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Betreft: Protestactie PTT -oer s o nee l te Utrecht

Het voornemen van het PT'i-personeal te utrecht om op
dinsdag, 23 augustus 1956 het werk een uur stil te legden
is niet doorgegaan. liet werk is die dag normaal en zonder
enige stoornis verlopen.
Je oorzaak hiervan is geleden in het feit dat van de
s^jde van de PTï-leiding reeds tevoren v^as toegezegd dat
de op 1 sept. in te voeren "nieiiv/e dienstregeling" niet
vóór 1 okt. sal voorden ingevoerd en ciat tevoren da .rover
nog overleg sal worden gepleegd.
Deze toezegging heeft de gemoederen van het personeel
inin of meer tot rust gebracht en de voorgenomen actie sterk
afgszv/akt. 31; de PïT-leiding he^ït raen de ïiadrub dat het
neerleggen van het v/erk, althans voorlopig, wel uit de gedachte is. l'Tiettemin blijft er een algemene ontevredenheid
onder het personeel heersen en snet vrij grote Eskerheid
kan v/orden geaegd dat de invoering van de nieuwe dienstregeling en de nachturenregeling, zoals die aanvankelijk
door de PTT ;;as gedacht, niet zonder meer zal -worden asnvaerd.
Het is dezerzijds nog niet gebleken dat deze actie van
het PTT-personeel te Utrecht door enige (al of niet erkende)
vakbond wordt geleid of is overgenomen, tervrJl ook van de
zijde van de CPN voor zover bekend nog geen stappen in verband met de ie actie zijn ondernomen, hoewel v/e l is gebleken
dat a ij deze actie van naby met zeer grote belangstelling
volgen.
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BOND VAN NEDERLANDS P.T.T» PERSONEEL

M
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ONS PET-ANG.*

Secretariaat; Burgersdijk 13 - s Gravenhage.

Aan het P.T.T.Personeel afdeling Post,
ONREGELMATIGHEIDSTOESLAB

-

SMARTEGEED.

Invoering van de onregelmatigheidstoeslag brengt
nieuwe verslechterde diensten, langere werktijden en praktisch
geen extra geldelijke vergoeding met zich mede.
WAARSCHUWING VOOR HET PERSONEEL, WERKZAAM IN NACHTDIENSTEN.

Zoals wij reeds eerder mochten schrijven, in ons bondsorgaan
en enkele manifesten gericht aan het personeel, over het
vervallen van de nachtkwartleren-vergoeding in vrije tijd
en de daaraan verbonden nieuwe dienstregelingen, is volkomen
bewaarheid geworden»
In de j,l. Dinsdag gehouden dlensteommissievergadering bij
de afd.Post(Rotterdam) kwam de aap uit de mouw, n.l. de
nieuwe diensten, als gevolg van de intrekking der nacht kwartieren.
GEBROKEN.DIENSTEN.

I "middel^ zijn de nieuwe diensten ook het personeel bekend
geworden .De reactie hierop is onmiskenbaar AFWIJZEND, als we
de stemming onder het personeel beluisteren en zeer terecht.
Wat denkt U van een gebreken dienst van 11-15 uur en dan In
de avond terugkomen van 18 uur tot 2*t uur.
GEZINSVERBAND GEHEEL ZOEK.

Bij de toch al ongunstige diensten, In het bijzonder voor de
expediteurs, betekent dit een belangrijke verslechtering.
Langere werktijden met een minimale financiële vergoeding,
Is de prijs die het personeel moet betalen voor het personeels
tekort bij de P.T.T. ontstaan door de te lage salariëring.
MES SNIJDT VAN TWEE KANTEN.

Bij een gemiddeld aantal nachturen per dag volgens het werkroc
ster wordt een toeslag per nachtuur op het salaris gegeven var
Minder dan 1 uur
1 uur - tot 1Jé uur
1Jé nor - tot 2 uur
20J6
Het komt er dus op neer, dat degenen die veel nachtdiensten
verrichten, minder vergoeding ontvangen.
De vergoeding in vrije tijd bedraagt(nachtkwartier)25#, door
TT nu langer te laten werken wordt ü beloond met 20$ in geld,
hetgeen een achteruitgang betekent van 5#«
Zo tracht de bedrijfsleiding van de P.T.T.een deel van het
personeelstekort op te heffen en er nog een financieel
voordeeltje uit te slaan*

-2WAT ZEGT HET KONINKLIJK BESLUIT ECHTER.

Bij K.B, van 8 Maart 1956(8 tsbl. 13*0 Is het Bezoldigingsbesluit
Burgelijke Rijksambtenaren 19^8 aangevuld met twee nieuwe artike
inzake ploegendienst en onregelmatige diensten*
De redactie van deze artikelen luidt als volgt:
Art.22 b* De toelage, bedoeld in het eerste lid, bedraagt
voor elk gewerkt uur s
a* op werkdagen tussen 6 en 8 uur
\. op de eerste vijf w
22 uur en op Zaterdag tussen 13 en 22 uurJ
c. op werkdagen tussen 22 en 6 uur
\g
d. op Zondag en erkende feestdagen
*
P „T .T. WIJKT AP VAN HET KONINKLIJK BESLUIT, DAT IS ONAANVAARDBAAR.
DE ONREGEIKATIGHEISTOESLAG DIENT ALS VOLGT TE WORDEN TOEGEPAST.

Handhaving van de vrije tijdsvergoedlng(nachtkwartler)
zijnde 25f en financiële vergoeding van 15# wat neer
komt op iK>£ voor elk gemaakt nachtuur zoals gesteld in
het K.B.
Eerst dan is er sprake van een verbetering voor het personeel,
wat o.l.z.ook de bedoeling was van het K.B*, om daarmede tegemoet te komen aan de slechte lonen die door het P.T.T.bedrijf
betaald worden.
Zo moet men deze toeslag zien en niet anders.
In deze geest heeft Ons Belang een schrijven gericht tot de
voorzitter van de dienstcommissie en haar personeelsvertegenwoordigers* Doch de voorzitter van de dienstcommissieCDirecteur afd.
Post te Rotterdam) heeft gemeend dit schrijven, in strijd met de
voorschriften van het overleg, niet te moeten behandelen.
Het is goed er op te wijzen, dat met dit schrijven uiting wordt
gegeven hetgeen er leeft onder het personeel.
PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING IN GEBREKE.
Nog ernstiger is het feit, dat de vertegenwoordigers van de bij
het overleg betrokken bonden hier ook niet op hebben gereageerd,
waardoor de belangen van het personeel ernstig worden geschaad.
Deze hele geschiedenis, die men zonder de leden er in te kennen
heeft besproken, heeft een bittere smaak gekregen. Het personeel
doet er goed aan door eensgezind en actief op te treden, deze
Ingrijpende verslechteringen ongedaan te maken*
Zij, die hun vertegenwoordigers In de dienstcommissie hebben zltt
zullen moeten verlangen dat deze verslechtering niet geaccepteerd
wordt en de oude toestand In de diensten gehandhaafd blijven en
daar bovenop de toeslag van 15£ in geld.
Bij een vakbeweging behoren de belangen van het personeel voorop
te staaa«Zoln organisatie is M Ons Belang".
Bedenk dit goed, wanneer de vrijetijdsvergoeding er af Is, dan
komt ze er beslist nooit meer bij, maar de toelage kan ieder
moment terug genomen worden wanneer de Directie meent dat de tijd
er rijp voor is.
DAAROM STAAT" ONS BELANG M OP HET STANDPUNT:
HANDHAVING VAN DE NACHTKWARTIEREN ZIJNDE 25% BKJS 15$
FINANCIËLE VERGOEDING.
STRIJD MEDE OM DIT TE BEREIKEN, SLUIT 0 AAN BIJ "ONS BELANG".

Het Hoofdbestuur.
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Met medewerking van de I.D.te Amsterdam,werd dd.
7-1-'56 het volgende verslag ontvangen.
Van de besloten vergadering van ontslagen stakers
bij de Overheid,gehouden in gebouw "De Arend".
Breeuwerstraat,Amsterdam op 6 januari 1956 te 20.(
uur.
Aanwezig: 37 personen w.o.8 personen van het G.V.B.

Het presidium bestond uit:

Fokke JOHN opende de vergadering met een z.g.n.financieel
overzicht en deed een voorstel,om ook de laatste zeven ma
nen,die nog geen werk hadden,aan werk te helpen en de financiële aotie op 28 januari 1956 te beëindigen,dan is de
'geldkwestie van de baan en lopen wij geen kans,dat de acjtie op het laatste moment getorpedeerd wordt,daar het per
soneel betalingsmoe begint te v/orden.
Hierna lichtte
nog toe,dat het personeel van P
W.al besloten had,om op 14- januari 1956 de zaak als afgegaan te beschouwen,maar dat zij hierop terug zijn gekomen
"en ook door zullen betalen tot 28 januari 1956.
"Hierna kwamen in discussie:
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.HST PERS01®-DL V^.HET_ GEM._ yERj;:pE_RJtoRIJ.F.,

Waarde Makkers,
Wij willen^ als ontslagen collega's, aan het einde van 1955 onze bewondering
uitspreken voor de enorme solidariteit die jullie in het afgelopen jaar hebben
betoond,
Na de staking in Maart en April zijn welhaast 9 maandan verstreken en nu beginnen de resultaten van deze prachtige strijd zich steeds duidelijker af te tekenen.
Vele verbeteringen zijn in een reeks van bedrijven tot stand gekomen en het
hangt van de verdere vastberaden strijd af, of de gestelde eisen in totaal zullen worden ingewilligd.
Het gemeentebestuur heeft gemeend de strijd van het geraeentepersoneel te kunnen
verlammen door 62 kameraden te ontslaan,
Zij gingen uit van de gedachte dat deze ondemocratische handeling angst onder
het personeel zou brengen en dat de 62 door nood gedwongen wel zouden verwaaien.
Opnieuw demonstreerde B. en W. hiermede niets te weten van de stemming onder het
personeel isant in eens nu reeds negen maanden durende ongekende solidariteitacampagne, brecht het gemeente-personeel het geld bijeen om hun ontslagen makkers
hun weekgeld te garanderen en do strijd op de juiste wijze voort te zetten.
Hat is hierdoor dat de poging van B, en V7, in zijn tegendeel is omgeslagen en
inplj?,ats van demoralisatie onder het personeel' is er een zeer brede verontwaardiging onder de bevolking ovor het optreden van B, en W. en hobben dezo een ernstig prestige-verlios geleden.
Nog zijn w niet aan het oindo van deze strijd.
Binnenkort zullen \vij voor de Centrale Raad van Beroep te Utrecht moeten verschijnen en daar de strijd aan binden voor het recht van staking en on de 62
terug te brengen in gemeentedienst.
HET GEMBENTE-FERSON3EL HEEFT BIJNk EEN K W A R T M I L J O E N GULDEN bijeen
gebracht en wij doen nogmaals een beroep om het nu nog benodigde bedrag bijeen
te brengen»
Nog bijna VOOO gulden zijn er nodig voor "Utrecht" en wij gijn er van overtuigt
dat ook dit bedrag bijeen zal komen dank zij jullie grote verbondenheid met de
ontslagen kameraden.
Het zal deze verbondenheid en strijdwil zijn die uiteindelijk succes zal verzekeren.
Vrienden, 1955 -«as een strijdbaar jaar. Het bracht eenheid waar verdeeldheid was.
Wij leerden vrienden en vijanden kennen. Wij weten dat de strijd van de arbeiders
niet gemakkelijk is maar wij hebben in dit jaar de voorwaarden tot stand gebracht
die grote successen in de toekomst mogelijk maakt.
daarom het begin van 1956 tot een groots begin. Brengt de laatste gelden
bijeen. Het is nog een kwestie van enkele weken.Maak van "Utrecht" een prachtige
zaak. Verstuurd telegrammen en petities. Eist Recht Kameraden. Wij wensen jullie
een goed en strijdbaar 1956.
De "

entslagen
collc<r;; 's.

LI A lf I P E S T
van de ontslagen Gemeente-arbeiders
AAN HET GEMEENTEPERSONEEI. VAN AMSTERDAM
Collega's l

Op Vrijdag, 6 Januari 1956, zijn de ontslagen gemeente-arbeiders in
vergadering bijeen geweest in Gebouw "De Arend". Op deze vergadering
ia de stand vaa de financiële campagne besproken, en zijn de conclusies uit de ontwikkeling na de staking getrokken.
Na een zeer vruchtbare discussie zijn de volgende besluiten genomen *
1. Onze zes collega's, die nog geen werk hebben bij een particuliere werkgever, omdat zij tot nu toe asn de afwikkeling
van de grootse solidariteits-campagne hebben moeten werken,
zullen op 14 Januari a. s. de laatste uitbetaling ontvangenen bij een particuliere werkgever worden te werk gesteld.0
2. De financiële inzameling zal op 29 Januari v/orden beëindigd.
In Februari wordt U een totale financiële verantwoording
voorgelegd.
:0cor een ongekende solidariteitscampagne, welke nu bijna 10 maanden
j.uurt, is he-c ons- mogelijk gemaakt/de strijd voort te zetten tegen
de politiek van B. en W., en als gevolg van dit strijdbare optreden
kunnen wij vaststellen, dat j^rote -^roe-gen ven het_^emeentep_ersoneel
^J^rJl^iLe^L^^^
~en '~aFöe"id"s voorwaar d en TTëFb en
.v,e^']Lr_eJL^IL -ê£L AaJl . A-ê. vP o r w a ard_e_n_ jsTjjT ^el_egj3_j/o oyTerJ^_e_s;uc'c\s"en7~'
üoo?'1 de ongekende solidariteit is het mogelijk /rev/eest, de zaal: varde 62 voor het Scheidsgerecht te brengen, en zullen zij binnenkort
net stakingsrecht verdedigen voor de Raad van Beroep te Utrecht.
^li^ w^llen_önze_diep_e bewondering^uitsgreken voor deze eensgezinde,
£^i.ÏH5S£®-.£5LïJ§£ii®ï^
"
Nog slechts f 45.00.- moeten worden bijeengebracht om ook de laatste
betalingen aan advocaten etc. te kunnen voldoen,
HEI IS DAAROM, DAT WIJ NOG EE1' BEROEP DOEN OP UW GROTE SOLIDARITEIT
om daze gelden in de resterende weken bijeen te brengen.
Zoals wij
eensgezind de strijd zijn begonnenr zo zullen we eind Januari de financiële campagne beëindigen en alle krachten inzetten om de Utrechtzaak tot een grootse gebeurtenis te maken in de geschiedenis van het
gemeentepersoneel. Hierbij genieten wij de steun van brede la-en uit
de oevolking, welke zich uitspreken tegen de ondemocratische maatregelen van B. en 'tf.
Collega's !
Men heeft getracht, het gemeentepersoneel ts intimideren door het
ontslag aan de 62. U hebt echter het juiste antv/oord gegeven.
Niet
het gemeentepersoneel? maar B, en '.V. van Amsterdam hebben een nederlaag geleden, Door het ontslag aan de 62. als antwoord op onze massale strijd voor betere lonen, hebben zij zich in de ogen van
vele
vansen ontmaskerd, en de gevolgen daarvan zullen niet uitblijven.
MAAKT JANUARI 1956 TOT DE MAAND VOOR UTRECHT !

De Gezamenlijke Commissies van G-emeontepersoneel.

da ondemocratische maatregelen van B.- en 'ff,
Hoog de solidariteit ! !

BOND VAN NEDERLANDS OVERHEIDSPERSONEEL
Afd. Amsterdam - Kloveniersburgwal 139.
Amsterdam, januari 1956,
Betreft? Beroep Utrecht.
AAN LE IJSDEN VAN DE 3.N.O.P.
Waarde Makker,
Op 13 Februari a,s, Kullen do eerste zaken var. het beroep der 61 ontslagenen in Utrecht voor de Centrale Raad worden behandeld.
BLT IS VOCR ONS SE» ALARMSEIN '. '.
Opnieuw neet aen grortse protestbeweging tegen het ontslag -worden gecrganiaoard,
De algemene verontwaardiging welke reeds eerder ondsr schier alle lagen
van de bevolking tct uiting is gekomen. - racat krachtig naar buiten treden.
Laat ons, in overleg met alle collega's in dienst en bedrijf, moties
aannemen waarin geè'ist wordt dat dit ontslag ongedaan gemaakt zal worden.
Met allo handtekeningen bekrachtigde moties zijn vooral waardevol '
Da pezamenlijk© conanissies hebben oen raanifest uitgegeven, waarvan wij
oen exemplaar hierbij insluiten, welke de gang va;i zaken duidelijk uiteenzet;
Het komt ar op neer dat de maand januari Je maand zal zijn voor Utrecht.
Wij v;ekken onze leden op om alles te doen wat door de commissies wordt
gevraagd,
Laten wederom de B,N,0.P.'ars voorop staan bij het organiseren van de
laatste golden voor Utrecht.
In dio onderdelen van do gemeentediensten \v&ar het goed loopt, zorgen
dut dit tot 29 Januari zo blijft.
2Eaar dit niet ?.o is, wij kunnen U van ccmriissielijsten vocmrzien,
Bel ons op (45350; en de IijfltenJ»orden 'J bezorgt.
ONZE JONGENS MOETEN TERUG .
Togen de ondemocratische maetrerelen van B. en ~tf.
Hoog de solidariteit ! .'

me t kan e r aa a 3 c h. tr,r o et en,
namens h«jt il'd. bestuur,
C-, Gror.t Rce'sinh. vcor
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Met medewerking van de I.D. te Arasterdam werd d.d.
13.1.1956 het volgende vernomen.
maandag, 9 Januari 1956 is de organisatie voor de verspreiding van de B.N.ö.P. brochure " Utrecht" ter hand genomen.
Er zijn veel brochures weggezet, ook landelijk. Tevens is er
een manifest in een oplaag van 5000 stuks in elkaar gezet,
dat onder het gemeentepersoneel verspreid zal
worden.
De leden der B.N.O.P., volgens opgave GROOT ROESSINK, +
1800, krijgen dit manifest met een aparte mededeling,
, per post toegezonden. Hiervoor zijn op verzoek van GROOT ROESSIWK 2000 enveloppen gehaald

E. 2.2.1956.

^AT. 1 3 FES. 1956
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" HST PHOgg-PROCBS" YAJNF DE AMSTERDAMSE TRAM-STAKERS
ÓP 13.2.1956 0?iS UTRECHT.

TYP.:

G.

Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd d,d.
28.1.1956 het volgende "bericht vernomen.
Op 13 februari 1956 komen er 5 ontslagen stakers uit Amsterda
in Utrecht voor en de indruk is dat dit een proef-proces moet
worden.
Worden deze in het ongelijk gesteld, dan meent men dat men de
rest niet meer voor wil laten komen en op die manier weer eer
f. 11.000.— in de zak v/il steken. Fokke JOHN en GROOT ROESSINK spreken openlijk over " Het proef-ppöces".

E. 10.2.1956,
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i
LLalr* mndft*el'lling'"'var.. de I.D. te Amsterdam werd d.d. 16 december 1955 het volgende vernomen.
Zaterdag 10 december 1955 was er van ^e tram weer zoveel gel<
binnengekomen, dat er op het kantoor van de BI,"OP aan alle nog niet
werkende ontslagen stakers het loon weer uitbetaald kon worden en
dat er nog f. 100,- over was. Dat bedrag werd overgedragen aan de
centrale commissie.
Vrijdag 16 december 1955 zijn de lonen weer uitbetaald en
was er weer een goede f. 100,- over.

é, 7 januari 1956.
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""
Met medewerking van de I.D.te Amsterdam,werd dd.
7-1-'56 het volgende verslag ontvangen.
Van de "besloten vergadering van ontslagen stakers
bij de Overheid,gehouden in gebouw "De Arend".
Breeuwerstraat,Amsterdam op 6 januari 1956 te 20.(
uur.
Aanwezig: 37 personen w.o.8 personen van het G.V.B.

opende de vergadering met een z.g.n.financieel
overzicht en deed een voorstel,om ook de laatste zeven ma
nen,die nog geen werk hadden,aan werk te helpen en de financiële actie op 28 januari 1956 te beëindigen,dan is de
[geldkwestie van de baan en lopen wij geen kans,dat de ae'tie op het laatste moment getorpedeerd wordt,daar het per
soneel betalingsmoe begint te v/orden.
Hierna lichtte
nog toe,dat het personeel van P
',Y.al besloten had,om op 14 januari 1956 de zaak als afgedaan te beschouwen,maar dat zij hierop terug zijn gekomen
en ook door zullen betalen tot 28 januari 1956.
fiierna kwamen in discussie:
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zei,dat de solidariteit geweldig is,maar dat er één
"bedrijf is,dat zijn belofte niet is nagekomen,want dit bedri;
heeft tot heden pas f.2.080,—afgedragen voor Utrecht.Was /f
dit meer geweest,dan waren wij al aan het "benodigde bedrag.
(Bedoeld wordt het G.V.B.)
: Deze ging in dezelfde lijn door met critiek op het G.
V.3.en uitte vooral critiek op enkele B.N.0.P.-C.P.N.kopstukken.
deed er nog een schepje op,door te spreken van
een georganiseerde troep,die vooral op de ontslagenen gerioh
was en van de zwendel,welke de financiële commissie van de
tram had gepleegd,om de zaak maar te doen mislukken.
i Deze uitte allereerst zijn "bezwaren tegen de aanwezigheid van
,die niet ontslagen is en dus ook
geen uitnodiging voor deze vergadering had ontvangen.
Dit werd door
" goed gepraat.
Verder meende
,dat de mensen,die nog geen werk hadden,niet bij sociale zaken terecht mogen komen.
:Deze begon met 3 vragen te stellen.
Hoeveel' mensen hebben er nog geen werk?
Komt er nog een totaal financieel overzicht?
Hoe is het gegaan met de Financiën bij de tram?
Hierna bracht hij een felle critiek op de tram uit,v/elke er"
tiek hij met zeer veel "felheid naar voren bracht en hierbij
geen zoetsappige motivering gebruikte.
vroeg hierna het woord en gaf toe,dat de critiek op
ctë~ tram juist was.Hij schetste de moeilijkheden,welke van
het begin af bij de tram,als het belangrijkste bedrijf,dat
het meest aan de weg timmerde,geweest waren en waar de vijand dus ook de zwaarste aanvallen op lanceerde.Maar,zo zei
,de tramjongens zijn in staking gegaan,om te winnen e
zij zullen ook doorvechten,tot de overwinning behaald is.
Hierna ontstond er een discussie tussen
en
over de financiële kwestie aan het eindtwaarvan
zich bij de feiten neer moest leggen.
~ deed hierna nog een woordje erbij en schetste de
moeilijkheden bij de tram,met het volgende voorbeeld:
Wanneer er van de tram 2 mensen aan het werk gaan,dan komt
er ook meteen minder geld binnen,doordat er dan verschiller
lijnen niet bezocht worden,zoals vooral de laatste weken /
het geval is geweest,maar terwijl er bij hemzelf steeds me«
geld binnen komt,daalt het bijv.bij _ _.
•

vroeg zich af hoe dit mogelijk was.
nam daarna het woord.Hij bracht een woord van dank
aan die mensen,die ondanks dat zij aan het werk waren,toch
nog iedere week lijsten met geld binnen brengen.Hij hoopte
dat de goede samenwerking,die er van het begin af tussen d
goedwillende mensen van de tram geweest was,nog verstevigd
zal worden,om gezamenlijk de strijd tot een goed einde te
brengen,tot heil van het Overheidspersoneel.
Hierna werd door
voorgesteld:
Ie allemaal aan het werk.
2e begin komende week een manifest in de bedrijven.
3e en de financiële actie op 28 januari 1956.
Deze voorstellen werden door alle aanwezigen aanvaard,en
zullen door het presidium zo spoedig mogelijk worden uitge
voerd.
De inkomsten der tram zijn zaterdag,? januari 1956 nog op^
lopen tot f.356,—.Aan lonen en onkosten werd betaald f.2c.
— .Afgedragen centraal fin.commissie f.61.—.
-3-

,heeft deze v/eek nog
f.66,50 ontvangen.
Hedenmiddag zal er op Pelix Meritis een district vergadering
zijn aangaande de B.N.0.P.-"brochure "Utrecht",welke brochure
nu meteen de bedrijven in moet.

E,16-1-'56.
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Af^^WP T*l*"~l Tip* Jan
de ID. te
t AmstercTam werS* op
30.12.55 liet volgende gemeld :
In de laatste week van december 1955 is er weer
voldoende geld van de tram binnengekomen.
Door de centrale stakerscommissie wordt wekglijks
+ ƒ 1.000.— gestort voor de verdediging van de stakers
voor het ambtenarengerecht in Utrecht.
De brochure betreffende de staking uitgegeven doo
de B.ÏT.O.P. wordt zeer weinig verkocht. Men wil er nu een
landelijke actie van maken.

S, 14.1.56

HAPPOHT VM E
AAN EB
Nr.:
55696
Betr.: DE TRAMCOMMISSIE
Typ.L.
' y»a^vt^r

DA i. 17 JAN. 1956

Met medewerking van de ID te Amsterdam werd op
30.12.55 ^et volgende vernomen.
Bij de tramcommissie gaat alles zijn oude gangetje.
, doet geen moeite om we rte vinden, maar laat zich ook zeer weinig zien. Wel heeft hi,
gevraagd lid te mogen worden van de E.V.C, en de C.P.N. Dit
wordt door de mensen bij de 3.IT.O.P. zeer bespottelijk en ve:
dacht gevonden.
Deze week kwam
met een brief, die hij ontvangen had van de reeds eerdergenoemde z.g.n. rechtskundige
, waarin deze schreef,
waar het geld bleef, dat hij als voorschot zou ontvangen voo:
de verdediging van 8 stakers voor het ambtenarengerecht in Utrecht en waarin
tevens schreef, dat het hein goed Ie
als hij eens een manifest onder het trampersoneel verspreidd'
over de manipulaties van de tramcommissie met het geld.
Volgens
zou hij tegen
hebben gezegd, d
deze misschien wel 8 stakers kon verdedigen, maar dat hij
niets definitiefs met
afgesproken had.
De brief leek dan ook wel wat op chantage. Namens de
commissie is aan
een brief teruggeschreven, dat van
zijn diensten geen gebruik wordt gemaakt en dat men verder
niets met hem te maken had.

Waarde Makkers,
Wij willen, als ontslagen collega's5 aan het einde van 1955 onze "bewondering
uitspreken voor de enorme solidariteit die jullie in het afgelopen jaar hebben
betoond,
Na de staking in Maart en April zijn welhaast 9 maandan verstreken en nu beginnen de resultaten van deze prachtige strijd zich steeds duidelijker af te tekenen.
Vele verbeteringen zijn in een reeks van bedrijven tot stand gekomen en het
hangt van de verdere vastberaden strijd afs of de gestelde eisen in totaal zullen worden ingewilligd.
Het genie ent ebe stuur heeft gemeend de strijd van het gemeentepersoneel te kunnen
verlammen door 62 kameraden te ontslaan.
Zij gingen uit van de gedachte dat deze ondemocratische handeling angst onder
het personeel zou brengen en dat de 62 door nood gedwongen -wel zouden verwaaien,
Opnieuw demonstreerde B. en W, hiermede niets to weten van da stemming onder het
personeel went in een, nu reeds negen maanden durende ongekende solidariteitscampagne» brecht het gemeente-personeel het geld bijeen om hun ontslagen makkers
hun weekgeld te garanderen en do strijd op de juiste \vijze voort te zetten.
Het ia hierdoor dat de poging van E. en W. in zijn tegendeel is omgeslagen en
inplaats van demoralisatie onder het personeel' is er ean zeer brede verontvfaardiging onder de bevolking over het optreden van B. en W, on hebben deze oen ernstig prestige-verlios gelodon.
Nog zijn we niet aan het oindo van doze strijd.
Binnenkort zullen wij voor de Centrale Raad van Beroep te Utrecht moeten verschijnen en daar de strijd aan binden voor het recht van staking en on de 62
terug te brengen in gemeentedienst.
HET GSMESNTE-PERSONEEL HEEFT BIJNk EEN K JBT A R T M I L J O E N GULDEN bijeen
gebracht en wij doen nogmaals een beroep om het nu nog benodigde bedrag bijeen
te brengen.
Nog bijna VOOO gulden zijn er nodig voor "Utrecht" en wij zijn er van overtuigt
dat ook dit bedrag bijeen zal komen dank zij jullie grote verbondenheid met de
ontslagen kameraden.
Het zal deze verbondenheid en strijdwil zijn die uiteindelijk succes zal verzekeren .
Vrienden, 1955 was een strijdbaar j&ar. Het bracht eenheid waar verdeeldheid was,
Wij leerden vrienden en vijanden kennen. Wij weten dat ds strijd van de arbeiders
niet gemakkelijk is maar wij hebben in dit jaar de voorwaarden tot stand gebracht
die grote successen in de toekomst mogelijk maakt.
Maak daarom het begin van 1956 tot een groots begin. Brengt de laatste gelden
bijeen. Het is nog een kwestie van enkele weken.Waak van "Utrecht" een prachtige
zaak, Verstuurd telegrammen en petities. Eist Recht Kameraden, Wij wensen jullie
een goed en strijdbaar 1956.

De ' entslagen

RAPPORT VM E.
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4 FEB/1956

Met medewerking van de I.D, te Amsterdam werd d.d.
13.1.1956 het volgende vernomen.
maandag, 9 januari 1956 is de organisatie voor de verspreiding van de B.N.O.P. brochure " Utrecht" ter hand genomen.
Er zijn veel brochures weggezet, ook landelijk. Tevens is e
een manifest in een oplaag van 5000 stuks in elkaar gezet,
zie bijlage A, dat onder het gemeentepersoneel verspreid za
worden.
De leden der B.N.O.P., volgens opgave GROOT ROESSIKK, +
1800, krijgen dit manifest met een aparte mededeling,
zie bijlage B, per post toegezonden. Hiervoor zijn op verzoek van GROOT ROESSINK 2000 enveloppen gehaald
. Deze
kosten anders f. 5»50 perduizend geel of blauwe kleur, daar
die uitverkocht waren werden enveloppen van f. 7»^0 per dui
zend gekocht.
C.P.N, en IC.V.C. halen enveloppen, plakband snz.

E. 2.2.1956.
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II A Lr I P E S T
van de ontslagen Gemeente-arbeiders
AAN HET GEMEEHTEPERSOÏÏEEL VAN AMSTERDAM
Collega's J

Op Vrijdag, 6 Januari 1956, zijn de ontslagen gemeente-arbeiders in
vergadering bijeen geweest in Gebouw "De Arend", Op deze vergadering
is c! e stand van de financiële campagne besproken, en zijn de conclusies uit de ontwikkeling na de staking getrokken.
Wa een zeer vruchtbare discussie aijn de volgende besluiten genomen'.
1. Onze zes collega's, die nog geen werk hebben bij een particuliere werkgever, omdat zij tot nu toe aan de afwikkeling
van de grootse solidariteits-campagne hebben moeten werken,
zullen op 14 Januari a. s, de laatste uitbetaling ontvangen
en bij een particuliere werkgever worden te werk gesteld.
2. De financiële inzameling zal op 29 Januari v/orden beëindigd,
In Februari wordt U een totale financiële verantwoording
voorgelegd.
Door een ongekende solidariteitscampagne, -welke nu bijna 10 maanden
j.u.uri, is het ons mogelijk gemaakt, de strijd voort te metten tegen
de politiek van B. en W., en als gevolg van dit strijdbare optreden
kunnen wij vaststellen, dTat^ ^r_o_te_ _gr_o_e.p_en_ jyg_n_ jiet _gemeent;ej3er sone el.
b_ejlangrijik_e_ v:Q^Q'^^^°^'''-- e . ^ - - ^ - £, J^jjj'.y/aard.efx jTi^if 'gëTe g d vb pr" 'ye r d"er e s u_ccjs s e n .
Doo.v- de ongekende solidariteit is het mogelijk geweest, de zaak varde 62 voor het Scheiüsgerecht te brengen, en zullen aij binnenkort
net stakingsrecht vardedigen voor de Raad van Beroep te Utrecht.
v/ij' willen ons e diege bewondering_uitsp_reken
,voor_deae_eens^eEinde_
'
~
""" ~ I
^og slechts f 45.00.- moeten worden bijeengebracht om ook de laatste
betalingen aan advocaten etc. te kunnen voldoen,
HE-T IS DAAROM, DAT V/IJ NOG EEK BEROEP DOEK OP UW GHOTE SOLIDARITEIT
om deze gelden in ds resterende weken bijeen te brengen.
Zoals wij
eensgezind de strijd zijn begonnen, zo zullen we eind Januari de financiële campagne beëindigen en alle krachten inaetten om de Utrechtzaak tot een grootse gebeurtenis te maken in de geschiedenis van het
gemeentepersoneel. Hierbij genieten wij de steun van brede lagen uit
de bevolking, welke zich uitspreken tegen de ondemocratische maatregelen van B. en 7,
Collega's !
Men heeft getracht, het geraeentepersoneel ta intimideren door het
ontslag aan de 62, U hebt echter het juiste antv/oord gegeven.
Niet
het gemeentepersoneel , maar 3. en '7. van Amsterdam hebben een nederlaag geleden. Door het ontslag aan de 62, als antv/oord op onze massale strijd voor betere lonen, hebben zij zich in de ogen van
vele
Dansen ontmaskerd, en de gevolgen daarvan zullen niet uitblijven.
MAAKT JANUARI 1956 TOT BE MAAJÏD VOOR UTRECHT l

De Gezamenlijke Commissies van G-emeenteuersoneel.

BOND VAN NEDERLANDS OVERHEIDSPERSONEEL
Afd, Amsterdam - Kloveniersburgwal 139.

Amsterdam, januari 1956.
Batreft j Beroer. Utrecht.
AAN DE LEDEN VAN DB B.N.O,P,

Ifaarde Makker,
Op 13 Februari a,s. sullen do eerste zaken van het beroep cier 61 ontslagenen in Utrecht voor de Centrale Raad eerden behandeld.
D.LT IS YOCR ONS EEN ALARMSEIN .''.
euïJ racet asn grot-t se protestbeweging tegen het ontslag worden georganiseerd.
De algemene verontwaardiging welke reeds eerder nnüsr schier alle lagen
van de bevolking tct uiting ia gekomen, most krachtig naar buiten treden.
Laat nns, in overleg met alle, collega's in dienst en bedrijf, moties
aannemen waarin geè'ist wordt dat dit ontslag ongedaan gemaakt zal worden.
Met alle handtekeningen bekrachtigde moties zijn vooral waardevol l
De gezamenlijke coranisoies hebben oen manifest uitgegeven, waarvan wij
een exemplaar hierbij insluiten, welke de ^ang v-a;i zaken duidelijk uiteenzet;
Hot k c rat QT op nesr dat da maand j anuari Jle maand zal zijn voor Utrecht.
V/ij wekken onze leden op om alles te doen wat door de commissies wordt
gevraagd.
Laten wederom de B , N . 0 . P . ' o r e voorop staan bij het organiseren van de
laatste golden voor Utrecht.
In dio onderdelen van de gemeentediensten vi&ar het goed loopt, zorgen
dat dit tot 29 Januari z o ' b l i j f t .
7Jaar dit niet zo is, v; i j kunnen u van conniscielijsten voorzien.
Bol ons o p ' ( 4 5 8 5 0 ) 3n de lijsten'. T»G r d en "J bezorgt.
OHZS JONC-EHS MOETEN TERUg ..!.
Togen de ondenocratis^he ::.aairegslen van B. en ff.
Hoog de solidariteit

!!
met kaneraaisch. groeten,
namens htr, i f d . bestuur,
G, Gront Roa-sirjb, voorz//

DAT. 1 3 F£B. 1956
RAPPORT VAN E.
No.:
Betr.:
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36623" HET PROSg-PROCES" VAN DE AMSTERDAMSE TRAM-STAKERS
OP 13.2.1956 TB UTRECHT.
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Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd d.d.
28.1.1956 het volgende "bericht vernomen.
Op 13 februari 1956 komen er 5 ontslagen stakers uit Amsterdai
in Utrecht voor en de indruk is dat dit een proef-proces moet
.worden.
'V/orden deze in het ongelijk gesteld, dan meent men dat men dé
rest niet meer voor wil laten komen en op die manier weer een
f. 11.000.— in de zak wil steken.
en GROOT ROESSINK spreken openlijk over " Het proef-gp^ces".

E. 10.2.1956,

RAPPORT 7AH
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j O A f , - v jUN< 1956 i

Mat medewerking ran da I.D. jte Amsterdam werd do*
18-5-1956 hat rolgaada vernomen, j
^ jj) ^
k-l*1
Zoal»
TB r zocht, had man da afgelopen
waak (maandag, dinsdag an woensdag) op diraraa tramlijnen
da atanmlng onder hat personeel gepeild om te proberen,
aan hulakamarTargadar lag te beleggen ter baapraking van
aan aren totale actie» Het blaak echter dat ar gaan kan» op
aan actie la en man kon het zalft niet tot aan hulakamarbijeenkomst brengen.

