Reiniging, l Bestrating, l Publieke '/erken en l Handelsinrichtingen. Het aantal handtekeningen bedraagt + 15-OOO.
Een aantal van de commissieleden zou 's middags op de
publieke tribune aanwezig zijn bij de raadszitting. Kaarten
hiervoor heeft men gekregen van de C.P.N.-raadsleden.
De rest van de commissieleden zitten('s-middags 13 April
1955) in het kleine zaaltje van Frascati om de berichten
op te vangen die uit de raadsvergadering komen. Vermoedelijk
zal
als koerier dienst
doen.
Ha de raadsvergadering zullen de gezamenlijke commissies
vergaderen in Frascati en de verder te nemen maatregelen
bespreken. 3en groot deel der commissies is voor het houden
van een nachtvergadering in de nacht van 14 op 15 April
1955 voor het geaieentepersoneel, betrokken bij de staking.
./at de financiën betreft, de accountant, de Heer de GRAAF,
heeft berekend dat er f 70 a f.80.000,= beschikbaar is voor
het doen van uitkeringen aan de stakers. De rest der binnengekomen gelden zou voor onkosten enz. van de C.P.N, en
3.V,C* benodigd zijn.

- 2-

- 2-

Op de opmerking dat men dit niet goed kon begrijpen, werd
gezegd, dat het congres ook veel gekost had en dat men
daar toch o-jk ve^l had gedaan voor de stakers. Als men nu
nagaat dat alleen Jacobus GOIfjVELEiCUV/ PSloten 6.6.1913) eerst
f .50.000,= en daaina nog e,-ns f.28 a'f .39.000,= heeft
ingeleverd dan is het wel aannemelijk dat er over deze
financiële kwestie nog wel een hartig woordje gesproken
zal worden in de commissievergadering.

B., 16 April 1955«

D.P.B./ no, 151.
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Bij het G.E.B, zijn volgens de Hr.
een 300 tal arbeiders van de
Zuider en Wester gasfabrieken Zaterdagmorgen 2 dezer in staking gegaan,
nadat op Donderdag 31 Maart op de Wester gasfabriek een deel van de arbeiders gedurende l£ uur het werk had neergelegd.
De beide fabrieken heeft men zoals bekend met hulp van Marine personeel
en enkele werknemers, die zich van deze staking afzijdig hebben gehouden,
toch nog op gang kunnen houden, alhoewel de toestand Zaterdag en Zondag
wel precair is geweest.
Alle stakers zijn met ingang van de datum waarop zij het werk hebben
neergelegd geschorst, terwijl hun bezoldiging is ingehouden.
In eerste instantie gingen relatie1s gedachten bij deze staking uit
naar de mogelijkheid om thans op een simpele manier de notoire links
extreme elementen te kunnen spuien. Deze wens is jammer genoeg niet in
vervulling gegaan. Na urenlange besprekingen tussen de Directeur van
het G.E.B, met B. en W. en andere ambtelijke instanties, waarbij pas
genomen beslissingen korte tijd later weer werden herroepen, Reeft men het
van de zijde van B. en W. schijnbaar niet aangedurfA. oni op een drastische
wijze in te grijpen. Er is thans besloten, dat als criteriuo voor ontslag
niet de politieke instelling van de betrokken staker doorslaggevend is,
doch alleen of deze mensen bij deze en vorige stakingen een leidende rol
hebben gespeeld dan wel anderen tot staking hebben aangezet. Relatie
hoeft zich derhalve met de Directeuren van de resp. gasfabrieken in verbinding gesteld om te vernemen welke werknemers bij de staking een leidende rol hebben gespeeld, ïïit de van deze Directeuren ontvangen gegevens
is relatie gebleken, dat enkele zeer notoire figuren, die relatie graag
kwijt had gewild, zich tijdens deze staking op de achtergrond hebben gehouden, dan wel met verlof of om andere redenen absent waren, zodat zij
bij de thans toe te passen maatstaven jammer genoeg vrij uitgaan. Daarentegen is hst geheel niet uitgesloten, dat zich onder de voor ontslag in
aanmerking komende enkele N.V.V.ers, K.A.B.ers of CJf.V.ers bevinden.
De aan de Directeur van het G.E.B, verstrekte opgave van personen, die .
voor ontslag in aanmerking kwamen, bevatte eerst de namen van een 40 tal
werknemers. Toen relatie van andere instanties, zoals de Gemeente Tramfc
en de Gemeente Reiniging evenwel vernam, dat men bij die DiAisten
slechts het voornemen had om hoogstens een 10 tal personen te ontslaan,
heeft hij het aantal voor ontslag in aanmerking komenden teruggebracht
op 24_personen.

Als voorwaarde voor de hervatting van de werkzaamheden zijn door de
stakers de volgende eisen gesteld*
a. de militairen dienen te worden teruggetrokken)
b, er worden door de Gemeente geen rancune maatregelen getroffen.
Nu het vrijwel zeker is, dat B. en W. het been stijf Bullen houden (?) en
enkele militante figuren niet meer tot de bedrijven zullen toelaten, is
het nog de vraag of de stakers, die zich inmiddels hebben gemeld, bij
niet inlossing van hun eisen, wel bereid zijn de werkzaamheden te blijven
verrichten.

D.P.B.6, 5 April 1955.
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Met medewerking van de I.D. Amsterdam werd d.d.
7.4.1955 het volgende vernomen.
Maandagmorgen, 4 April 1955» was er bij het bouwobject
van de firma MAARöSSN en DIJKHUIS in de omgeving^yan de
Kruislaan te Anisterdarn-Oost in de nabijheid van één van
de schaftketen een oploop van aefceiders..
'"'"._
was daar
bezig de mensen aan te zetten ooi het werk voor 24 uur neer
te leggen ter ondersteuning van de strijd van de gemeentearbeiders, om de militairen van de bussen te krijgen, en
om in de bouwnijverheid een loonsverhoging te forceren.
j3r ontstond hierop een discussie en toea bleek, dat de
meningen nogal sterk verdeeld waren. Somaigen beweerden
o.a., dat een staking helemaal niet goed was, want dan
zou een inkomstenbron van de stakers wegvallen. 'Zij doelden
kennelijk op het feit, dat zij nu de stakers steunen konden
mot geld. Anderen zeiden, dat de staking door het optreden
van de militairen toch reeds verloren was.
Besloten werd dm een stemming te houden over al dan niet
doorwerken.
verzocht hierop de mensen, die voor
staken waren, de hand op te steken. Slechts aarzelend
gingen hierop enkele handen omhoog. Sne
., een betonw.erker (n.g.o.) riep hierop, dat, dit geen manier van
stemmen was. Degenen, die voor de staking waren moesten
volgens hem rechts van de schaftkeet gaan staan en zij
die er tegen waren, links. Aanvankelijk liepen er slechts
enkele naar de rechterzijde van de keet. Maar langzamerhand
kwaaen er meer. Kennelijk wachtte men op elkander om te
zien, wat men zou doen. Tenslotte bleven er maar eari stuk
of aes werklieden aan de linkerkant staan en was de staking
dus een feit.
"ïür was politie op het bouwobject aanwezig, maar,zij deden
niats. luchter v/as dit voor ene
aanleiding om op een omgekeerde betonnen put te springen
en te zeggen, dat alleen al de aanwezigheid van de politie
op het werk een reden tot staking was. Hierop volgde luid
handgeklap en plotselim was iedereen vol vuur voor de
staking.
Aangezien de politie tegelijk met de rnetselaursbaas
op het bojawobject gearriveerd was, -werd ör
gevraagd, of
tfbms
de ^olitie ontboden had.
zei, dat dit niet het geval was en dat hij zelf met de
stakers sympathiseerde en hij gaf dan ook spontaan f 5*voor de stakingskas, hetgeen wejr applaus tengevolge had.
zei tenslotte, dat ze nu gezamenlijk naar
andere bouwoojecten moesten gaaii oni te zien om ook daar
het werk "plat te krijgen". Zo trokken ze dus gezamenlijk
naar het werk van de firma
, zijnde de bouw van een
Technische school aan de 7/ibaut straat.

- 2-

- 2In de schaftkeet van dit object werden de arbeiders toegesproken door het A.B. /.B. bestuurslid V/essel HARTOG
( 25.5.11 'iVormer), die inmiddels verschenen was. "et
resultaat was, dat ook daar het werk zou voorden stilgelegd,
echter op voorwaarde, dat het betonwerk, dat men bazig
was te storten, eerst afgemaakt zou worden, daar dit anders
bij hervatting van het werk diende te v/orden weggebroken,
.hetgeen veel schade zou veroorzaken.
Hierna ging het gezamenlijk naar het werk van de Rijnlandse
Betonmaatschappij, zijnde de bouw van het Belastingkantoor^
in de Wiba.ut straat. Enige personen, waaronder
~
en 'Jessel HARTOG
(25.5.11 VTormer) gingen in de schaftkeet bij de arbeiders
om iaat hen te praten. De rest van de aanwezigen bleef op het
terrein naast het bouwobject staan.
Na ongeveer een half uur kwamen de arbeiders van dii object
eveneens naar buiten en sloten zich bij de staking aan.
Inmiddels was er ook motorpolitie en enige politieautoriteitei
verschenen.
trachtte hierop de stakers om zich heen te
verzamelen om hen toe te spreken. Hij zei, dat het een
schande v/as, dat B & \ soldaten hadden te hulp geroepen om
de staking te breken. Maar verder kvvam hij niet, want de
politie maande de mensen aan zich te verwijderen. In oerste
instantie werd hieraan geen gevolg ge-even en
trachtte het woord weer te nemen, maar hij werd op hardhandige wijze door de politie weggeduwd. Dit had tot gevolg,
dat er enige deining ontstond en men begon tegen de politie
te schelden, hetgeen het sein voor dé politie was o.a de
mensen uiteen te slaan.
De politie had het kennelijk op
voorzien en
uien heeft deze nog nooit zo hard zien hollen.
Sr werd hierop geroepen, dat er een vergadering zou zijn
in het café Paleisterras aan het '.Ve^teinde. Er waren daar
naar schatting 200 mensen bij elkaar.
Een onbekende conducteur sprak de mensen toe en deelde mede,
dat de traastaking opgeheven was onder voorwaarde, dat de
eisen van de stakers in gezamenlijk overleg met de vakbonden,
zouden worden besproken en dat er geen rancunemaatregelen
zouden worden getroffen. Indien laii^s deze weg de eisen niet
ingewilligd zouden v/orden, 'ring de boel weer plat.
sprak vervolgens over net "schofterige optreden" van de politie en zei vervolgens, dat hij van mening
was, dat een vierentwintig-uurs-ataking in de bouwvakken ondei
de gegeven omstandigheden, dus nu het tBampersoneel het
werk had hervat, niet de juiste oplossing was en hij advisearde dan ook/oia 14.00 uur maar v/eer aan het werk te gaan.
Dit ontlokte echrer aan alle zijden protesten, hetgeen tot
gevolg had, dat de staking werd doorgezet, mede om te protesteren tegen de voorgenomen drie uur overwerk per week.
'/erder zou deze staking kracht bij zetten aan de looneisen
in de bouwvakken, aldus
. -er dekkinp^ van de
kosten voor de vergaderruimte moesten ze per man tenslotte
f.O.25 betalen, hetgeen dan ook door iedereen gedaan werd.
Dinsdagmorgen, &rApril 1955» was bij eerder genoemd bouwooject van de fa. Maarssen en Dijkhuis alles gesloten en
niemand werd op het werk toegelaten. 'Sr werd bekend gemaakt,
dat de aannemer niemand aan het werk wou laten gaan voordat
zes metselaars, die als de grootste onruststokers werden
aangemerkt, het werk hadden verlaten.

- S-
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1)eze lieden waren dus ontslagen. De werknemers waren
volgens de aannemer door deze lieden Bedwongen om het werk
neer te leg.ven onrier alle mogelijke bedreigingen, ria aangezien dit absoluut niet waur was, ging; niemand aan het
werk en omdat deze zes lieden niet weg wilden gaan, mocht
er ook anderzijds niemand aan het werk. jüen en ander dreigde
op een flinke staking uit te lopen, totdat om 8.15 uur
kwam
en tegen de mensen zei, dat ze zich rustig moesten houden
en eventueel weer aan het werk raoesten gaan.
),
,
en nog twee anderen gingen
hierop met de aannemer praten. Om 10.50 uur kwam deze
delegatie terug en deelde mede, dat de aannemer volledig
had ,jecajjituleörd en dat dv3 ontslagen «varen ingetrokken.
Aan
ward aangezegd, dat hij de arbeiders
niüt iiieor aocht toespreken, omdat anders ontslag zou volden,
verklaarde ecnter, dat als hij dit nodi^ oordeelde
hij toch van zijn recht tot spreken gebruik zou maken.
Na np.-i enkele scheldpartijen tussen bazen en personeel, is
het werk hervat en is de da^ verder rustig verlopen.
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Met medewerking van de l.D. te Amsterdam werd d.d.
4.4.1955 het volgende vernomen.
, werkzaam.
bij PONTEN en 7ERE1T, vroeg Donderdagmorgen, 51 Maart
1955» 4- uur verlof omdat hij op het kantoor van de
B.ïT.Ó.P. wilde informeren naar de staad van zaken.
Toen hij weg wilde gaan vroeg een van de chefs wat of hij
v/ilde en op het antwoord van
dat hij even de
stad in wilde, zei die chef: "Het lijkt mij beter dat
jij maar eens de meters gaat controleren."
Hiermee kreeg
prachtig gelegenheid om met alle
mensen te spreken en de zaak te overlegden, mooier kon
het niet.
had van GROOT ROES3I1TK/! Jfdracht gekregen, indien
het aantal stakers bij de ponteaf40 of minder was, niet
te staken of de staking op te hè'ffen.
is het ook geweest, die met 2 stakende leden
van het C. N. 7. het onderhoud neef t gehad met BAA?£::BiJKG
De JONG, tijdens welk onderhoud deze heeft toegezegd
dat hij de eisen der stakers in het G.O. zou brengen
indien men aan het werk ging.

E., 16 April 1955.
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op 3 April l'

Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd
d.d. 4.4.1955 het volgende vernomen.
idagraiddag 3 April 1955 waren bij de remise Havenstraat
Zone
aanwezig
iweziE de N. V. V.-bes tuur der
en
en de hopl'dbestuurderw van de
. Zij hadden op het remiseterrein een
onderhoud met d? t rarae ommi s si e,

en
en
verklaarden dat zij alleen
voor hun eigen leden de belangen behartigden.
Op verzoek van de wnd. directeur werden de commissie
en de K.V.V.-bestuurders v~n het terrein verwijderd.

RAPPORT VAN E.
AM HB.
No:
27197
Betr:
G.F.N»-actie t.b.v. de shakende Amsterdamse
arbeiders.
Typ:
E.

Via de I.D. 3,M.P. te Hoensbroek werd d.d. 5-4.1955 net
volgende vernomen.
Op 4.4.1955 is vanwege de dagelijkse leiding van de G.P.N.,
afdeling Brunssum, bij 14 vooraanstaande leden van deze
partij een steunlijst bezorgd met het verzoek geld in
te zamelen ter ondersteuning van de stakende Amsterdamse
arbeiders. De redactie van deze lijsten luidt als volgt:
Heerlen, 2 April '55«
'Jaarde Makker,
Met deze vragen wij van U een bijdrage voor de
stakende Amsterdamse arbeiders. Deze staking die gevoerd
wordt door het overheidspersoneel en de particuliere
bedrijven aldaar, geniet de sympathie van de hele Ned.
werkende bevolking.
Het gaat om 10% loonsverhoging en verbetering van de
werkomstandigheden. Deze zaak gaat de hele v/erkende
bevolking van^ons land aan. Steunt deze staking door een
grote financiële bijdrage, opdat zij een volledig succes
wordt.
HOOG DE SOLIDARITEIT l
Naam:
Bedrag:
Naam:
Bedrag:

E., 16 April 1955.

Afschrift ACD.no. 275532

RAPPORT VAN E.

No.»

AAN HB Dit stuk mag niet worden vermenigvuldigd dan met
27302
toestemming van het verantwoordelijk ald. hoofd.

Betr. i Buitengewone ledenvergadering afd. 1? C.P.K./
Den Haag op 4.4.1955.
typ.i E.

Van "betrouwbare zijde werd op 6.4.1955 het volgende
verslag ontvangen.
Maandag 4 April» 1955 werd een buitengewone ledenvergadering
uitgeschreven door afdeling 17 van de CP.N./Den Haag,
gehouden ten huize van
'
;
aanvang 20.30 uur*

Door
werd de vergadering met enkele woorden
geopend» waarna hij het woord gaf aan
. Deze
sprak uitvoerig over de stakingen in Amsterdam» waarbij
hij duidelijk maakte, dat het niet alleen op toeval berust,
dat de stakingsactie een dag na de ratificatie van de
Parijse accoorden door de Tweede Kamer begonnen is. De
C.P.B, zal dan ook niet tegenspreken in deze "politieke
stunt" de hand te hebben gehad, aldus
.
Over dit laatste punt werd langdurig gediscussieerd, waarbij
als zijn mening te kennen gaf, dat de C.F.H, niet
het recht had om politiek andersdenkenden tot staken aan
te sporen. Volgens hem had de partij er niets mee te maken,
doch had het personeel van de Amsterdamse tram zelf het
initiatief genomen.
betoogde daarop dat weliswaar dat personeel het
initiatief tot staken genomen had, maar dat er onder het
trampersoneel meerdere communisten zitten, zodat de partij,
zij het niet direct, dan toch indirect er de hand in heeft
gehad.
Verder zei
, dat de strijd tegen de E.D.G.2, vóór
de behandeling daarvan in de Eerste Kamer, nog feller gevoerd moet worden dan voorheen* Hij gaf daarna enkele
voorbeelden hoe of er in dat opzicht met succes gewerkt
kan worden en besloot met op te merken, dat de partijgenoten
zelf het initiatief tot die acties moeten nemen.
Om ± 23.00 uur was de vergadering afgelopen.

E., 19 April 1955.
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U I T T R E K S E L

Datum

i 5 April 1955

Onderwerp: Proteststaking van Havenarbeiders bij de Stoomvaart
Maatschappij Nederland.
I. Op Dinsdag 29 Maart 1955 te omstreeks 15.00 uur v/erd door
havenarbeiders, werkzaam bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam,werkzaamheden verrichtend,, bij het lossen
van het Nederlandse s.s. RONDO, gemeerd liggende aan de Sumatrakade te Amsterdam, gedurende 15 minuten het werk neergelegd als protest tegen het aannemen van de Pari n se accoorden
Bij dese proteststaking waren in totaal 103 havenarbeiders be
trokken.

VAN S.
AAIT 1IB-HD.
No:
27367
Betr:
24-uurs:ak.n
l
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DAT. '2 1 APR. 1955 l

••!!•• II». •

_
bij yërschure te Amsteram.

Uit betrouwbare bron werd d.d. 12.4.1955
volgende vernomen.
Op Vrijdag l April heboen circa 150 arbeiders, werkzaam
op LÏe \verf bij Verschure, het werk voor 24 uur neergelegd,
uit solidariteit rnet de trams t aker s. Nadat dit besluit
genoiaen -aas heeft :aen, om zelf toch ook een eis te hebben,
aan deze staKing een looneis verbonden van f.6.50, dit
in ovsreenstenMina: niet de publicaties, die in De .Vaarïieid
waren gedaan.
Des middags ora 13 uur wex^d in het gebouw De Nieuwe
D aam e r ham in Amsterdam_lToord een stakersver^adering
gehouden. Op deze vergadering waren slechts 40 personen
aanwezig, nagenoeg allemaal leden van de B.V.C. Hier bleek,
dat men voor het stellen van de looneis van f »6.50 toch
werkelijk benauwd was en dat neii blij was, dat deze
stakin^-slechts voor 24 uur v* u s geproclameerd. Op deze
vergadering bleek n.l., dat de arbeid .rs van Verschure
niet bereid waren om voor de eis van f.6.50 voor onbepaalde
tijd in staking te gaan. Bij raonde van
)an
j/erd het advies ge}3ve.u de volgende morgen
wederom, aïs één man aan het werk te gaan en geen rancune
te dulden.
Door deze staking bij Verschure had men gehoopt bij de
A.D.K., bij DTJCRO en BHAUTTS en bij de DKAKA de nodige
beweging te scheppen.
Bij
bestond ten opzichte hiervan een t<rote
terughoudendheid, omdat hij ^.ch steeds beriep op het
artikel van Bertus BRANDSENj
Hierover bestond dan ook ver*schil van inzicht, omdat .nen
van mening was, dat de tramstaking zeker gewonnen zou
..orden indien ook de Amsterdamse metaalbedrijven, in het .
bijzonder de grote, in beweging zouden komen, al was het
maar uitsluitend en alleen uit solidariteit. Men had echter
niet de moed om tot staking op te roepen uit solidariteit
en directe bedrijfseisen in guldens of procenten uitgedrukt waren niet aanwezig, zodat een algemene staking
in de metaalindustrie niet verwezenlijkt kon worden.

E., 21 April 1955-

RAPPORT VAH E
AAM HB
UO. : 27411
Betr.: 3TAKIKGEN GEMEENTEPERoOHEEL TE AMoTEROAM.
Typ. : B.

Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd d.d.
8-4-1955 het volgende vernomen.
, werd op Donderdag,
7-4-1955 in Centrum II de instruoxie gegeven, dat in verband met de stakingen van het Gemeentepersoneel, het noodzakelijk was, dat het partijgebouw Van der Hoopstraat dag
en naoht bezet moest zijn.
Deze bezetting moest gehandhaafd blijven totdat de staking
tot het verleden zou behoren.
Teel animo hiertoe was er eohter bij de partijgenoten niet.
Men voelde er niet veel voor op de een of andere manier in
de aotie betrokken te worden.
Vanuit de Van der Hoopstraat werden manifesten ter verspreiding uitgegeven en «teunlljsten voor de stakers uitgezet.
De binnenkomende gelden moesten aan de partij en niet aan
de diverse aotie-oomité's worden afgedragen.
De partijgenoten die eventueel in de Van der Hoop*traat
zouden komen, moenten zorgen, dat des morgen* bij het uitrijden van de tramp en bunnen agitatie werd gevoerd, zodat
geen passagiers plaat* zouden nemen en de werkwilligen naar
de remise» terug zouden gaan. Men moest discussie voeren
jen onder geen voorwaarde tot enige daad van geweld overgaan.
, was belast met de instructie bij
de remise aan de iieKsuraat en moest aldaar discussie voeren.
Instructie moest hij geven aan de leider? van het aotie-comité van de tram, waardoor het onmogelijk zou worden, dat
jle trams uit zouden rijden.
Alle partijwerkzaamheden, zoals vergaderingen en scholing we»
den stopgezet; wel moesten delegaties uit de afdelingen naar
de raadsleden gaan, om deze te overtuigen van de rechtvaardigen eisen van het stakende personeel.

DAT-

Code

E., 22 April 1955.

22 APR 1955

Oupl.

DAT. 22 APR.1955 j
Bijl.

RAPPORT

B.
Code
27432.

Betr.i

DE 3TAKJT&

TÏP.ï

G.

AMSTËBBAM.

Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd d.d. 15.4,1955 het
volgende vernomen.
Op 14 April 1955 werden convocaties verstrekt, welke aan het per»
soneel van het G.V.B, uitgereikt moesten worden voor de nachtvergadering van
01»30 uur in Bellevue.

Ih het zaaltje in de Bellamystraat waren de commissieleden van P.W.
en S*R. aanwezig* Eet tram - commissielid
was plotseling verdwenen
en niemand wist waar hij waa heengegaan.
Pokke JOHGT £"'Amsterdam, 25.11.1914 ) opende en stak eerst de mannen van Publieke Verken in de hoogte* Aan de mensen van S*R* en G.V.B» gaf hij in overweging goed te "bedenken wat op de a. s. vergadering te doen. Een staking tegen
rancunemaatregelen is heel wat anders dan een staking voor het loonzakje*
Bij een staking tegen rancunemaatregelen gaat het hard tegen hard en wij zijn
jongens die geen cent hebben* Bedenkt dus goed wat jullie doen. Als jullie de
zaak plat gooien dan gaan er meer bedrijven mee en houdt de c en ten s t room voor
jullie op*
- 2-

- 2nara toen het woord en zei j " Wij moeten goed bedenken dat het niet om
de staking is, maar om de winst in onze loonzakjes te krijgen en gaf toen
een hele opsomming van wat er allemaal al door eensgezindheid bereikt ie.
Zoiets als wij gedaan hebben is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen.
Mijn persoonlijke mening is dat ik liever knok dan rustig afwacht. Wij moeten
echter tonen dat wij niet de onverantwoordelijke elementen zijn, zoals de
Burgemeester ons noemde, maar dat wij ook zakelijk kunnen zijn en niet diegenen waar men ons voor uitscheldt. Wij moeten het in de vergaderingen tenslotte aan de mensen overlaten en kunnen zelf natuurlijk geen beslissing nemen,
maar wij moeten ook niet suggereren wat de mensen doen moeten",
hield nog steeds een slag om de arm ).
viel
' aan en zei dat deze de
zaak In een gedeprimeerde stemming bracht en dat
nu eens precies
moest zeggen wat hij nu feitelijk wilde.
, viel
ook aan en zei dat hij
vroeger in de bouwvakken was geweest en dat er bij hen over zoiets niet eens
gesproken was. Als er mensen na een conflict uit gaan, dan gaan eenvoudig
allen er uit*
Fokke JOBfr nam het onmiddellijk voor
op en zei dat
het meer
langs de diplomatieke weg bekeek en J OEN meende dat dit wel eens de juiste
weg kon zijn.
KLAAS KIAPH5. { Kampen 9-10.1916 ) zei tegen ïtokke JGSSt "Jij zit nu
wel goed te praten, maar
heeft altijd een vaste lijn aangegeven en
nu blijft hij op de vlakte. De tram on de Reiniging hebben vanavond een
vergadering en wij zijn nu hier om te weten wat onze lijn vanavond moet zijn1*»
t " ffee, KLAPHB, jij bent altijd kort en bondig en dat begrijp ik, maar
ais ae jongens willen staken, goed, maar dan 24 uur, niet langer*
Wij moeten ons niet door hen laten gebruiken• "
:Wae ook tegen
en verklaarde voor staken te zijn. Hij noemde het
verraad aan P.W* als men aan het werk bleef*
tegen
t M Jij weet helemaal niet of wij voor doorstaken zijn, dat
zal afhangen van de stemming in de z&al en van de gegevens die ik nog binnen
krijg.».
JOHH stond weer achter
en zei dat bij de S.B* de hele kern er uit was
en dat zij daar nu zwak stonden.
blijven Bi3 het verlaten van deze bijeenkomst zei
t " Wij moeten elkaar vertrouwen en de mogelijkheden er uit halen die er in zitten» Ik weet
die nu nog niet, maar vanavond zal ik die weten".
Om 18.00 uur was
wederom present en vertelde dat hij zojuist
een aardige ervaring had opgedaan* tien was van de A.B.V.A. -bij hem thuis geweest en had hem gevraagd de zaak niet door te zetten, lis het zo ging dan
werd de hele A.B.V.A. kapot gemaakt. Men was bij de A.B.V.A. bereid oa de beste
advocaten ter beschikking te stellen als de zaak voor het scheidsgereoht kwam.
Volgens
zaten hier nu goede mogelijkheden in. Hij vroeg toen hoe men
er over dacht als men aan het werk zou blijven. Hierop werd ge antwoordt
" Zie jij de mogelijkheid dit zo te lanceren dat dit geen nederlaag voor ons
is ?* Dit werd door
bevestigend beantwoord, maar dan moest hij eerst
nog meer gegevens verzamelen*
Nadat
was vertrokken verschenen GEBBfcKD GBOOT - BOBSSBJK
( Amsterdam, 22.10*1913 ) en
. Zij hemelden de plannen van
op en vroegen naar de mogelijkheid om de zaak met een sisser te laten aflopen en hoe de ervaring van vandaag ( 14.4*1955 ) vas met de jongens op de
tram. Zij kregen ten antwoord dat het merendeel voor staken was.
GBOOT-BDSlSSIUK zei: " Ja, dat begrijpen wij wel, maar als jullie straksjie
leiding in handen houden gaat het wel goed.* Onze ploeg is toch doorslaggevend
gaan nu naar Gerard de VMTE Zaandam, 20*5.1924 ) om deze te bewerken
In te lichten, want dit is zo% raar kereltje, je weet nooit wat je aan
- 3-

- 3hem hebt,"
TagenSO.OO vxuc was
er al weer en 10 Bimitenlater kwam
Beiden bleven weer aandringen om te blijven werken» maar lieten nog steeds
niet los waarom hun houding zo plotseling veranderd was. Zij wilden weten
wat men van de stemming dacht*
zei weer dat er A*B«V«A«-mensen bij hem
waren geweest. Hij had ook nog met Fokke JOHN gesproken en die zou de S* R.
aan het werk houden* Als dan P*W* de volgende morgen om 7*00 uur vergaderent
dan kunnen die om 8*00 uur aan het werk gaan, dus dan moet de tram ook aan
het werk bJULjvciü en wij moeten op tactische wijze de win a t binnenhalen*
ÏB«±i n Zij zouden wel willen dat er relletjes kwamen en zij er de
ciitraille'urB op konden zettent maar wij moeten hen geen kans geven»

Voor de nachtvergadering begon vertelde GHOOT EOESS3NK dat de
Stadsreiniging aan het werk bleef en zei t " Zorg nu dat jullie ook aan het
werk blijven"»
Op de vraag aan
hoe het met de VENTJE zat, antwoordde hij t
„Dat zit prima1*•
Hiexna begon de vergadering* Er waren + 1000 personen aanwezig*
Van tevoren was al besloten dat Zaterdag 16 April 1955 het geld aan de
stakers uitbetaald zal worden tussen 9 «n IQ uur op verschillende plaatsen»
Er wordt f* 7*— per persoon per dag uitbetaald en f* O»75 per kind*
Tevens zal er op deze dag een manifest onder de bevolking van Amsterdam verspreid worden*

E* 22.4*1955*

2 Mei 1955

Activiteiten rond de tramstaking te Amsterdam.
Ik heb de eer Uwe ;occellentio inzake de activiteiten
rond de trawstakin.j te Amsterdam het navolgende mede
te delen»
•inde April werden vo :>rn-&aen3 bekend van de Coiaaiis—
sie vari tuit ^-eraaneel Vaa het &.V.B. (C-emeentelijk
Vervoerbedrijf) oia zich «net eea schrijven te richters
tot Burgemeester en * ethoudera van Amsterdam. In de
brief asou onder herinnering aan hot feit dat de al^olopen
staking bij het G.V.B. v.ord vex'oorzaakt drjrdat hst
Cr.o. de maatregelen die nodig .varen om de financiële
achterstand in de &&zinnen op te heffen en om tot
betere arbeidsvoorwaarden te komen, heeft verzuimd te
neaien en het uitblijven van een herclasüificatie een
dringend versoek wordon gedaan om alsnog cl« maatre^eIsxx t o neraea tot hst ongedaan maken vaa de raacanen.
en dergelijks brief i*erd ook verwacht vaa hot
personeel van I'ublieke erken, Jtadsreinigin^, Handelsinrichtin^n en het Gr.^.B.
Naar aanleiding van het antwoord van B. en ;«.,
of het uitblijven van een antwoord, zon aet voornemen
bestaan oxa op 8 *<ei of aoveal eerder als aen antwoord
is oatvan^en <?en vergadering te doen houden van het
Ljenele ^aiae ïntelijk ovariieidspersoneöl, waar een besluit
tot kleine partiale acties over te gaan aaa de orde
zon .ordeit gesteld, u.v» mode l rij u en, kleine
enz.
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Aan ^ijne xcolloatie
de .Minister va^i Bioaenlandse Diaken
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-3i). Men moet er steeds op bedacht aijn, dat er onder de leden
van het Amsterdams© Geiaeenteperaoneel lieden zijn die niet
alleen aanzetten tot of aich laten gebruiken voor een
staking om sociale of economische redenen, maar dat er
grote gevaren dreigen dat de communistische invloed
eveneens aal worden aangewend op liet ogenblik van een
mobilisatie, teneinde alsdan het werk neer to le^en om
onae teweo estelling tegen een buitenlandse vijand te
saboteren.
Wr aullen op dat moment geen militairen beschikbaar aijn
om de bussen en veren te bedienen of om de gas- en eventuee
electriciteitsvooraisnin^ in gan*; te houden.
lï. Het thans gebleken fanatisme van vele communis ten dia vaak
dag en nacht in de weer zijn geweest om agitatie te voeren,
geld in te zaaislea enz. doet, gaaien de doctrine van
Moskou, vrsaen dat de gemeenschap bij eea oveütuole mobilisatie gevaren loopt door daden van gewelddadige sabotage
lam gelegd te worden.
Hiertegen valt nauwelijks preventief op te treden, geuien
het feit dat er + 2200 communistisch gezinden in de
./••insterdaiu.se treueentebadrijven wez'kaaaui zijn.
F« Het is nodig er op te wijzen, dat aelfs waaneer de sub D
en E bedoelde opzet slechts gedeeltelijk zou slagen» dit
in de "hoofdstad" aanleiding zou kunnen geven tot de
wildste geruchten en zelfs tot eon paniekachtige steurdn^,
die in haar gevolgen wellicht nog ernstiger zou aijn dan
de feitea zelf.

25-4-1955

NEDERLANDSE CHRISTELIJKE BOND VAN OVERHEIDSPERSONEEL
AFDELING AMSTERDAM. SECR.i Van Eeghenstraat 108,
telefoon 712709Amsterdam, 2 April 1955
Aan het gehele_j)ersoneel van
het Geneert slijk Vervoerb e drijf.
Vanmorgen waren desgevraagd _+ 85 personeelsleden van de Gemeente-Veren
in de van Ëoghenstraat 108 in vergadering bijeen.
Na breedvoerige besprekingen over het huidige conflict kwamen de aanwezigen unaniem tot de volgende conclusies:
a. Door bemiddeling van Baatenburg de Jong trachten de onderhandelingen
op de normale wijze weer doorgang te doen vinden.
b. Hiertoe werd ala eerste voorwaarde gesteld, dat de arbeid op korte
tormyn zou worden hervat.
c. Hot comité van het Verenpersoneel overleg zou plegen met het comité"
samengesteld uit de diverse bedrijven.
d. Inmiddels zou Baatenburg de Jong in contact treden met het College
van Burgemeester en Wethouders om een toezegging te verkrijgen het
onder SL genoemde to realiseren.
Do 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,
besprokingen 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."

Qemeentepersoneel Amsterdam
1995!
Totaal ambtenaren in dienst der gemeente Amsterdam per 1 Jan.
23.059, waarvan georganiseerd in voormalige üniebonden 8.193»
De verhouding bij de belangrijkste takken van dienst is t

Stadsreiniging

rsoneel
1.131

georg?^ -^ BNOP
396
374

ex BNOP

178

Pub1.Werken

2.754

739

427

171

G. V.B.

2.653

1.187

520

162

Gr. -E. B*

3.494

1.647

347

97

13.027

4.246

523

345

23.059

8.193

2.213

953

ovërifge
beurijven
v

Noot: De aantallen BNOP-leden dateren van omstreeks Augustus 1954*

B.N.O.P. AMSTERDAM.

De B.N.O.P. te Amsterdam telde omstreeks
1 Augustus 1954 2213 leden. Tevens werkten
toen nog 953 oud-leden BNOP in Gemeentedienst,
De verdeling over de belangrijkste takken
van dienst was als volgt:
Bedrijven

leden

oud- led en

Stadsreiniging
396
Publ. Werken
427
G.V.B. (G-ern. Vervoer
Bedrijf)
520
W. S. B. 2. (Was, Schoon
maak, Bad- en Zweminrichtingèn)
205
Gem, Energie Bedr.
34-7
Overige bedrijven
318

92
97
253

Totaal

953

2213

178
171
162

11 Mei 1955
AIDE

Tramstaking te Amsterdam.

Amice,
Uit de brief van 4 April j.i. blz. 2 blijkt, dat de
eerste stappen van de communistische activiteit, welke
aan de stakingsacties is voorafgegaan, is geconstateerd
in Juni 1954.
Je volgende atap had in Januari 1955 plaats*
Op 4 Februari werd de beschikking verkregen over
een bericht . dat Groot Roessink doende was weer een
actie-comite van het traiupersoneel op te richten.
Op 21 ï'aart volgde oen toesj>itsing van de toestand,
vgl. blz. 3» 2e alinea van dezelfde brief j daarna op
24 Maart verschijning van het manifest waarin werd
gewezen op de nog steeds bestaande grieven en in de
nacht van jti op 31 Maart het besluit tot staking.
Uet begin is echter nog verder terug te voeren, n»l.
de vorming van het actie-comité voor het gemeentelijk
vervoerbedrijf in Maart 1953, dat zich achter de eisen
stelde, welke in Ocfcober1953 de achtergrond vormden voor
de langzaam-aan-actie. Hiervan werd melding gemaakt in
ons Maandoverzicht no 9/1953» blz. 18«
Daarna is er geen aanleiding geweest voor een behandeling van dit onderwerp* Be grieven waren bekend,
het vuurtje bleef steeds siaeuland, het was niet te voorzien of dit vanzelf zou uitdoven of op zou laaien.
Onder dese omstandigheden was er geen aanleiding tot
rapportering aan de Regering tot het moment van grote
waarschijnlijkheid vaui e^n ernstig eouflicfc.
I.J). Amsterdam is steeds volledig op de hoogte
geweest en wij kunnen als zeker aanueiaen, dat C. v. P.
11. ook zijn -i.C.v.P. voortdurend op de hoogte heeft gehoj^den. H. heeft naar onae inzichten in verband met de
grote kwetsbaarheid vau de bron eerdor te veel dan te
v-einig aan zijn baas doorgegeven. i-I. -.vist, dat bij zijn
H.CJ.v.r. sinds October 1953 ü^te belangstelling voor
de t r aai bestond, maar of dese zijn burgemeester ook
voortdurend op de hoogte heeft gehouden, weten wij niet.
De grieven van het personeel waren algemeen bekend
en het gemeentebestuur aal do onderhandelingen waaruit
de stemmingen van het person::.-3l te peilon waren of meegemaakt hebbon of daarover gerapporteerd zijn. De bonafide bonden waren van. deze onderhandelingen uiteraard
ook volledig op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,
Aan:
\.
de Hoogedelgestrenga Heer
/
Mr H. W. Felderhof
«
Ministerie van Binnenlandse Zaken
* a-GRAVEMHAGS
ilr A. van Maanen
-W .

. >,r-,
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Stakingen te Amsterdam*

Ten vervolge op mijn schrijven van 2 M<*i 1955» No. 276658"»
betreffende activiteiten ï*ond d"» tramstaking te Amsterdam h«b
ik do eer Uweïïxcellsntit*nog het volgende mede ta delen.
Door de commissie bij het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf te
Amsterdam is een pamflet verspreid, gericht aan het personeel van
hot G.V.B., waarin bekend wordt gemaakt, dat ter voorbereiding van
de komende grote openbare verandering (waarover ik U in mijn
bovenaangehaald schrijven berichtte) een tweetal voorbesprekingen
zullen plaatsvinden tussen de oommissie en vertegenwoordigers van
het personeel van cia verschillende lijndiensten an de andere afdelingen vsm het O.V.B.
Deze besprekingen sullen plaatsvinden op Dinsdag, 10 Mei
a.s.. Het ligt in da bedoeling van da commissieleden oia hier de
stamming te peilen, die momenteel onder het trampersonesi leeft
en het hiervan te laten afhangen, walke actias verder zullen
worden ondnrnomen. Indien mocht blijken, dat de stemming nog steeds
strijdlustig is (en men neemt aan, dat de grote meerderheid van het
rijdende personeel van cly tram beroid is tot verdere actie) wil men
op de daarna te oeieggen openbare vergadering hataij een nieuwe
staking, hetzij een modelactia afkondigen.
Be eisen van het comité zijn»
1. introkkin^ ven de ontslagen;
2. bespreking van de eis tot herclaasificatie in het Qeorganiseard Overleg.
Voortu ward vernomen, dat het Sociaal Democratisch Centrum
zich uiteindelijk toch niet achter de stakers heeft geschaard.
Thans worden door het staklngscomiti pogingen in het werk Besteld
om ver «jchilianda andore vooraanstaande Nederlanders ta bewegen
adhaesie te uetuigon mot hst streven van het Amsterdamse Gamaanteparöoneel. I/i ait verband worden de nemen genoemd van Prof. «üüïli^Iid,
,
e.a.
één afschrift van deze brijf eond ik aan zijne Excellentie
de Jiiniater Presidant.
JLBX HOOFD VAK ui

Aan Zijne Excellentie

de Miniator van Binnenlandse Zaken
'a-Ü ü A 7 ^ i-I ii A O J3.

^Y

*

f
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Stakingen te Amsterdam
fen vervolge op mijn schrijven van 9 Mei
1955 Ho. 277371 1 betreffende de s&ingen te
Amsterdam, heb ik de eer Uwe £xeellentie net
volgende mede te delen.
Op 10 Mei jl. heeft het stakingscomit! in
een tweetal besprekingen contact gehad met zijn
vertrouwemslieden bij de Tra*. Uit deze besprekingen werd de indruk verkregen, dat de stemming
onder het trampersoneel inderdaad nog steeds
strijdlustig ia.
Tevens heeft het stakingscomit* op 10 Mei dl
telefonisch contact gezocht met de Heer BATB2JBUBG
D*. JONG, bestuurslid van het CNV, die op 4 April ,
intervenieerde tussen de stakers en B, en W. met
het vex-aoek een onderhoud met hem te mogen hebben
over de kwestie, of de eisen van de stakers
binnenkort in het georganiseerd overleg sullen
worden behandeld*
BATENBURG j>£ JOHG sou echter aan het sta!
kingscomitê hebben medegedeeld, dat hij hen niet
wilde ontvangen en zich ook niet wilde bemoeien
met de door hen opgeworpen kwestie. Dit antwoord
heeft wrevel gewekt bij de stakingsleiding.
In de kring van enkele vooraanstaande stakingsleiders, welke nauwe contacten kunnen onderhouden met het partijbestuur van da CPU, zijn
stemmen opgegaan om in de nacht van 16 op 17 of
van 17 op 18 Mal a.s* een openbare vergadering
van het Amsterdamse trampersoneel te beleggen en
daarin voorstellen te doen om gedurende 24 uur
een zgn* modelactie te houden als protest tegen
de houding van B. en W*
Omtrent de eerder aangekondigde openbare vergadering van het gezamenlijke Amsterdamse gemeent«
personeel werden geen nadere berichten ontvangen
en het lijkt waarschijnlijk, dat deze bijeenkomst
voorlopig zal worden uitgesteld*
Door de gezamenlijke stakingscomitl•s zal een
dezer dagen een brochure worden uitgegeven, waarin
o.m, de voorgeschiedenis en het verhoop van de
staking worden beschreven* Ik stel mij voor U t.«.
t* een exemplaar van deze brochure te doen toekome
In afwachting van nadere berichten ia dzs.
alleen aan Zijne Excellentie de Minister President
een afschrift van deze brief rechtstreeks toegezooaen*
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Stakingen ta Aaatardaa.

ïen vervolge op mijn schrijven vmn 13 Mei 19Ü5
Ho. 273223» betreffend* de stakingen te Amsterdam,
heb ik da eer Uwe Excellentie mede te delen» dat de
in voornoemde brief aangekondigde openbare vergadering
van het Anatjrdaaae tramparaoneel «eer waarschijnlijk
in de nacht van 20 op 21 Mei a.a. zal plaats vinden.
Het stakingacoaité1 ia voornemens op dese bijeenkomst voorstellen te doen tot het voeren van een *gn.
modelactie op Zaterdag 21 Mei a.e.
ien afschrift van dese brief heb ik reohtatreeka
aan Zijne Excellentie de Miniat«r-President toegezonden*
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: Staking van het Amsterdamse Overheidspersoneel.
i C.

De bekende
, kennelijk de
mening van top-functionarissen uit C.P.N, en E.V.C, weergevende, gaf de volgende lezing omtrent de staking van het
Amsterdamse Overheidspersoneel :
Burgemeester en Wethouders uit Amsterdam (-"de reactie11-)
zijn lang niet zo goochem geweest als B. en W. uit Rotterdam,
toen daar destijds een staking was.
In Rotterdam ontsloeg men aanvankelijk alle stakers, doch
men nam hen nadien weer in dienst. Bij het opnieuw in dienst
treden liet men de stakers echter een nieuwe verbandactè
tekenen, waaraan een proeftijd van enkele maanden was verbonden.
In deze proeftijd werden de stakingsleiders ontslagen, omdat
zij om de één of andere reden niet voldeden.
Indien B. en W. te Amsterdam dezelfde methode had gevolgd aldus
- dan was het uitermate moeilijk geworden
een actie tegen het ontslag te voeren.
De Burgemeester en Wethouder van Openbare Werken te Amsterdam
zijn politiek onmondig en daarvan kunnen wij een handig gebruik maken, zo besloot
zijn lezing.

DAT.

7 SEP. 1955

Bijl.

God*

E., 6 September 1955.

3

AAN HET RIJDEND PERSONEEL VAN HET G_.V.B.
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De gebeurtenissen hebben elkaar in de afgelopen weken snel opgevolgd.
De eerste belangrijke gebeurtenis was de nachtvergadering van 26 op
27 Augustus in "De Brakke G-rond". Deze vergadering 'ademde de ontembare strijdwil van het personeel en dit .'kwam duidelijk tot uiting in
de discussies en de genomen besluiten- TTa cis 14e September, 'de dag
waarop het G-.'O. bijeen komt, zou het personeel opnieuw in vergadering bijeen komen om zijn'verdere houding te bepalen. Tevens werd
besloten, vóór ds 14e een grote meeting te organiseren voor het gehele . gemeentepersoneel.
DU -toch al wankele positie waarin het college van B. en W., vooral'
na de Aprilstaking, is komen te verkeren, werd er door deze besluiten niet beter op. Rustig afwachten tot na do 14e September kon
voor de loonpolitiek van B. en W. wel eens de genadeklap betekenen,
want nieuwe loonstrijd in de hoofdstad sou 3. en W. in een onlio'xdbure positie dwingen.
Dit bracht 3. en W. ertoe, door -middel van zijn verlengstuk:, het
Scheidsgerech*fc, een brutale intimidatie-poging toe "ce passen. J? 9 rspoedbesto.13.ing werd het antwoord op de door het personeel gestelde
looneis thuisbezorgd in de vorm van de uitspraak van het Scheidage-recht: "Alle 61 blijven ontslagen,1'r. Daarmede wierpen S. en W. heipersonae! de handschoen toe en stelden si j het personeel concreet
voor de vras.g of nat deze durfde op te nemen.
Door de gezamenlijke commissies werT. de ontstane situatie ernstig
b-3rproken.- Zo ontstond de tweede belangrijke gebeurtenis.
Het gemeenteperaoneel werd met spoed gemobiliseerd en opnieuw werd
de strijdwil van het Amsterdamse gemeent-epersoneel gedemonstreerd
in een grote meeting in beide zalen van "Eellevus" op Dinsdag, 30
Augustus. Daar besloten de verschillende-commissies, in afzonderlijke personeelsvergaderingen bijeen te komen.
Ds tramcommissie besloot een nieuwe nach~vergg.dering te organiseren .
ia^de nacht van 31 Aug. op l Sept., waar het standpunt van de commissie uiteengezet zou worden, Dit standpunt waai 3. en W. niet de
gelegenheid geven onder de loonsverhoging uit te komen, terwijl
cp de comedie van het Scheidsgerecht maar een antwoord mogelijk was,
n.l. staken.
De commissie was zich er van bewust, dat een nieuwe staking een
harde strijd zou worden, maar dat alle perspectieven aanwezig waren
om deze strijd tot een succesvol einde te brengen. Daarom was zij
van mening dat een nieuwe strijd, wanneer het personeel daartoe zou
besluiten, verantwoord was.
Dat het besluit van de nachtvergadering anders is uitgevallen en er
besloten werd om nu nog niet tot staking over te gaan maar toch nog
het resultaat van de G-."o.-vergadering af te wachten, heeft verschillende oorzaken.
In de eerste pla?.ts heeft de pers aan de voor~avond van de nachtvergadering v/eer haar rol als s taking,? braker op de bekende wijze
gespeeld. In verschillende bladen 'verschenen artikelen waarin een
z . o. z .

-2nieuwe staking werd veroordeeld, en gezegd werd dat dit het G.O.
dreigde te doorkruisen. En juist nu de onderhandelingen zo goed op
gang kwamen en er "binnenkort zeer zeker resultaten zouden komen.
Duidelijk sprak uit deze artikelen de grote angst van de heren voor
een nieuwe staking.
Toch hebben deze berichten niet nagelaten hun werk te doen, zowel
onder het personeel als onder de leden van de commissie. Er ontstond
enige twijfel, en dat is mede de oorzaak dat niet tot de staking
werd besloten.
Verder was bekend, dat op het kantoor van het C.N.V. in de van Eeghenstraat een hondertal personeelsleden gereed stond om in geval van
staking het vuile werk op te knappen.
Al deze dingen hebben-er mede toe bijgedragen, dat het resultaat
van de nachtvergadering anders is uitgevallen dan velen hadden verwacht.
Dat betekent echter niet, zoals sommige dagbladen suggereren, dat
hiermede de strijd ten einde zou zijn. INTEGENDEEL l
De nachtvergadering nam het besluit, vóór de 14e September met het
personeel van de andere gemeentebedrijven in een grote demonstratieve
vergadering bijeen te komen. Het personeel van de Stadsreiniging,
Gasfabrieken en Publieke Werk-en heeft zich in druk bezochte .vergaderingen bij dit besluit aangesloten.
Wij wekken nu reeds het personeel op, in zo groot mogelijke getale
aan deze manifestatie deel te nemen.
Op 14 September komt het G.O. bijeen. DAN MOETEN ER RESULTATEN UIT
DE BUS KOMEN.
Mocht het G.O. echter niet naar onze voldoening hebben gewerkt, dan
zal niet worden geaarzeld om opnieuw voor de HERCLASSIFICATIE in
strijd te gaan.
Zolang de herclassificatie niet is bereikt is onze strijd niet ten
einde, wat men ook zal proberen.
22 weken onafgebroken strijd zijn door de uitspraak van het Scheidsgerecht niet weg te vagen. De eenheid van ons personeel is te hecht,
de strijdwil te groot, de solidariteit te machtig.
Onder deze verhoudingen was de NW-bestuurder Post op de nachtvergadering ook genoodzaakt om te verklaren, dat naar verbetering van
de lonen van het rijdend personeel werd gestreefd.
Nu gaat het erom, dat het NVV deze v/oorden waar maakt.
Voort gaat de strijd tot aan de eisen van het personeel is voldaan:
HERCLASSIFICATIE EN INTREKKING VAN DE ONTSLAGEN l

De Commissie van Trampersoneel.
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Met medewerking van de ID.Amsterdam werd dd.3-9-55
bijgaand manifest ontvangen.(bijl.A.)^uitgegeven door de
BNOP.op 2 September 1955 om de stemming onder het G-VB. perst
neel weer wat op peil te brengen.Sr zijn er 1000 stuks van
verspreid.

f
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HET AMSTERDAMSE G E M E E N T B P E R S Q N E E L

In zijn nachtvergadering van 31/8 op 1/9 heeft het rijdend personeel van de tram
besloten, op dit moment niet over te gaan tot een staking tegen de rancune en voor
herclassificatie, Betekent dat, dat het trarnpersoneel afstand doet van zijn eisen T
Degenen die dat mochten denken, zullen spoedig ontnuchterd worden. Zulke lieden kennen de kracht, de eenheid en de solidariteit van het gemeentepersoneel niet. Zulke
lieden miskennen de geweldige betekenis van de staking van April j l,, welke het
keurmerk was van de strijdvaardigheid van het gemeenteporsoneel en van zijn ernstige
wil om recht te verkrijgen. Zulke lieden hebben geen flauwe notie van de mentaliteit
van het gemeentepersoneel.
De vraagstukken, waarvoor het gemeentepersoneel de strijd heeft aangebonden, de lage
lonen, de slechte diensten en arbeidsvoorwaarden, zij vragen thans nog de zelfde
aandacht als voorheen.
Daarover liat geen der vele discussianten op de nachtvergadering van de tram twijfel
bestaan. Geen twijfel lieten zij er ook over bestaan, dat de eenmaal begonnen strijd
voor hogere lonen en ongedaanmaking van de ontslagen met alle geëigende middelen
moet worden voortgezet tot er aanvaardbare resultaten zijn bereikt.
Deze strijd zal \vorden voortgezet, daartoe zijn de besluiten genomen. De met werkende
collega's uitgebreide Commissie van Trampersoneel sal leiding aan de actie blijven
geven en haar initiatief,..om vóór de G.O,-vergadering van 14 September a.s, een grote
demonstratieve bijeenkomst te beleggen met de collega's uit da andere gemeentebedrijven, werd met algemene instemming begroet.
Elke objectieve buitenstaander zal respect hebben voor de tact en het geduld, dat
door het gemeentepersoneel wordt getoond ten aanzien van de inwilliging van zijn
3isen. Deze tact en dit geduld worden door B, en B, en door de bestuurders der
"erkende" bonden wel op een ze'er zware proef gesteld. .
De door B, en \7, gepleegde rancune hebben het fiat van deze vakbondsbestuurders.
De door hun leden gestelde loon-eisen worden door'hen nog steeds genegeerd. B. en F.
drijven de zaken verder op de spits, door de deur te sluiten voor de door het personeel gekozen delegaties, en besteden al hun tijd voor spoedbesprekingsn met de
"erkende" bondsbestuurders, die vrijwel niets meer vertegenwoordigen.
de hand van dit alles staat het vast, dat ook de lankmoedigheid van het gemeente
personeel een grens kent, en dat een daadwerkelijke strijd niet uit kan blijven
indien de eisen van het personeel niet op korte termijn worden verwerkelijkt.
Voor het gemeentepersoneel komt het er nu meer dan ooit op aan zich niet te laten
misleiden door allerlei scheve voorstellingen van zaken en zich niet te laten
paaien door nietszeggende beloften, waarin de erkende bonden zo sterk zijn, en vóór
alles zijn prt-.chtige in de staking gesmede eenheid te bewaren.
Dan zal de overwinning worden bevochten, omdat het gsnieentöpersoneel vecht voor
een rechtvaardige zaak l
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Amsterdam werd ddV
Met medewerking van de^-LJ3.
5.9.1955 het volgende verslag ontvangen T"
Op Donderdag l September j.l. werd in Pelix Meritis te Amsterdam een vergadering gehouden van de bedrijfsafdeling tram(C.P.N'

begon met uitvoerig de nachtvergadering
van de Tram te bespreken (deze was de nacht ervoor gehouden).
Hij had critiek op de commissie, maar ook C.P.N.-ers kregen
zonder uitzondering critiek te horen.
Vooral
moest het ontgelden. Deze was niet opgetreden
zoals het behoorde, want hij was veel te slap in de discussie
geweest, terwijl hij juist de man was, die de zaak had kunnen
redden.
Ook de partijgenoten, die in de zaal aanwezig waren, hadden
bij de discussie lelijk verstek laten gaan. Hierdoor wist het
personeel van de tram dat ter vergadering aanwezig was, ook
niet meer waar het aan toe was.
Jullie moeten er van doordrongen zijn, aldus
,
dat de communisten de voorhoede vormen. Jullie hadden dus geen
afwachtende houding mogen aannemen. Eén en ander had dan ook
geleid tot het besluit, dat niet gestaakt zou worden.
erkende, dat hij waarschijnlijk wat te slap was
geweest, doch weet dit aan het feit, dat in voorafgaande commii
sievergadering was afgesproken, dat tot elke prijs staking
.moest worden doorgedreven.
Voorts was hij van mening, dat
in zijn inleiding te veel op de.gevaren van een
staking had gewezen en op het feit, dat nadat 8 discussianten
het woord hadden gevoerd, de overigen zich in de discussie teg
staking uitspraken.
-2-
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Hij had toen het gevoel gekregen, dat hij tegen windmolens
moest vechten.
Hij memoreerde, dat nadat, de oommissie in de Bloemstraat
had vergaderd,
hog een onderhoud had gehad met de
commissieleden
te Amsterdam) en
„
._
" t e Amsterdam).
Volgens
hadden deze mensen zich uitermate beangst getoond. Zij hadden
"beïnvloed, hetgeen tot uiting kwam
in zijn inleiding.
had ook critiek op de commissie, die de democratie
te ver had doorgedreven, door maar steeds discussianten op
te roepen en de tegenstanders de gelegenheid te geven zich
tegen staking uit te spreken. Vooral de provocateurs hadden
hiervan geprofiteerd en er een rommelige vergadering van
gemaakt, die in de hand werd gewerkt door de voorzitter, die
steeds maar met een Indische spreuk schermde en maar riep :
"Waar moeten wij bang voor zijn ? Waar zijn jullie nu eigenlijk bang voor ?"
Ook de aanwezige partijgenoten en de leden van de B.K.O.P.
hadden te'weinig gediscussieerd volgens
wilde ook weten, hoe personen op de lijnen over de zaak dachten.
en
waren van mening, dat het personeel nu
niet afwijzend was gaan staan tegenover de Commissie. Men had
volgens hem de lijsten weer aangenomen en had normaal de bijdragen afgerekend. Men rekende volgens
op een spoedige vergadering van de Commissie.
deelde mede, dat de verandering in de
atmosfeer (na de Scheidsgereohtuitspraken) de partij had genoodzaakt om de vergadering, met het oog op de Georganiseerd
Overleg-bijeenkomst gepland, te vervroegen.
vroeg of het ook mogelijk was, dat men in een valletj<
van B.& W. was gestapt. Waarom, zo vroeg hij, moesten er uitspraken van het Scheidsgerecht per expresse worden verzonden '
Dit was naar zijn mening gedaan met het oog op de Vrijdags
tevoren gehouden nachtvergadering en met het oog op de nachtvergadering, die gehouden zou worden nadat het G.O. bijeen
was geweest.
Hij vroeg voorts, waarom de partij er zo van overtuigd was
geweest, dat er gestaakt zou worden. Blijkbaar had men ook
geen rekening gehouden met de mogelijkheid van mislukking.
Want er was ook geen 2e parool uitgegeven, zoals anders steed
het geval is. Hij stelde voor een manifest te verspreiden om
opheldering te geven.
was van mening, dat het soms noodzakelijk kan
zijn in een opgezette val te lopen. Dit kon soms niet anders.
De verontwaardiging over de uitspraken van het Scheidsgerecht
was zo groot, dat, als men geen vergadering had belegd, de
mensen ons dit kwalijk hadden genomen. Het is allemaal slecht
een kwestie van tactiek.
was het hiermede eens. Hij was voorts van mening,
dat de solidariteit bij het personeel en bij het publiek stei
zou terug lopen. Hij achtte het nodig, dat hieraan de grootst
aandacht werd besteed. Hij deelde mede, dat de steunlijsten
bij de ponten al niet meer werden getekend.
-3-

- 3Misschien als hij met de mensen ging praten kon hij hen overhalen toch de steunlijsten te tekenen.
Maar veel zou het niet opbrengen.
deelde mede, dat hij niet meer naar de bouwvakken durfde te gaan met steunlijsten.
was van mening, dat een goed manifest en gesprekken door de partijgenoten veel opheldering zouden brengen.
Na het beëindigen van de vergadering werd GEÜGJES belast met
het opstellen van het manifest.
Dit manifest is inmiddels door de Tramcommissie verworpen.

E., 13 September 1955.

n
Ho.640 af-4-55

Onderwerp^
Verslag van de openbare vergadering
belegd door de gezamenlijke commissies
van het geraeentepersoneel van Amsterdam,
gehouden op maandagavond 12 september'55
in de grote zaal van "KrasnapoIsky" te
Amsterdam.

DAf. UStP. 1955
God*

Deze openbare vergadering, voor iedereen kosteloos toegankelijk,
was o.m. aangekondigd in het dagblad "De Waarheid" van 7 en 10
september 1955 en door de verspreiding van een manifest onder
het personeel van het gemeentelijk vervoerbedrijf op 6 september j
De zaal was voor die avond aangevraagd door
, geboren te Amsterdam,
,
die tijdens de vergadering aanwezig was.
De vergadering werd bijgewoond door ciroa 650 & 700 personen,
waaronder ongeveer „100_vrojawen. Enige tientallen personen
gekleed in de uniformen van het gemeentelijk vervoerbedrijf en
van de PftIAï,^ werden opgemerkt.
Onder de aanwezigen in de zaal
"
" , geboren te Amsterdam,
Op "Eet podium hadden plaatsgenomen 11 mannen,
onder wie de voorzitter,
, geboren te Amsterdam,
'

"^

geboren te Amsterdam,
;
), geboren te Kampen,
;
, geboren te .Rotterdam,

, geboren te Amsterdam,
, chauffeur
bij de Stadsreiniging,
' te Amsterdam. In tegenstelling tot de andere met narae genoemde personen
behoort hij niet tot te ontslagenen.;
~~
"," geboren te Amsterdam,
ïe circa 20.25 uur werd de bijeenkomst, waarvan de aanvang was
vastgesteld op 20 uur, door de onbekend gebleven voorzitter geopend. Hadat hij de aanwezigen had verwelkomd, in het biezonde
de sprekers en de heren van de pers werd achtereenvolgen"s"~het
woord gevoerd door
,
,
, een bouwvakarbeider
en
voornoemd.
,.
w
•
i en . _.
hebben elk ongeveer een half uur gesproken, de overigen sleohts enkele minuten. De bouwvakarbeider
betuigde mede namens zijn medearbeiders zijn solidariteit met het
overheidspersoneel en speciaal met de ontslagenen.
Door de verschillende sprekers werd over het algemeen het overleg van de uniebonden, die de vorige week bijeenkwamen, ernstig
gelaakt. Men verweet deze bonden hand- en spandiensten met het
college van B.&.W. Men drong aan op solidariteit en eensgezind
heid.
, vertegenwoordiger van de gemeentelijke Haven- er
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HandeIs inrichtingen verklaarde dat de 62 ontslagenen binnenkort
in hoger beroep zullen gaan bij de Centrale Raad in Utrecht.
Voor de verdediging van de zaken van de ontslagenen is een bedrag nodig van 12«000 gld. Hij deed een beroep op de aanwezigen
dit geld zo spoedig mogelijk bijeen te brengen. Steunlijsten zullen
daartoe worden verspreid.
Ernstige kritiek werd tenslotte uitgeoefend op het besluit van
de directie van hè t gemeentelijk vervoerbedrijf bonificaties te
geven aan het deel van het personeel dat tijdens de stakingen
heeft doorgewerkt. Dit "bloedgeld" zoals de sprekers het noemden
bedraagt 15 gld. per dag. Deze vergoeding is toegekend omdat
dit personeel tijdens de stakingen, onder aeer moeilijke omstandigheden dienst heeft gedaan, aldus de genoemde directie.
toonde nog aan dat het loonniveau van het overheidspersoneel relatief lager ligt dan voor 1940 en thans ook nog
lager dan van het personeel uit de particuliere sectot.
Volgens het Bureau van de Statistiek ligt,als men het cijfer van
1938 op 100 stelt»het loon van de ambtenaar thans op 204 en van
de arbeider uit het particuliere bedrijfsleven op 234. En dat
terwijl het kostenniveau enige malen hoger is dan in 1938.
Aan het einde van de vergadering werd, met instemming van alle
aanwezigenf een motie aangenomen, waarin bij het Georganiseerd
Overleg, dat woensdag a.s. bijeen zal komen, wordt aangedrongen
op "besluiten, die in overeenstemming zijn met de bekende door
het gemeenteper s oneel gestelde eisen" en "onmiddellijke indiensttreding van de 62 ontslagenen".

V

De vergadering, die een rustig en ordelijk verloop had, werd te
circa I$.20 uur door de voorzitter gesloten. Bij de uitgang van
de grote zaal werd gecollecteerd tot dekking van de zaalhuur.
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BESPREKING TRAMCQMMISSIE OP 31.8.1955 te AMSTERDAM.
G.

Met medewerking van'de I.D. te Amsterdam werd d.d.
31.8.1955 het volgende vernomen.
In de morgen van 3.1.8.1955 kwam de tramcommissie treti huize van
voor een "bespreking "bij elkaar.
Aanwezig waren :

hield de inleiding en zei dat er alleen de mogelijkheid
van een staking nog overgebleven was nu de uitspraak van het
scheidsgerecht bekend was. Dit zou geen staking kunnen zijn
van 24- uur maar een tot het bittere einde, totde overwinning.
Indien men nu niet tot een staking kwam dan betekende dit
het einde van de commissie.
had 's-morgens een onderhoud met de mensen uit de bouwvakken gehad en deze hadden medegedeeld, dat wanneer de traamensen zich bij^de uitspraak van het scheidsgirecht neerlegden
er geen financib'le steun door de bouwvakken meer gegeven zou
worden, terwijl deze tot heden een behoorlijke bron van inkomsten van de commissie was geweest.

— 2 —
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Ook de B.H.O.P. zou op net standpunt staan : staken of ontbinding commissie.
zei, dat men wel moest bedenken, dat dit een staking zou
worden van hard tegen hard en dat dit ook duidelijk aan de mensen moest worden medegedeeld.
De gehele commissie was voor staken. Besloten werd, dat de
nieuwe leden, waar de commissie mee was aangevuld, de leiding
zouden hebben op de nachtvergadering en de oude commissieleden
als gewone discussianten aan deze vergadering zouden deelnemen,
zou de leiding houden en kreeg vrij mandaat om te zeggen, wat hij wilde. De steunlijsten voor het verzamelen van gel
den waren op het kantoor van de B.R.O.P. klaar gemaakt.
deelde mede, dat hij bij Ponten en Veren een nieuwe
commissie van 3 gevormd had, die bij een stakingsbesluit van
de tram maatregelen zou nemen om ook de ponten en veren plat te
leggen.
zou de
leiding krijgen van de nieuwe mensen in de commissie.
De stemming bij de H.H.I. zou ook voor staken zijn en hier zou
men op een vergadering, die te 20.00 uur in gebouw " De Arend"
gehouden wordt, ook wel tot staken besluiten.
Van Publieke Werken waren 40 vertrouwensmannen opgeroepen tot
een bespreking op het kantoor van de^B.N.O.P. op l September
1955 te 6.OO uur v.m. Van Stadsreiniging eveneens ^ 40 vertrouwensmannen, op l September 1955 te 6 uur v.m. "opgeroepen
voor een bespreking. Deze bespreking zal worden gehouden of in
" Ons Genoegen", Elandstraat, of in " Langegang" Bellaiaystraat,
De laatste bespreking zal hedenavond worden gehouden ten huize
van
, Bloemstraat 51 » om nogmaals het in te nemen standpunt op de nachtvergadering vast te leggen.
De motie, die op de openbare vergadering in Bellevue op 30
Augustus 1955 was aangenomen, was nog niet aan B & W. overhandigd en men had via de telex van " De Waarheid" vernomen, dat
de burgemeester A.N.P. opgebeld zou hebben om te vragen,waar
deze motie bleef.
trok hier de conclusie uit, dat men op het stadhuis bang
begon te worden en wilde nu niet alleen de motie afgeven, ,
maar trachten een onderhoud met de burgemeester te krijgen.
Dit heeft iaën om 14.00 uur geprobeerd, maar men werd niet ontvangen. Om 16.00 uur dito en toen heeft men de motie afgegeven
In een latere bespreking op het kantoor van de B.N.O.P. werd
door de B.N.O.P. aangeraden, om de leiding van de vergadering
in Frascati toch in handen der oude commissie te laten en
weer als voorzitter op te laten treden»

E. 14.9.1955.
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"^ Met medewerjtring van de ID.Amsterdam kan in aansluiting op rapport 3lt>57-dd. 6-9-55 wat de ver trouwensmens en M
het GVB."betreft nog de volgende aanvulling worden gegeven:

Uit de lijst genoemd in "bovenstaand rapport en de aanvulling
van dit rapport,hier"bi;j gegeven,is een niëwe commissie gevormd.Deze commissie is gevormd uit nog in dienst van het
G-.V.B. zijnde personen en bestaat ook nu nog na de nachtvergadering op 31 Augustus 1955 in Frascati.
De leden van deze commissie heb~ben zich vrijwillig gemeld
om deel uit te maken van de nieuwe commissie.Ingedeeld per
lijn of bus,met voor zover bekend de organisatie waarbij aa
gesloten,volgen de personalia dezer commissieleden op bijla
ge A:.
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Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd d.d.
8-9-1955 het volgende verslag ontvangen, van de contactvergaderingen met de__vertrouwensiaannen van het G.V.B. d.d.
September 1955*
~
Op de ochtendvergadering v/aren 30 personen aanwezig, op de
avondvergadering 19 personen.
Er waren in totaal 142 personen uitgenodigd. In "beide vergaderingen is in principe besloten om door te vechten. .x.f:
Voorzitter dezer vergaderingen was
*

Inleider was:
•

Discussianten in de ochtendvergadering waren:

Degenen, die medegedeeld hebben een werkgever te gaan zoeke
zijn:

en
verklaarden v/el in de commissie voor
de financiën te willen blijven. Dit zal natuurlijk zo snel
mogelijk uit hun handen worden genomen.

»T^V
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Des morgens om 8.00 uur was er eerst op het kantoor van de
B.N.O.P. een bespreking geweest tussen:

Besloten iwerd tegen
in de inleiding de aanval voorzichtig te doen openen en op een seintje van
de aanval volop te "beginnen.
]Z)p de ochtendvergadering "bleek, dat
eerst
ruggespraak hadden gehouden en te laat op de vergadering
kwamen, waarna
de grootste schuld op zich nam
door te zeggen, dat hij het was, die
had geadviseerd niet te staken en niet in het karretje van de C.P.N,
te stappen.
<
deed het nog eens dunnetjes over door mede te delen, dat de 4-1 ontslagenen uit de andere commissies ook al
aan het werk zoeken waren. Hun plan mislukte geheel, daar
.de aanwezigen van mening waren, dat de actie moest doorgaan
j.n de avondvergadering werd door
een andere
tactiek toegepast, door eerst
en .
te laten
spreken.
ging hierop door en be^on hevig te klagen
over zijn slechte financi'ele omstandigheden en gaf daarmede
gelijk het personeel, dat iedere week geldelijk bijdraagt,
een behoorlijke duw. Toen
merkte, dat dit niet
hielp, begon hig te vertellen, dat hij van
had
vernomen, dat één van de commissieleden, die nu achter de
tafel zit, bij
was geweest en op zijn knieën had
gevraagd of hij nu alleen met het zooitje moest blijven zit
ten.
, die bij
was geweest in opdracht van de
B.N.O.P., sloeg hier direct op aan en vroeg aan
of dit op hern sloeg en of dit, wat de
vertelde, waar
was.
hierdoor ter verantwoording geroepen, ontkende, dat zoiets was gebeurd. Hierna zeiden.
' en
", dat zij geen tijd meer hadden, verlieten de vergadering en lieten
met de brokken zitten. Deze wist
niet anders te vertellen dan dat hij het thuis geldelijk z<
moeilijk had, al bij veel werkgevers was geweest en maar
geen baas kan krijgen. Eén had hem werk willen geven tegen
ƒ 4-71~ per week.
Het resultaat was, dat de aanwezigen besloten de actie doo:
te zetten.
Na deze vergadering werd door de trancommissie beslo^n op
8 September 1955 te 10.00 uur ten huize van _
bijeen te komen. lÉen is h
natuurlijk met
niet eens, maar wil de zaak
zo voorzichtig mogelijk behandelen en de heren rustig de
aftocht laten blazen, ook al zal er geld bij moeten.

E., 14 September 1955-
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liet medewerking van de ID. te Amsterdam werd d.d. l September 1955 het volgende vernomen.
Op l September 1955 vergaderde de voltallige stakingscommissie
van de Tram ten huize van
v£®b. 6-6-1913 in Sloten)
Orteliusstraat 140-1 te Amsterdam.
"
fungeerde
weer als voorzitter.
Hij achtte het in de huidige omstandigheden het beste, de zitting
maar kort te houden en vond het niet juist in deze zitting belangrijke
besluiten te nemen. Hij waarschuwde tegen ontmoediging, en zei, dat thans
met kracht aanvallen op de commissie zullen worden gedaan om haar de
nek te beken. Sommige stakers (ontslagen) bleken hun tranen niet te kunnen bedwingen. Enkelsi wilden een andere betrekking gaan zoeken.
klaagde, dat hij financiële
moeilijkheden had, waarna de commissieleden f. l,- lapten om hem door
de ergste nood heen te helpen.
Be vergadering was nogal verward, maar tenslotte bleek de overgrote meerderheid van mening, dat op de ingeslagen weg moest worden
voortgegaan.
'-,- '
Besloten werd, dat
een manifest zal opstellen voor het trampersoneel, dat opheldering over de stand van zaken zal geven.
In verband met de "stemming*1 onder de vrouwen van de Commissieleden zullen ook deze op een vergadering worden bijeengeroepen.

E., 14 September 1955-
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Betr. * STEMMING VOOR DE VERGADERINGEN DES STAKDJGSCOMITE'S.
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Met medewerking van de ID. Amsterdam werd d.d. 2 September 1955
het volgende vernomen.
iróór de vergaderingen der atakingscomité*' s.
Be algemene stemming onder het Overheidspersoneel te Amsterdam voordat d<
vergaderingen van de stakingscomité1s werden gehouden was, dat er wel
tot staking zou worden overgegaan.
Doordat tegen de algemene verwachting in het trampersoneel besloot, niet
te gaan staken, ging een eventuele staking bij andere Overheidsbedrijven
in Amsterdam ook niet door. Zou echter het Trampersoneel tot staking besloten hebben, dan was de kans zeer groot geweest, dat bedrijven als
Handelsinrichtingen, Publieke Werken en Stadsreiniging (H.I. - P.W. en
5.R.) en mogelijk zelfs de havenarbeiders meegegaan waren.
•!,'....
Het echec bij de Tram wordt geweten aan de verkeerde tactiek van
door een soJbrifteli.lke stemming, hoofdzakelijk volgens CPN-mening geëist
op initiatief van de ter bewuste vergadering aanwezige "maffers" toe te
staan, in plaats van een uitspraak bij handopsteken.
'De tegenslag van dit resultaat voor de C.P.N, is zeer groot. Men had, ge
zien de tevoren heersende stemming onder de arbeiders in de gemeentebedrijven, dit allerminst verwacht.
Toch gelooft men, dat de C.P.N, met haar pogingen zal doorgaan en zal
aansturen op een stakingiactie in een niet te verre toekomst.
Het is de bedoeling van de C.P.B., naast de Tram, P .W., S.R. en H.I.,
speculerende op de algemene ontevredenheid over de te lage lonen, dan
bedrijven als N.D.S.M., A.D.M, en Haven mee te krijgen.
In dit verband zal waarschijnlijk veel afhangen van wat er voor de gemeente-arbeiders uit de bus komt bij de behandeling der looneisen in het
5.0. (Georganiseerd Overleg), welke in de helft van deze maand plaats
vindt (14-9-'55).
Indien de uitslag van het ft.O. onbevredigend is, dan liggen de kansen
voor het kweken van een stakingsstemming zeer gunstig.
Onder het personeel van het G.E.B, kan men eveneens algemeen de mening
horen, dat de thans geldende lonen te laag zijn. Vermoedelijk zal dit
personeel niet gemakkelijk tot staking over te halen zijn, omdat de
meesten er niets voor voelen, zich door de communisten te laten meesleuren. Doch dit betekent niet, dat hun solidariteitsgevoel ten aanzien van
de looneisen en de ontslagenen uit gemeentedienst niet groot is. Hun gevoelen in dit opzicht wordt ook duidelijk getypeerd door hun bereidheid,
thans nog steeds, zoveel weken na de staking, bij te dragen op de steunlijsten voor de stakers, c.q. ontslagenen. Bij het gehele personeel van
het ffEB wordt per week nog circa f. 100,- op die lijsten ingezameld.
Cop. verz. aan HBVD.
E», 15 September 1955-
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Ziet medewerking van de i.D. Amsterdam werd d.d.
11-9-1955 net volgende verslag ontvangen.
Donderdag, 8 September 1955» besloten vergadering tramcomnissie ten huize van
. Aanwezi g:

De resultaten van de vergaderingen met de vertrouwensmannen
op ïïoensdag, 7 September 1955» werden besproken. Ken was
hier tevreden over.
wenste de zaak tot Maandag, 12
September 1955» zo rustig mogelijk te houden en af te wachten wat
zou doen.
Het geld voor de uitbetaling van de ontslagen trammensen wa:
deze week weer binnengekomen. Om alle 61 ontslagen trammensen uit te betalen was er ƒ 300,- tekort. Dit bedrag is doo:
de B.N.O.P. bijgepast.
Des middags een bespreking op het. kantoor van de B.II.C.P..
Aanwezig:

Ten eerste werden de vergaderingen met de vertrouwensmensen
besproken en de houding
De vraag werd opgeworpen wie
alle zaken betreffende B.ÏT.O.P.-vergaderingen mededeelde. Llen ras van mening, dat dit gebeurde door
. Besloten werd op de volgende vergadering
aan de kaak te stellen.
Bij monde van Gerhard GROOT ROSSSINK (geb. 22-10-1913 te
Amsterdam) werd medegedeeld, dat de B.N.O.P. zich garant
stelde voor de ƒ 12.000,-, die betaald moeten worden voor
de verdediging in hoger beroep. Vóór 26 Septsmber 1955 moet
er ƒ 4.000,- zijn gestort. Men wil een landelijke actie instellen om het geld bij elkaar te krijgen.

— 2 —
en
zullen deze zaak
.opnemen met het hoofdbestuur van de E.V^CU
Voor

en
zal pensioen

worden aangevraagd. Voor
en
zal eveneens pensioen worden aangevraagd als de zaken
in hoger "beroep te Utrecht ook worden verloren*
Deze pensioenaanvragen zullen al/le gedaan worden via een
„afkeuring.
Verder werd "besloten er alles op te zetten dat de demonstratieve vergadering in Krasnapolsky op Maandag, 12 September
1955, een succes zal worden.
Op de contactvergadering, die 's avonds werd gehouden met de
bouwvakken, waren maar 2 personen uit de bouwvakken aanwezig
Deze contactvergadering is dus niets gewoon. De bouwvakkers
deelden mede, dat zij geen behoefte aan een vergadering hadden, zij wachtten alleen maar op het voorbeeld van de tram
om de zaak er bij neer te leggen.
De commissie had voor deze contactvergadering de beste sprekers naar voren geschoven, te weten:

3., 19 September 1955.
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G.V.B. AMSTERDAM,

Met medewerking van de I.D. Amsterdam werd d.d.
11-9-1955 liet "bijgaande stuk ontvangen, t.w.:
nieuw ri,1 schema voor het G.V.B, te Amsterdam, ontworpen
door

DAT, t USER 1955 !
3., 19 September 1955.

Bond van Nederlands overheids personeel
Kloveniersburgwal 139, Amsterdam - C. Tel., 39*247 en 45.850
Aan het rijdend personeel, van het
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf te Amsterdam.
Wij deelden u in een. persoonlijk uitgereikte convocatie op 16 en 17
Augustus mede,, dat wij een nieuw dienstrooster in voorbereiding hadden^
hetwelk; b.ij de verlangens van het rijdend personeel aansluit»
Thans is dit dienstrooster gereed en "bieden wij U dit aan* Het heeft
precies evenveel vri.je dagen in de 9 weken; als in het "bestaande rooster,, maar in de p r a k . t i j k (u kunt dit rustig allemaal cantro—
Leren) geeft het vele dagen vrij meer per 9- weken.» Dit omdat wij erim
zijn geslaagd, een g l i j d e n d rooster samen te stellen.» Dus
v o o r de vrije dag vrijwel steeds een vroege dienst
en n a de vrije dag vrijwel steeds een late dienst.
Om slechts één voorbeeld te gevem : als men Zaterdag en Zondag vrij
heeft,, heeft men in de praktij drie dagen vrij, namelijk 72 en meer
uren en tijdens de andere vrije dagen wordt het door dit
vro:eg — vrij - laat
als regel 48 toTfc 52 uren,, dus een dubbel etmaal en meer»
Alvorens U van lijn. 24 voor de bestuurders (en dat kan voor a l l e
tram- en buslijnen en ook: ifoor de conducteurs en conductrices) een
v o l l e d i g uitgewerkt schema voor tweemaal 9 weken te geven»
waaruit u kunt zien, dat wij: geen schema in theorie opzetten.,, dat in de
praktijk, niet uit te voeren zou zijn,, geven wij u eerat nog een aantal
belangrijke voordelen van dit g l i j d e n d e dienstrooster»
1). Een vrije dag wordt nu ook weortefi;ILiJ&: een vrije dag en zelfs veel
meep dan dat»
2). Als men nu.'een slechte dienst heeft, dan heeft men die vrijwel de
gehele week doorc NU wordt dit ander/s*
3). Nu. gaat men 7 dagen achtereen de late dienst in of even lang de
vroege» Ook dat is afgelopen»
4)* I'n vele huisgezinnen levert het moeilijkheden ap',; dat men de ene
v/eek veel ®f soms alle taeslag voor de late dienst ontvangt en dan
weer weinig af helemaal niets» Ook. dit komt nu gunstiger verdeeld
te zitten» Niet, dat men elke week precies hetzelfde verdient,, maar
de verschillen .worden aanzienlijk kleiner»
5J. Voor het r e s e r v e personeel zit er in deze regeling nog een
extra voordeel» NU komt het voor, dat men een half jaar lang (izs
de lange periode waarin de vacarriJLes vallen) niet af maar heel weinig voor een late dienst, in aanmerking, komt,, omdat het v a s t e
lijnpersoneel altijd vacantie krijgt tijdens de t u s s e n dieast^
waardoor het reserve-personeel niets anders dan tussendiensten moet
oprijden» Dat wordt nu ook beter j, want men krijgt eerlijk. 3 dagem
laat,, 1 dag tussen en dan 3 dagen vroeg.
6),. Voor het personeel, waarvan het gezin, nog buiten Amsterdam woont,,
is dit glijdende rooster zeker een extra voordeel» Bovendien is het
voor hoofdkantoor ook gunstiger,, omdat er nu geen omzetting, van de
diensten behoeft plaats te hebben, hetgeen tegelijk betekent, dat
het in. Amsterdam wonende personeel daarvan niet de dupe kan worden,
doordat dit nu. c® bepaalde dagen, later maet werken of na een vrije
dag juist vroeger» Dat is dan meteen vervallen»
De B.N»O.I>»Ï; waarvan U het adres, en telefoonnummer b.OT«naan vindt,, verneemt gaarne Uw op- of aanmerkingen» Uiteraard ook. Uw instemming»
Meerdere exemplaren zijn op verzoek gratis verkrijgbaar.
DIT ORTY/ERP-ROOSTER IS TER KENNIS GEBRACHT AAN DÉ DIRECTEUR VAN HET
GEMEENTELIJK VERVOER BEDRIJF.

B -N «-0 ,F-e."-rooster voor* het
met 3 vrije Zondagen^ en' 8 vrije werkdagen
en in deze 9 weken gemiddeld 48 uux per week,.
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De diensten 8T. 16 en 24 zijtü
late diensten., die steeds zo;
laat mogelijk mo-eten b e g i n n e n..
De diensten 4». 12 en 20 maeterc
van de late diensten steeds, de..
vrcregst binnenlopende dienstwagens hebben*

De diensten 2, 1Q en 18 moeten,
in aansluiting, o-p. de betreffende
einde dienst van respectievelijk
de (iletïstert 4-r 12 en 20. de miniB « rooster
malle 10 uur- na ohit.ru st; geven; en:
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Voorbeeld hete G& lijn 24 voo-r de bestuurders In eem
B - C - rooster,. de vrije dagen verdeeld zitten,,. de diensten
van m a x. l m., a a l 8f uur er uit zullen alert en. In de laatste
de eg kwartieren, afgeremde nachtrusturen.
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Met medewerking van de T ?^ t° l<\iHa'>'Q'"7 ""i Trrr?f^ d.d.
13-9-1955 het volgende vernomen.
De demonstratieve vergadering in Krasnapolsky op 12 Seotember 1255- werd bezocht door ongeveer 800 personen, liet verschijnsel doet zich voor, dat er in deze vergadering, in tegenstelling tot de gelijke vergadering in "Bellevue" weinig
vrouwen of buitenstaanders aanwezig waren. liet was haast allemaal overheidspersoneel.
Hoewel het bezoek, 800 personen, niet zo denderend genoemd
kan worden, mag men toch zeggen, dat gezien het slechte weel
de opkomst lang niet slecht was. Ook uit de gesprekken met
verschillende mensen valt op te merken, dat er nog steeds
gevaarlijk spel gespeeld wordt. Het merendeel van de tramjongens is van mening, dat ze moeten v/achten tot na de" Dijeenkomst van het G.O. op Woensdag, 14 September 1955Zoals gemeld was voorzitter
Sprekers waren:

Hij is werkzaam in de bouwvakken. Hij was de eerste die ƒ 10
op de lijst tekende om het getal voor de verdediging bij elkaar te krijgen. Ook vulde hij het tekort aan toen bleek,
dat de collecte in de zaal maar ƒ 191,77 nad opgebracht,
terwijl de zaak ƒ 225,- kostte.
De steiaming in de zaal was goed, vooral wanneer de Uniebonden fel werd aangevallen was het applaus denderend. De heren DAMHUIS, K.A.B.O. en BERENDS, A.B.V.A., moesten het speciaal ontgelden.
Voor en na de vergadering zijn er verschillende mensen geweest, afkomstig van de diverse bus- en tramlijnen oin te
vragen, wat zij nu met 'het geld moesten doen, dat op de lijnen wordt opgehaald. Zij wilden dit niet meer aan
"
" of
geven.
was met
.,
en
in de
zaal aanwezig. Zij hebben aich angstvallig op de achtergrond gehouden. De
wilde zich mert niemand bemoeien,
hoewel dit van verschillende kanten geprobeerd is. Hij liet
zich ook niet uit of hij wel of niet werkte. Zijn commen_baar was: "Zoek het maar uit".
Na de vergadering is afgesproken, dat de commissie Dinsdagmorgen bijeen zal komen ten huize van
om de verder
te ne:aen stappen te bespreken.
E., 19 September

1955.
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M.

2 O SEf 1955 ;

SniTT

Met medewerking v ah da T7T7. Amsterdam \werd~d.'d'."
12-9-1955 het verslag ontvangen van de "besloten, kadervergadering B.IT.O.P. d.d. 9 September 1955 ten kantore jwaf^
de B.N.O.P.:
Voorzitter:
Inleider : Gerhard GROOT ROES3INK.
heette allen hartelijk welkom, was verheugd over de
grote opkomst en gaf het woord aan GROOT ROES3IIÏK.
GROOT ROE3SIMC gaf een overzicht ever de staking bij de Overheid en de strijdbaarheid van het Overheidspersoneel. De
rol van de B.ÏT.O.P. die van het begin af achter de strijd
stond en zal staan. De strubbelingen op het ogenblik in de
tramcommissie werden even door GROOT ROESSINK aangestipt,
waarbij hij zei, dat deze in de tramcommissie zelf wel worden opgelost en dat de B.N.O.P. zich hier niet mee bemoeide,
Dit laatste moest vooral ook naar buiten worden uitgedragen,
GROOT ROESSINK merkte op, dat er verschillende strijdbare
leden van d e 3.N.O.P. zich de laatste tijd voor ƒ 5»- loon•
ineer verkochten en dat hiertegen stelling moest worden genomen. Een strijdbare arbeider behoort op zijn plaats te
blijven. Ook het ontslag nemen van enkele strijdbare B.K.O."J
leden om een betrekking in het particuliere bedrijf te aanvaarden, keurde hij af. Dit zou alleen goed zijn als er een
800 tegelijk ontslag namen.
GROOT H0333IÏTK wekte ieder op om de Maand.agavond-deaonstratieve vergadering in Krasiiapolsky tot een succes te maken,
want een grote opkomst is een nieuw succes.
Discussianten waren oa.:

De hele bespreking kwam er op neer, dat men Maandagavond,
12 September 1955» op de demonstratieve vergadering in Krasnapolsky de herclassificatie naar voren moest brengen en hei
ontslag van d e 61 mensen, daar vooral dit laatste onder de
mensen leeft, dat \vas ook naar voren gekomen op de vergadering van de Uniebonden o^ Donderdag, B September 1955Te plm. 22.30 uur v/as deze kadervergadering afgelopen. I-Ia
deze kadervergadering was er nog een bespreking tussen
'en GROOT*RGS33INK betreffende ds d emonstratieve vergadering in ICrasnapolsky.
Op het podium zullen plaats neraen:

en
Als voorzitter zal optreden:
Ie spreker:
, feijn rede wordt opgesteld door
2e spreker:
5e spreker:

, zal de(/A.B.7.A. behandelen;
\l de tram "behandelen en in zijn
rede, voorzichtig
een trap geven;
4e spreker:
', zal een algemeen overzicht geven.
Hierna sluiting der vergadering door
Er zal geen discussie v/orden toegelaten.
Indien de mogelijkheid er in zit, zal men de motie laten
aannemen.
De vergadering in Krasnapolsky zal voor iedereen toegankelijk zijn, wel of niet werkzaam "bij de Overheid.

E., 19 September 1955-

BOÏÏD VAK NEDERLANDS OVERHEIDSPERSONEEL (B.1T.O.P.)
Klovenïersburgwaï 139, AMSTERDAMSe., Teïef. 45850

Amsterdam, 8 September 1955.
Aan de ^Kaderleden van af d, Amsterdam der BMOP,
W.M. ,

In verband met de huidige ontwikkeling van de loonstrijd van het .
Amsterdamse gemeentepersoneel, en de door de Gezamenlijke Commissies van Gemeenteperaoneel georganiseerde grote demonstratieve
vergadering op aanstaande Maandagavond in "Krasnapolaki", roepen
wij het Amsterdamse kader van de BITOP bijeen in SPOEDVERGADERING
op
Vrijdag, 9 September 1955, 's avonds 8 uur
Mf*M Ml J l M t M M ) «4t«H ••• «i M* •» •»•» «• •• •* ** ft ••••«•«•*• ** fc*^^ mm M* Mi M •• «* •*•)««••«••••••

Gezien de -belangrijkheid van de komende gebeurtenissen rekenen wij
foeelist a. a. Vrijdagavond op Uw aanwezigheid,
Het kameraadschappelijke groeten,
G, Groot Hoessink; Voorz,

^^

'f.T-f?£*

OJ?_R_0__E_P
AAN HET AMSTERDAMSE GEf.IEBHT3PSRSON^EL
J.l. Donderdagochtend en -avond was het trampersoneel in vergadering "bijeen, daartoe opgeroepen door de drie erkende bonden.
Uitsluitend voor leden natuurlijk.
Deze hernieuwde samenwerking was tot stand gekomen . . . , omdat
B. en W. dat nodig oordeelde om de dreigende oplaaiing van nieuwe
actie te voorkomen.
De heren woordvoerders wrongen zich dan ook in allerlei tochten
om de verlange.ns van B. en W. aan het personeel op te dringen.
Op deze vergaderingen hebben met instemming van het grootste deel
der aanwezigen vele discussianten uitdrukkelijk vastgesteld dat er
verbetering diende te komen in do loonpositie van het personeel
en de 61 ontslagenen terug moeten keren op hun oude plaats.
Ons antwoord op de houding van deze erkende bestuurders zullen wij
a.s. Maandagavond geven.
Bezoekt daarom in grote getale de
|DEMONSTRATIEVE VERGADERING VAN GEMEENT5PBRSOKESLl
j
OP MAAEQAG, 12 SEPTEMBER, in "KRASNAPOLSK!", j
in de Warmoesstraat,
Aajivang ' s 'avonds 8 uur_._'
De gezamenlijke Commissies van
G.V.B., S.R.» P.W., H.H.I. en G.E.B.

RAPPORT VAK E
AAIT HBA
Ho. r 31589
Betr. : COMMISSIEVERGADERING OP 9-9A3.'959J»
Typ. : B.

..in.

Met medewerking van de
11-9-1955 net volgende vernomen.
Vrijdag-, 9 September 1955» commissievergadering ten huize
van
"
T Aanwezig
waren dezelfde personen als op de vergadering ten huize van
op 8 September
OGMSN deëkfe mede, dat
Donderdagavond, 8 September 1955» te 23.00 uur nog
niet bij
was geweest om geld af te dragen.
werd naar
gezonden om het geld voor de aanwezigen te halen.
bleek bij
te zijn.
Tevens v/aren daar aanwezig:

terwijl
de
woning verliet toen
binnenkwam.
kreeg het geld mee, ook van de andere mensen, die bi(
waren. Het bleek, na uitbetaling van alle ontslagen trammensen, dat er nog ƒ 1,68 over was. Ditxfcon aan de
centrale financiële commissie worden afgedragen..
bracht aan de aanwezigen bij
het volgende
verslag uit:
deelde aan
mede, dat hij direct kon beginnen bij een bouwondernemer in de Oleanderstraat. Voor het
betonwerk ver cl ƒ 2,50 per uur betaald, voor het grondwerk
ƒ 2,- per uur.
kon als los werkman plm. ƒ 100,- per
week verdienen.
zei, dat hij er dadelijk zou heengaan,
zelf zou over 14- dagen bij een machinefabrie]
beginnen en kon nog enkele mensen meebrengen.
is door bemiddeling van pater
gaan v/erken op een machinefabriek op het Bickerseiland.
zou Maandag, 12
September 1955, aan het werk gaanJen
beloofde werk
'te zoeken voor
en
. Met grote woorden zei
dat hij de mensen. niet"^Ö!tv4e steek zou laten.
en
zeiden, flat zij het nog wel 4- weken
konden uithouden.
'
zei,"&a£ er Vrijdagavond, 9 Se.
tember 1955, oppbet kantoor van de B.fti&iP. een kadervergadering zou zijnen hij stelde de vraag wat de 3.IT.O.P. zich
nu weer met de tramcommissie had te bemoeien.

- 2Nadat
bovenstaand verslag had uitgebracht, werd besloten de zaak te },aten rusten tot na de demonstratieve vergadering van Maandag, 12 September 1955- Indien deze vergadering slaagt, zal na afloop de nieuwe commissie, bestaande
uit nog in dienst zijnd personeel, big elkaar worden geroepen en hun machtiging worden gevraagd om
en
als financiële commissie voor de tram te ontslaan en een con^
tröle te laten instellen door de accountant de
over de
boeken en de binnengekomen steunlijsten.
Na de bespreking ging een gedeelte der aanwezigen met
naar
om "De Potwagen" aan elkaar
te nieten. De anderen gingen naar het kantoor van de B.N.O.P

E., 19 September 1955.

UITTREKSEL
Uit: TTFTï /u° 302276

Naam: CPN bcstuuTSverg. A'dam-Zuid.

Voor:6.418

Naam: Staking gemeentcpersoneel

Ag. nr: 302276

Afz.: E

Datum: 21-9-55

Aard van het stuk: verslag bestuursverg. afd. 606 der CPN te A'dam.d.d. 1-9-55*
Tan HSFFEH hield de inleiding!
Kameraden, ik heb jullie hier bijeen laten komen om over de laatst gehouden tramvergadering te epreken. Jullie hebben het vandaag al gesien
en kunnen lezen "De staking is niet doorgegaan**. Dit is voor ons een
stap achteruit en betekent ook dat de 61 mensen ontslagen blijven. Op
die tramvergadering werd te veel gesproken over de gevolgen die souden
ontstaan als er weer een staking sou volgen. Dan, ik wil niet seggen
dat het sijn sehuld is, heeft
, ook te veel gesproken. Jullie weten dat de
ook efn van de
61 ontslagenen is en dus in het oog van de anderen niets meer te verliezen heeft.
De stemming om te staken was goed. Als er door de oommissie op
het juiste moment het parool tot staken was gegeven dan had er geen tram
gereden morgen en dan had de haven ook in staking gegaan. Kameraden laten wij eerlijk sijn, zo'n kans komt voorlopig niet terug, Br ia gisteren te veel langs elkaar heen gesproken.
Aan een kant kan er nooit gesegd worden dat onse partij een nederlaag heeft geleden,want wij hebhen niet één keer die avond het parool
tot staken gtgeven. Ook onse partijgenoot
heeft nog gesproken, maar toen was er al zoveel gekletst dat
hij er niets meer aan kon goed maken. Dat men die avond ook een hoop maffers naar die vergadering gestuurd had, kwamen wij later pas achter.
Kameraden nu wilde ik 10 gauw mogelijk voor afdeling 606 der C.P.K. een
ledenvergadering op touw zetten, het liefst morgenavond 2 September 1955
hij
thuis
van 20.?0 uur tot 21.30 uur. Ii ervoor moeten Jullie
vanavond nog even de leden afgaan om hen uit te nodigen voor deze vergadering. Langs dese weg kunnen wij dan de mensen duidelijk maken dat de
partij niet gefaald heeft,want dat mogen zij vooral niet gaan denken.
De stemming om te strijden was goed, maar er was een oommissie die steeds
de kans voorbij liet gaan. Ik blijf er bij, als op het goede moment het
parool tot staken was gegeven er nu geen tram had gereden.
Dan waren er op die nachtvergadering nog enkele mensen bij die de
Julidagen van 1934 in herinnering brachten toen het ook mensenlevens heeft
gekost. Toen reden de soldatenwagens gewapend door de straten. Dan is er
nog iets wat wij niet over het hoofd mogen zien. Dat is, dat de hogen
by de tram een brief thuis hebben gekregen met de mededeling dat, wanneer
er gestaakt werd, hier ontslag op volgde zonder enig pardon. De commissie
was dus al op haar hoide wat de staking betrof. lu geloof ik dat ik jullie
wel alles verteld he> over die tramvergadering. Als er iemand van Jullie
nog iets te seggen heeft dan kan hij sijn gang gaan. Hiemand had wat te
seggen, allen waren het er mee eens.

Uitgetr. door: ACD/T
Datum: 7-10tJ55
D 37-25.000
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Betr. : VERGADERING GEZAMENLIJK OVERHEIDSPERSONEEL OP 12-9-1955.
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Met medewerking van de ID. Amsterdam werd d.d. 15 September 1955
het volgende verslag ontvangen.
Vergadering gezamenlijk Overheidspersoneel in Krasnapolsky pp 12 September
1955.
Het presidium bestond uit 11
Als voorzitter fungeerde
In het presidium hadden voorts zittingï

Als sprekers traden ops

^.
deed aanvallen op de K.V.V.-leiders in de overbekende terminologie en sprak daarna over de financiële steun aan de ontslagen stakers
Het algemeen oordeel over deze rede was: "waardeloos en slecht".
besprak de laatste nachtvergadering van de Tram, in het
bijzonder dat de verkeerde indruk was gewekt, omdat geen resultaat was behaald. Naar zijn mening moest dit worden geweten aan de volgende oorzaken:
1. wankelmoedigheid en twijfel bij de Tramcommissie. Hij achtte dit een
ernstige fout.
2. het door de A.B.V.A./N.V.V. verspreide manifest
5. de waarschuwing, van directiewege gericht tot het personeel.
Indien men meent, aldus spreker, dat hieruit de gevolgtrekking kar
worden gemaakt, dat de strijdbereidheid van het Overheidspersoneel geleden
heeft, dan moet ik ernstig waarschuwen tegen deze vergissing.
Hij deed voorts een dringend beroep tot financiële steun en deelde mede, de
door de advocaten voor de behandeling in hoger beroep van de ontslagzaken
f. 12.000,- was gevraagd.
hekelde de Uniebonden, omdat deze het niet nodig hadden geoordeeld een vergadering voor de leden bij Stadsreiniging bijeen te roepen,
met het oog op het aanstaande bijeenkomen van het Georganiseerd Overleg.
Ook deze spreker deed een dringende oproep tot financiële steun aan de stakers.

- Een -
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' Een zekere
{moet ergens in de "bouwvakken werkzaam zijn) (n.g.o.)
sprak een kort woord van opwekking tot strijd tot de overwinning is behaald. Hij deed de toezegging tot morele en financiële steun.
Tot slot sprak
. Dit was verreweg de "beste spreker
en hij had een aandachtig gehoor.
Hij gaf een opsomming van na de staking bereikte resultaten in
Amsterdam en in andere plaatsen.
Hij gaf cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de lonen
van het Overheidspersoneel (indexcijfers). Hij beredeneerde dat het
Overheidspersoneel J50 punten achteyïag bij de arbeiders in de particuliere bedrijven. Hij besprak de nu weer in werking getreden samenwerking
tussen de Uniebonden in Amsterdam en voorzag geen noemenswaardig resultaat van de "gelijmde Unie". Het goede dat destijds door de bonden verricht werd, geschiedde destijds door andere leiders. Hij eiste tenslotte
de volledige inzet voor de strijd tot opheffing van de Ie, 2e en 3e
loonklasse.
In zijn slotwoord legde
er de nadruk op, dat het hier
slechts ging om een "informatieve" bijeenkomst. Het Overheidspersoneel
heeft B. & W. niet het mes op de keel gezet. Het Overheidspersoneel
van Amsterdam zal nu afwachten, wat er bij het Georganiseerd Overleg uit
de bua komt.
Aan het slot van de vergadering werd een motie aangenomen, gericht tot B. & W. van Amsterdam, waarin gezegd wordt dat de herclassificatie dringend nodig is en dat ontslagen moeten worden ingetrokken.
Discussie was niet toegestaan.
Het aantal bezoekers wordt op ± 800 geschat.

E., 23 September 1955.
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Met medewerking van de I,D. te Amsterdam werd d.d. 17 September 1955 het volgende vernomen.
Na een week van veel heen en weer geslinger en waarin verschillende leden van de tramcommissie er mee willen ophouden, is de zaak
weer gelijmd.
Vooral op de vergadering der commissie op Woensdag, 14 September 1955» ten huize van
ging het aardig op een catastrophe aan.
Aanwezig warens

Toen men Donderdag, 15 September 1955» bij
kwam om
het beheer over het geld over te nemen, gingen hij en
bijspijkeren en Vrijdag, 16 September 1955, is er na veel heen en weer gepraat, besloten om op de oude voet voor te gaan en de zaak opnieuw op
te werken. Beiden zullen weer aan de besprekingen deelnemen en aan de
contactvergadering op 21 September 1955 dea morgens en des avonds in
jgebouw "De Leeuw", Valkenburgerstraat.
De binnengekomen financiën van deze week zijn ook weer voldoen'
de, temeer daar
,
en
werk hebben en dus niet uitbetaald kregen.
- Onder -

- 2Onder voorbehoud gaan allé 61 ontslagenen in hoger beroep.
De E.V.C, én C.P.K. zullen met een. landelijke actie het bijeenbrengen van het geld steunen en daartoe steunlijsten zenden naar
alle centrale punten, vooral hadden zij het oog op enige vooraanstaande figuren, die er wel een behoorlijk bedrag voor over zouden
hebben. Het wachten is nu op het perscommuniqué van het Georganiseerd Overleg, waar volgens de B.N.O.P. niets uit is gekomen.
Verder ia er een bulletin op het ogenblik in voorbereiding.
Vrijdagmiddag is er op het kartoor van de B.N.O.P. een interne bespreking en tevens de voorbereidende besprekingen voor de contactvergaderingen op Woensdag, 21 September 1955-

E., 27 September 1955.
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AMSTERDAM'.

Met medewerking van de I.D. Amsterdam werd d. d.
11.10.1955 liet volgende vernomen.
vertelde, dat er van
de ontslagen stakers uit gemeentedienst thans ongeveer 26 man
werk in verschillende andere bedrijven zou hebben gevonden.
Hiervan zijn er ook enkelen, die niet van naam bekend zijn die
in dienst zijn gekomen van de A. B. A. ( Algemene Brandstoffenhandel " Amsterdam " , te Amsterdam ) .
Verondersteld wordt, dat dit ex-kolenwerkers van de Gemeente
Gasfabrieken zijn.
E. 19.10.1955.
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: Tramcommissie en G.V.B, te Amsterdam.
:
: C.

Met medewerking van de I.D. te Amsterdam
werd op 11-10-1955 vernomen, dat de tramcommissie nog
slechts uit een klein ploeg j e "bestaat dat iets doet en
daardoor praotisch elke dag en avond op stap is.
Voor zover bekend zijn thans aan het werk :

Zeer waarschijnlijk is aan het werk :
Deze zijn allen van het G.V.B. Van het totaal aantal ontslagenen zijn er nu 29 aan het werk.
en
zijn voor het eerst
weer op een vergadering van de tramcommissie seweest "bij
thuis.
Op het kantoor van de 3.N.O.P. verwacht men, dat
>
tot het laatst»
zouden wachten met solliciteren naar een andere betrekkin^
Bij het G.V.B, is men het ophalen van de bijdragen aan hè'
reorganiseren. De laatste weken lieten verschillende mensen de zaak blauw-blauw.
ledere dag, nadat zij in bespreking bijeen zijn geweest,
gaan zij naar een bepaalde lijn. Hier wordt met de mensen
gesproken en wordt een stel uitgezocht dat "goed" is.
Daarna wordt er nogeens met die uitgezochte mensen thuis
gesproken en als alles goed zit, wordt er in groepsverband met hen gesproken. Zodoende wordt de financiële kant
van de zaak weer goed op poten gezet.
Tegelijkertijd wordt er via deze mensen gestart met de
petitionnementlijsten (zie BIJLAGE A). De volgende lijnen
zijn al gereorganiseerd en de lijsten in omloop: Lijn 17 10 - G - H - E en bij de rail- en veegdienst.
-2-

-2-

Op het kantoor van de B.N.O.P. worden de verschillende
mensen besproken, die aan het werk moeten gaan.
ï)e adressen van werkgevers waar personeel nodig is,
krijgen zij van E.V.C.-leden uit de verschillende bedrijven. Men probeert al steeds
en
aan
het werk te krijgen, maar deze reageren niet.

In de remise Havenstraat zijn manifesten verspreid in..ver
band met het ontslag van
Hedenmorgen hebben
en
een overzicht
van de financiën gegeven. Voor de verdediging is nog een
bedrag tekort, groot ƒ 11.600.—,
De inkomsten zijn teruggelopen :
Publieke Werken van ƒ 450.— tot ƒ 400.— per week;
Stadsreiniging
" " 900.— " " 600.—
" "
öas en Waterl.
" " 500.— " " 350.—
" "
H.H.I.
" " 350.— " " 175.—
" "
» "1400.— « » 800.—
«
«
-3-

Van de bouwvakken is de laatste weken niets binnengekomen,
daar zij' zelf enkele stakingen hebben.
Tot heden hebben allen, die niet werken, hun loon nog uitbetaald gekregen.

E., 20 Ootober 1955.

Aan het college van B. en W. te Amsterdam.
Geacht college,
Ondergetekenden, allen leden van het rijdend personeel in dienst
bij het Gemeentelijk''Vervoerbedrijf te Amsterdam, menen, kennis
genomen hebbende van de • iöftöultötten van het G.O,, gehouden op 14
September j.l., vast te. moeten Btellen dat deze G.O. bespreking
geen enkele verbetering heeft gebracht inzake de lonen van het
rijdend personeel.
Dit, terwijl B. en W. en de vertegenwoordigers der vakbonden die
in dit G.O. zitting hebben, weten dat de stakingen van Maart/lpril
j.l. juist zijn oorzaak vonden in het uitblijven van de door het
personeel verlangde verbeteringen van hun lonen.
Daarom is het personeel dan ook van mening dat zij met de meeste
klem moeten protesteren, tegen deze uitspraak van het G.O. en
dringt er daarom opnieuw bij Uw college op aan, in deze stappen te
ondernemen die wel tot de door het personeel gewenste resultaat
zullen leiden, n.l. herclassificatie van de conducteurs, wagenbestuurders en buschauffeurs, resp. van C naar D, van D naar E en
van S naar J?.

Afschrift ACD/510Q06
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POGING TOT VERWEKKEN STAKING BIJ AMSTERDAMSE OVERHEIDSBEDRIJVEN
IN BEGIN SEPTEMBER • 55.
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Bij een beoordeling in leidende kringen van de partij van de
situatie bij de Amsterdamse Overheidsbedrijven eind Aug.- begin Sept.
1955 kwam in October '55 o.m. het volgende naar voren:
De eind Augustus opgekomen plannen voor een staking bij de Amsterdamse tram werden niet doorgezet omdat men zulks niet durfde. De
bereidheid tot staken onder het personeel bleek onvoldoende. Het Dagelijks Bestuur der Partij werd achteraf verweten, 'dat het bij de bespreking van de mogelijkheid tot staking in begin September, de toestand niet
kende.
T.a.v. de huidige situatie in de overheidsbedrijven werd vastgesteld, dat men geduld moet hebben totdat de wonden geheeld zijn. De
resultaten maar ook de offers van de April-staking hebben een zeker gevoel van Machteloosheid achtergelaten.
Het is dus niet raadzaam direct weer opnieuw te beginnen.
E, 17-11-55.
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B e t r.: J_i_em?e_ s t_e unl i j s t en^ _vo or d e on t slag Ar&^frq

<1&1
te Aü?süëralaai.

^et aedewerking; van de I.I-. te ^Hüsterdani werd cld, 29-11-55
het volgende vernotaen.
Er zi.ïn nieuwe steunlijsten voor de ontslagen stakers te
.-uasterdau. (Overheid) uitgegeven. Het gaat er nu meer oai
het n9!^ bij elkaar te krijgen, oei de verdediging dezer
aensen voor het ;&ibtenarengerecht In Utrecht te "bete!en.
Dit kofdt ook tet uitdrukking op de nieuwe steunlijsten.
Over aotie of iets dergelijks hoort aan niets meer. Ook
de [iiens en die nogal fel aan de z i j d e der 3. V» G. - G.P.xn
staan, spreken er zo goed als niet laser over.

E, 10 deoeaiber 1955,

AAN HET PERS9NEEL VAN HET GEMEENTEVERVOERBEDRIJF
Het treinongeval op zondagavond 13 november jl., waarbij trems van
de lijnen 3 en 16 met elkaar in botsing kwamen, heeft grote beroering gewekt, in het biezonder in verband met wat zich nadien
heeft voorgedaan.
Zoals bekend werd de bijwagen van het tremstel van lijn 3 onder
geheimzinnige omstandigheden gerepareerd, waarschijnlijk om te
voorkomen, dat een onderzoek van de justitie zou uitwijzen, dat
de reminstallatie van deze wagen niet in orde was.
Tegen de treinbestuurder vanlijn 3 werd proces-verbaal opgemaakt,
omdat_de botsing aan zijn schuld te wijten zou zijn. Maar de feite]
die zouden kunnen bewijzen, dat deze man onschuldig is, werden
verdonkeremaand !
Degenen, die hiervoor verantwoordelijk zijn, stellen zodoende de
betrokken wagenbestuurder bloot aan gevangenisstraf. Dat deze man
hierdoor onschuldig dreigt te worden veroordeeld voor feiten,
waaraan hij part noch deel heeft, interesseerd deze lieden minder.
Hoofdzaak is, dat degenen, die verantwoordelijk zijn voor het
duistere trembeleid, de handen in onschuld kunnen wassen....
De bijwagen werd gerepareerd door de adjunkt-hoofdopzichter Visser,
van wie bekend is, dat hij al eerder in dergelijke zaakjes de hand
heeft gehad. Een monteur kwam hieraan niet te pas.
Tot nu toe hebben B. en W. de publikaties over deze onwelriekende
zaak niet tegengesproken.
In het belang van het personeel, in het belang van het publiek,
en in het bijzonder in het belang van de wagenbestuurder en zijn
gezin, dienen zij te spreken !
Vï
Bij de opkomst van de vakbeweging, zong met over het spoorwegpersoneel:
Met één been in het graf,
Met het andere in de cel....
Deze woorden zijn thans ook van toepassing op de werkers bij de
trem, waarbij nog komt, dat zij zich tevens blootstellen aan de
broodroofmetoden van B. en W., indien zij zich tegen hun wanbeleid
durven verzetten. Immers, wegens deelneming aan de staking van
maart/april jl., die tegen dit wanbeleid was gericht, werden 24
man van het Vervoerbedrijf ontslagen !
Direkteur Hofman, die zich heeft doen kennen als de gewillige
uitvoerder van de politiek van B. en W., werd ook ontslagen, maar
met behoud van zijn salaris van ƒ 30.000 per jaar !
Er is wat veranderd na het vertrek van direkteur Hofman, beweren
B. en '7. Maar de oude politiek wordt door hen onder leiding van
de KVP-wethouder Van Wijck rustig voortgezet !
De BNOP kan niet toelaten, dat het personeel van deze politiek
de dupe wordt. Krachtiger dan ooit zal het personeel hiertegen
stelling moeten nemen. Op de over enige dagen te houden ledenvergadering van de BNOP. zal deze zaak een der belangrijkste punten
van bespreking vormen.
BOND VAN NEDERLANDS OVERHEIDSPERSONEEL
Bedrijfsafdeling
Gem. Vervoerbedrijf
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Betr, : BIJDRAtffiH G7B VOOR OHT3LAGES OYERHEIDSSTAKSRS . _
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Het medewerking van de ID. Amsterdam werd dd. 9.12.55 het
volgende vernomen.
Maandag 5 december 1955 heeft
verschillende tram- en buslijnen bezocht, met als resultaat dat de geldelijke bijdragen weer beter lopen; bijvoorbeeld
lijn 5 - ƒ 41-; lijn 3 - ƒ 24-» lijn l? - ƒ 20.-; lijn 10 - f 12 meer; bus P - ƒ 16.-.meer. De zogenaamde bovenleidingmensen ƒ 16.-.

E, 20.12.55.

