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Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd d.d.
7-1-1955 het volgende vernomen.
313 de soholingpavonden voor de Afdeling GEB-OPN-Overheid
wordt het volgende scholingsniateriaal geraadpleegd:
Leerboek voor de Arbeidersbeweging, Ie aflevering;
Leerboek voor de Arbeiderebeweging, 2e aflevering;
J.?/. Stalin, Keuze uit zijn werken, Deel I;
N.Lenin - Karl Marx;
Politiek & Gultuur, April 1953 en Juni 1954;
Geschiedenis van de O.P.F3.U.;
Bibliotheek zelfstudie (verschillende deeltjes).

E., 7 Februari 1955.

Arasterdam, 9 April 1955
Aan het Hoofdbestuur van de
Nederlandse Christelijke
Bond van Overheidspersoneel,
Bankaplein 3
1 s-Gravenhage.Waarde Vrienden,
Nu de kruitdamp is opgetrokken en de rust is weergekeerd, moge ik U verslag
doen van hetgeen is gepasseerd.
Door een complex van oorzaken ia het tot een spontane actie gekomen bij het
gemeentepersoneel van Amsterdam, in het byzonder bij het Gemeentelyk Vervoerbedrijf (Tram en Veren). Op de achtergrond speelde de onwilligheid van de regering, de voorstellen van de vier centrales in bespreking te nemen en de houding van de A.C.O.P. (lees A.B.V.A.).
Hierbij zij opgemerkt, dat onder de leden van de A.B.V.A. grote ontstemming
heerst over het feit, dat werd nagelaten de leden van genoemde bond van voorlichting te dienen. Dit verklaart de uitbarsting in de ledenvergadering van de
afdeling Amsterdam van de A.B.V.A., gehouden op Dinsdag, 5 April j.l. Zelfa
trachtte het bestuur ook op deze vergadering (t 2000 leden in twee zalen tijeen)
de leden om de tuin te leiden, daar werd voorgesteld niet over de loononderhandelingen, doch over de staking te spreken. Bit nam men niet. Zoals is te begrijpen heeft het vertrouwen van de leden van de A.B.V.A. in hun bestuurders
zwaar geleden.
Een motie van wantrouwen door de vergadering in "Bellevue" (1200 leden) ingediend, kon niet in behandeling worden genomen, omdat de parallel-vergadering
zich hierover niet kon uitspreken.
Op korte termyn zal nu weer een ledenvergadering worden belegd, waarschijnlijk
in het Concertgebouw, waar genoemde motie in behandeling zal komen.
Zoals reeds werd opgemerkt was een complex van oorzaken aanleiding tot een
"wilde staking". Hoewel het voor ieder onzer duidelijk is, dat de E.V.C.-C,P.N.
met welgevallen do ontwikkeling der dingen heoft gadegeslagen, onthield men
zich van deze kant aan-waJcaLyk van ingrepen.
Hierop kom ik nog terug.
Eén der oorzaken is te vinden in een jarenlang verkeerd gevoerd personeelsbeleid by" hot Gameenteiyk Vervoerbedrijf "Tram + Technisch Dienst en Veren +
Technische Dienst", onder leiding van de heer Ir. Hofman.
Terzyde zij opgemerkt dat ook de kwestie "Grau" in juister licht komt te staan
e-,enals hot gesar ten opzichte van leidinggevende ambtenaren, loden onzer afdeling.
Het rydond personeel van de Tram heeft de eerste stoot gegeven. Wat nu concreet
door dit personeel wordt gosteld iai
Te gering inkomen; slechte diensteni personeelstekort en
daardoor slechto mogelijkheid tot het verkrijgen van vo51of.
Het varend personeel (dekknecht-assistent schipper c.q. machinist) heeft reeds
jarenlang geijverd, via de organisaties, te komon tot herindeling van hun functie
van loongroep 4 naar 5« In Januari j.l. is door onzo afdoling in samenwerking
mot do K.A.B.O» opnieuw aen voorstel terzake aan de orde gesteld. Dit werd in
de Medezeggenschapscommissie behandeld, doch weer afgewezen. Door Damhuis en my
werd na een gehouden ledenvergadering met betrokkenen genoemde herindeling mot
de waarnemend Direct-iur besproken. Deze zegde toe de kwestie opnieuw te bezien.

Ook bjj andere bedrijven zyn klachten van geringe betekenis. Vaak kunnen betrokkenen in concreto niet
aangeven waar het feitelyk om gaat. In sommige
bedrijven speelt de ongeschiktheid van de chef een rol; vanuit psychologisch
standpunt bezien gebeuren vaak domne dingen.
Anderzyds is het feit, dat de laagst bezoldigden het buitengewoon moeilyk
hebben, het motief, dat door alle groeperingen op de voorgrond wordt gesteld.
En hiermede heeft "Jantje Solidair" een geducht wapen in handen.
Natuurlijk wisten de besturen van de K.A.B.O. en N.C.B.O. te Amsterdam, dat er
onrust bestond in verschillende gelederen. Door onze afdeling zijn in deze
winter-periode daarom reeds veel vergaderingen gehouden in klein zowel als
in groot verband. Een aantal werd met de K.A.B.O. ge zamel ijk belegd. Hierdoor
hadden genoemde besturen de leden behoorlijk in de hand.
Steeds groter werd de onrust en toen de geruchten tot ons kwamen, dat het
personeel van het G.V.B, was opgeroepen tot het bijwonen van avond- en nachtvergaderingen, wisten wy" wat ons te doen stond.
Op Woensdag, JO Maart j.l. was er op ons afdelingskantoor druk verkeer met
onze leden leidinggevende ambtenaren van het G.V,S. Mot de K.A.B.O. werd contact gezocht. De ledenlijsten van het radend personeel werden uitgekamd en de
geselecteerde leden telegrafisch opgeroepen ter ledenvergadering in de van
Eeghenstraat 108 te 20.00 uur.
Deze gecombineerde vergadering (K.A.B.O* en N.C.B.O.) leverde spontaan voldoende krachten op om de volgende morgen de eerste stoot te kunnen opvangen.
Damhuis en ik begaven ons 3^ Maart te 4-00 uur in do morgen naar de remises,
daar inmiddels was bericht dat tot staking was besloten. Al spoedig b.leek,
dat wy goen verstandig woord kwijt konden. Bespreking op bespreking volgde.
De leden, die om advies kwamen werden door Groenendijk te woord gestaan.
De mallemolen draaide en kwam niet tot stilstand voor Dinsdag 5 April j.l.
Zaterdag tot in do nacht en Zondag weer vroeg uit de veren is ons oigen
personeel doorlopend in actie geweest. Hiervoor is ons afdelingsbestuur
zeer erkentelijk.
Op 31 Maart j.l, word door B.4 W. een brief gezonden aan het stakende personeel in hot kort gestold hierop neerkomende!
" 1 April beginnen, anders is U ontslagen". Do Burgemeester gooide voor de
zoveelste keer roet in hot eten. Gaande langs de remises en het personeel
toesprckendet wist dezo autoriteit op reacties van de stakers, "och man
schei uit wy zijn toch ontslagen" to antwoorden; "Gaan jullie nu maar aan de
slag, het zal heus zo vaart niet lopen." Myn collega Damhuis van de K.A.B.O.
was hiorby tegenwoordig.
Vervolgens vernam ik, dat het "gtakingsoomité" door de burgemeester zou worden ontvangen op Vrijdag 1 April j.l. te 18.00 uur. Damhuis on ik vroegen en
kregen voor dio ty'd oon onderhovr1 mot de Burgemeastor in hot bijzijn van de
Cemeentesecrotaris, Daar hebben wij onze verontwaardiging tot uiting gebracht s
a. Dat het aa-i£czegdo ontslag niet werd gerealiseerd.
b. Over de ontvangst van hot stakingscoiaité'.
Vrijdag op Zaterdag-nacht werd oon afspraak gemaakt met onze leden by -de "Veren"
voor het houden van een ledenvergadering. Zaterdagmorgan 8.00 uur waren 85
personeelsleden van de "Veren" waaronder ook een aantal lieden, die geen lid
zy'n van de N.C.B.O., in de van Eeghenstraat 108 bijeen. Deze mensen heb ik in
alle rust mogen toespreken. Ik hob hen gewezen op hun plicht als ambtenaar
enz. Met dit ernstige woord, dat ingang vond, werd bereikt, dat het nuchtere
verstand weer begon te sproken.
Na twee uur vergaderen was ik zovor, dat m\ werd gevraagd een voorstel te
doen. Dit heb ik godaan.

Het voorstel luidde als volgt:
a. Door bemiddeling van Baatenburg de Jong trachten de onderhandelingen op de normale wijze weer doorgang te doen vinden.
b. Hiertoe werd als eerste voorwaarde gesteld dat de arbeid op korte
termijn zou worden hervat»
c. Het Comité van het Verenpersoneel overleg zou plegen met het
Comité samengesteld uit de diverse bedryven,
d. Inmiddels zou Baatenburg de Jong in contact treden met het College
van Burgemeester en Wethouders om een toezegging te verkrijgen het
onder a_ genoemde te realiseren*
Op het ogenblik, dat ik nij telefonisch in verbinding stelde met Wethouder
Ran, verzocht deze my in het College van Burgemeester en Wethouders te
komen."K.A.B.O." en "A.B.V.A." bleken ook te ztfn uitgenodigd.
Mijn mededeling over het contact met het personeel van de "Veren" vonden
B.& W. zeer belangrijk. Mij werd verzocht de poging voort te zetten.
Van B.& W. kreeg ik schriftelijk het volgende in handen:
"Burgeneester en Wethouders hebben met de vertegenwoordigers van de
organisaties van Gemeentepersoneel, die niet achter de staking staan,
besprekingen gevoerd. Er zullen na hervatting van de arbeid onderhandelingen met de organisaties langs de normale kanalen worden gevoerd.
Burgemeester en Wethouders geven geen gehoor aan delegaties van stakers,
dio niet de organisaties vertegenwoordigen."
Om 13-00 uur ontving ik wederom het Stakingsoomité* "Veren", dat wist
mede te delen, dat ook het Comité G.V.B, met mijn voorstel accoord ging.
Desmiddags zouden de leden van het Centraal Stakingsoomité vergaderen,
waarna nij bericht zou worden wat door hen verder zou worden gedaan.
Om 14.00 uur kwam onze afdeling in "Bellevue" in ledenvergadering bijeen.
De rede, door Ruppert uitgesproken, heeft grote indruk gemaakt. In het
algemeen vindt het optreden van de N .C.B.O., geruggesteund door het
C.N.V., grote instemming.
Be leiding van de A.B.V.A. kreeg het hierdoor steeds moeilijker.
Om 18*00 uur ontving ik bericht, dat het Centraal Comité eveneens
accoord ging net mijn voorstel. Zaterdagavond zou een vergadering
plaats vinden van de ± 3000 man van het G.V.B» Verzocht werd kort en
zakelijk myn voorstel op schrift te stellen. Hiervan werden 1500 exemplaren verstrekt aan een contactman (zie bijgaand pamflet). Waar deze
pamfletten gebleven zjjn, wset niemand, doch ter vergadering werden zy
niet uitgereikt, (in het Spori.'-lad van "De Waarheid" van 4 April j.l.
stond heol ^a^onieki "Het ging niet op in deze vergadering pamfletten
van de N.C,l'.C- te verspreiden",) Voelt U de hitte?
In genoemde vergadering waren aaawezig, Groet Roessink, Communistisch
Raadslid en secretaris van de E.V.C., alsmede Oomen, lid C.F.V,-E.V.C.
Eerst toen heeft de C.P.N, getracht de touwtjes in handen te krygen.
De vergadering besloot de staking voort te zetten.
Inmiddels betekende dit voor het Verenpersoneel ernstige moeilijkheden.
Zondagmorgen werd nij verzocht opnieuw een vergadering te beleggen. In
overleg niet do K.A.B.O. werd deze vergadering gehouden, waar ook Damhuis
uanwezig was. Weer hadden wy de touwtjes in handen. Het Verenpersoneel
was en bleef bereid om te beginnen.
De moeilijkheid was, dat dit personeel niet werd opgevangen door het
bedryf, Met B.& W. werd overleg geploegd met het gevolg, dat het personeel zich Maandag zou melden; inschrijving zou dan plaats vinden,
terwijl het dan op bericht moest wachten wanneer de dienst kon worden
hervat,

-4Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de gewraakte ontslagbrief iraniddels was vervangen door oen schorsingsbesluit, inhoudende:
a. Mogelijkheid een aantal lieden buiten te sluiten.
b. Na in diensttreding disciplinaire straffen op te leggen.
Om 16.00 uur Zondag stapte het Stakingscomité* G .V.B. bij ons binnen met
het verzoek om een onderhoud. Vermoeide afgematte mensen. Zij waren niet
in staat langer leiding te geven. DeC.P.N. stelde alles in het werk de
leiding over to nemen. Hun vraag was hen te helpen de staking zo spoedig
mogelijk te beëindigen.
Wij hebben inderdaad toen alles gedaan wat mogelijk was:een zaal besteld,
tegen Maandagmorgen 8,00 uur wear 1000 pamfletten verstrekt, waarvan
hot gevolg was, dat do staking werd opgeheven.
In feite was toen het pleit beslecht.
De Comité's van Stadsreiniging, Havens- en Handelsinrichtingen, alsmede
Publieke Werken, kwamen achtereenvolgens met hetzelfde doel.
Conclusies;
a. Een spontane staking van 24 uur, als onderstreping
van verontwaardiging tegen de Regering;
b. Een complex van oorzaken was aanleiding tot de actie.
Een aantal nevenoorzaken liggen voor een groot gedeelte
in het psychologische vlak;
o. Over het algemeen heeft men zich waardig gedragen. Onze
werkwillige leden stonden echter enige dagen onder
zware druk. Uit aolidariteitsoverwegingen gingen velen
overstag;
d. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft eindelijk een houding gevonden, de Overheid waardig;

e. Gerechtvaardigde grieven en verlangens dienen op korte
termyn in "behandeling te worden genomen;
f. De Regering dient, hoewel voor geen staking opz^} gaande,
recht en gerechtigheid te betrachten;
g» Het Communistisch gevaar is niet te onderschatten.
Namens het Bestuur van de
Afdeling Amsterdam' van de
Ned.Chr.Bond van Overheidspersoneel,

Met vriendelyke groeten,
w.get. C.Baatenburg de Jong, Secr.

NEDERLANDSE CHRISTELIJKE BOND VAN OVERHEIDSPERSONEEL

AFDELING AMSTERDAM.

SECR.: Van Eeghenstraat 108,
telefoon 712709.
Amsterdam, 2 April 1955.

Aan het gehele personeel van
het Geineent slllk Vervoerbedrijf.
Vanmorgen waren desgevraagd £ 85 personeelsleden van de Gemeente-Veren
in de van E6ghenstraat 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 als eerste voorwaarde gesteld, dat de arbeid op korte
torrayn zou worden hervat,
c. Het 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 verkrygen het
onder «i genoemde te 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,
besprekingen gevoerd.
Er zullen na hervatting van de arbeid onderhandelingen met de organisaties langs de normale kanalen worden gevoerd.
Burgemeester en Wethouders geven geen gehoor aan delegaties van stakers,
die niet de organisaties vertegenwoordigen.•"
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Stakingen te Amsterdam.

betreffende activiteiten rond d"» tramstaking te Amsterdam heb
ik do eer Uwe Excellentie nog het volgende raeds t a delen.
Door de coamisaie bij het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf te
Amsterdam is eau pamflet verspreid, gericht a&n het personeel van
het G. V. .H., waarin bekend wordt gemaakt, dat ter voorbereiding van
de komende grote openbare verandering
een tweetal voorbesprekingen
zullen plaatsvinden tuaaen de ooomi&sie en vertegenwoordigers van
het personeel van da verschillende lijndiensten en de andere afdeling on van het Ö.V.B.
Deze besprekingen zul l on plaatsvinden op Dinsdag, 10 Mei
a. a». Hst ligt in de bedoeling van do commissieleden om hier de
stemming te peilen» die momenteel onder het tramper^oneal leeft
en het hiervan te laten afhangen, welke acties verder aullen
worden ondernomen. Indien mocht blijken, dat da stemming nog steeds
strijdlustig is (en men neemt aan, dat de grote meerderheid van het
rijdende personeel van da tram beraid ie tot verdere actie) wil men
op de daarna te beleggen openbare vergadering heteij een nieuwe
staking, hetzij een modalactie afkondigen.
De eisen van het comité zijm
1. intrakkinj, van de ontslagen;
2. bespreking van de eis tot herclaasif icatie in het Georganiseerd Overleg.
Voorts w ara vernomen, dat het Sociaal Democratisch Centrum
zich uiteindelijk toch niet achter de stakers heeft geschaard.
Thans worden door het stakingscomite* pogingen in het werk gesteld
om verschillende and ore vooraanstaande Nederlanders ta bewegen
adhaesie t** Betuigen met hst streven van het Amsterdamse Gameenterien afschrift van deze briof zond ik aan Zijne Excellentie
de Miniater President.
Uiiï HÜOFD VAU **ü

Aan Zijne ^xcallontie
de Ministor van Binnenlandse Zaken
1

a*G it A V J ii il A G fl.

de staking ta Amsterdam

door da gezamenlijke stakingseommissies ren het gemeentepersoneel te Amsterdam eem brochure worden
uitgegeven, waarin o.m. de voorgeschiedenis en het verloop van de staking zouden
worden beschreven»
Deze brochure,
, is thans
verschenen en wordt verkocht voor ƒ 0.20.
De netto opbrengst ervan komt ten goede
aan da ontslagen stakers. Voorzover bet«nd heeft zij een oplage van 15*000
exemplaren*
/

In ieder geval is de zakelijke
inhoud van de brochure vastgesteld door
een z.g. redactiecommissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van de verschillende
atakingscomitl's.
HST HOOFD VAN DS DIENSTJJ

Aaat
Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken
te 's-GHAYKSHAGS.

.
» v
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Met medewerking van de IL.Amsterdam werd dd.29-8-55 het
volgende vernomen.

6e zaal van Prascati in de Nes is voor een nachtvergadering

voor de tram vastgelegd en wel voor de nacht van 31 Augustus
op l September 1955.Ieder "bedrijf moet zelf over de te nemen
aotie beslissen,maar zich toch optrekken aan de besluiten van
de tram.De leiding^is op het hart gedrukt De VSNTE onder geen
enkele voorwaarde de kans te geven een staking te forceren en
de B.N.O.P.zodoende voor/voldongen feit te plaatsen.
Gerhard GROOT ROES3INK,die op de vergadering zal spreken,zal
ook in de trant spreken,geen stakingsbesluit te nemen. V/ilhelmu
OOMEN is van mening,dat zij het nog wel een dag kunnen uitzingen.
Voor de nachtvergadeixing in/^rèscati zj<-$n 2.00£K convocaties
verspreid.Er waren/Sinsdasf^vond in B&ïlevue jptiim jl.400 jaensen.
'

-i-™--™-™/ **S-,-r

-n

\ s*v 1-1 J-^

.Na een collecte kw,am uit
vergadering f.352.92;dé zaalhuur was f.340,
Na afloop van de vergadering is er in Bellevue een bespreking
geweest van de tramcoramissie.Er is besloten in de nachtvergade
ring de staking voor de tram door te drijven voor onbepaalde
tijd tot de eisen zijn ingewilligd.Waarschijnlijk zal een niet
we tramcomiüissie uit het nog werkend personeel deze nachtvergadering leiden en zitten de andere leden als discussianten ir
de zaal.
Op de nacht^ergadering in "De Brakke Grond" op 26 Augustus 19*
hebben ges/nfoken:
***
- —
- - - - -• «i
V

T

De tramcommissie
is aangevuld
met:
*
•
i

AFSCHRIFT
BRANDENBURG (C.P.F.) stelt vragen over ontslagen.
Amsterdam, 51 Augustus»
Namens de fractie van communisten en partijlozen heeft Jaap Brandenburg
verzocht aan Burgemeester en Wethouders de navolgende vragen te mogen
stellen;
1 • Is het Burgemeester en Wethouders bekend, dat het scheidagerecht
het "beroep van de 61 ontslagen ambtenaren die aan de staking in
Maart en April j.l. hebben deelgenomen, ongegrond heeft verklaard?
2. Zo ja, is het dan ook bekend dat deze uitspraak zich echter niet
"baseert op de beschuldiging van B, en W. dat de ontslagenen een
"bijzondere rol "bij deze staking zouden hebben gespeeld, maar alleen
op het feit, dat zij aan deze stakingen hebben deetgenomen?
3« Zijn B. en W, niet met ondergetekende van mening, dat het stakingsrecht voor het gemeentepersoneel onverkort gehandhaafd dient te blijven?
4. Zo ja, zijn Burgemeester en Wethouders niet tevens met ondergetekende
van mening, dat het willekeurig ontslaan van de 61 gemeente-ambtenaren
een handeling is, welke in strijd is met elk rechtsbeginsel?
5. Zijn Burgemeester en Wethouders bereid in verband met het hierboven
gestelde de ontslagen ambtenaren weer in dienst te nemen en tevens
van iedere bestraffing van stakers af te zien?
Het li£ van de Raad,
J .Brandenburg»
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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.personeel weer wat op peil te brengen.Er zijn er 1000 stuks van
verspreid.

E,9-9-55.

AAN

HET

A M S T E R D A M S E

g K M E E N T E P E R S ON E E

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
herclassificstie, Betekent dat, dat het trarapersoneel 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 gemeenteparsoneel niet. Zulke
lieden miskennen de geweldige betekenis van do staking van -/-.pril jl.s 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 gemeenteper s oneel,
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 liet 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 zè.1 worden voortgezet, daartoe zijn de besluiten genomen. De met werkende
collega's uitgebreide Commissie van Trampersoneel zal leiding aan de actie blijven
geven en haar initiatief ,. .om vóór de G, 0. -vergadering van 14 September a. s, een grote
demonstratieve bijeenkomst te beleggen met de collega's uit de 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
aisen. Deze tact en dit geduld worden door B, en E. en door de bestuurders der
"erkende" bonden wel op een ze'er zv/are proef gesteld,
De door B. en 17. gepleegde rancune hebben het fiat van deze vakbondsbestuurders,
De door hun leden gestelde loon-eisen worden door 'hen nog steeds genegeerd, B. en ?,
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 spoedbesprekingen met de
"erkende" bondsbestuurders, die vrijwel niets meer vertegenwoordigen.
Aan de hand van dit alles staat het vast, dat ook de lankmoedigheid van het gemeentepersoneel 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 g^moentepersoneel vecht voor
een rechtvaardige zaak l

BOND VAN N5DERL.-1NDS OVERHEIDSPERSONEEL
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C.

s' Amsterdam werd dd.
Met medewerking van
5.9.1955 het volgende verslag ontvangen :
Op Donderdag l September j.l. werd in Pelix Meritis te Amsterdam een vergadering gehouden van de bedrijfsafdeling tram(C.P.N
Aanwezig waren de volgende personen :
Willem P.M. VAN HET SCHJP (geb. 22-6-1918 te Amsterdam);

Willem VAN HET SCHIP 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 VAN HET SCHIP,
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 commis'
sievergadering was afgesproken, dat tot elke prijs staking
moest worden doorgedreven.
Voorts was hij van mening, dat Gerard DE VENTE (geb. 20-5-1924
te Zaandam) 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
staking uitspraken.
-2-
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Hij had toen het gevoel gekregen, dat hij tegen windmolens
moest vechten.
Hij memoreerde, dat nadat, de commissie in de Bloemstraat
had vergaderd,
iftoff een onderhoud had «ehad met de
commi s si ele den
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 :
nWaar moeten wij bang voor zijn ? Waar zijn jullie nu eigenlijk bang voor ?"
Ook de aanwezige partijgenoten en de leden van de B.N.O.P.
hadden te-weinig gediscussieerd volgens
Willem VAN HET SCHIP 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.
Willem VAN HET SCHIP deelde mede, dat de verandering in de
atmosfeer (na de Scheidsgerechtuitspraken) 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 valletje
van B.& W. was gestapt. Waarom, zo vroeg hij, moesten er uitspraken van het Scheidsgerecht per expresse worden verzonden 1
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 steeds
het geval is. Hij stelde voor een manifest te verspreiden om
opheldering te geven.
VAN HET SCHIP 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 slechts
een kwestie van tactiek.
was het hiermede eens. Hij was voorts van mening,
dat de solidariteit bij het personeel en bij het publiek sterk
zou terug lopen. Hij achtte het nodig, dat hieraan de grootste
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.
VAN HET SCHIP was van mening, dat een go e d^ 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.f 13 September 1955.

Ho.640 af-4-55

Onderwerp;
Verslag van de openbare vergadering
belegd door de gezamenlijke commissies
van het gemeentepersoneel van Amsterdami
gehouden op maandagavond 12 september'55
in de grote zaal van "Krasnapolsky" te
Amsterdam.
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", 22 maart 1919,
die tijdens de vergadering aanwezig was.
De vergadering werd bijgewoond door circa 650 è 700 personen,
waaronder ongeveer .100 _ vrouwen. Enige tientallen personen
gekleed in de uniformen van het gemeentelijk vervoerbedrijf en
van de P.Ï,»,T. werden opgemerkt.
üp het podium hadden plaatsgenomen 11 mannan,
onder wie de voorzitter

Te circa 20.25 uur werd de bijeenkomst, waarvan de aanvang was
vastgesteld op 20 uur, door de onbekend gebleven voorzitter geopend. Kadat hij de aanwezigen had verwelkomd, in het biezenden
de spreker» en de heren van de pers werd achtereenvolgend Tiet
'woord gevoerd door
,
,
een bouwvakarbeider die dezerzijds, aiet kon wordeya geïdentificeerd en
voornoemd, "
•
en
hebben elk ongeveer een half uur gesproken, de overigen slechts 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 eensgezindheid.
, vertegenwoordiger van de gemeentelijke Haven- en

Ho.640 af-4-55
_ 2 —

HandeIeInrichtingen 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. Öteunlijsten 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 35 gld, per dag. Deze vergoeding is toegekend omdat
dit personeel tijdens de stakingen, onder zeer 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
1930 op 100 stelt|het loon van de ambtenaar thans op 204 en van
de arbeider uit het particuliere bedrijfsleven op 254. En dat
terwijl het kostenniveau enige malen hoger is dan in 1938,
Aan het einde van de vergadering werd, met instemming van alle
aanwezigen, 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 gemeenteperaoneel gestelde eisen" en "onmiddellijke indiensttreding van de 62 ontslagenen".

De vergadering, die een rustig en ordelijk verloop had, werd te
circa ïft.20 uur door de voorzitter geslmten. Bij de uitgang van
de grote zaal werd gecollecteerd tot dekking van de aaalhuur.

RAPPORT VAN E.
AAIT; HB.
tfo.:
51256.
Betr.: BESPREKING TRAMOÓMMISSIE OP 31.8.1933 te AMSTERDAM.
TYP.:
G.
..

Met medewerking van'de I.D. te Amsterdam werd d.d.
31.8.1955 het volgende vernomen.
In de morgen van ^1,8.1955 kwam de tramcommissie fren huize van
Gerard de VENTE'''(''g'eb.: 20.5.1924 te Zaandam ) voor een "bespreking bij elkaar.

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 trammensen zich bijifde uitspraak van het scheidsgïrecht neerlegden
er geen financiële steun door de bouwvakken meer gegeven zou
worden, terwijl deze tot heden een behoorlijke bron van inkomsten van de commissie was geweest.
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Ook de B.K.O.P. zou op het standpunt staan : staken of ontbinding commissie.
zei j 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,
DE VïïüTË zou de leiding houden en kreeg vrij mandaat om te zeggen, wat hij wilde. De steunlijsten voor het verzamelen van ge]
den waren op het kantoor van de B.N.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 t<
leggen.
zou de
leiding krijgen van de nieuwe mensen in ae 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 v/aren 40 vertrouwensraannen opgeroepen tot
een bespreking op het kantoor van de^B.N.O.P. op l September
1955 te 6.00 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" Bellamystraat.
De laatste bespreking zal hedenavond worden gehouden ten huize
1 , 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 v/as 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 men om 14.00 uur geprobeerd, maar men werd niet ontvangen. Oni 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 E.N.O.P. aangeraden, om de leiding van de vergadering
in Jrascati toch in handen der oude commissie te laten en
weer als voorzitter op te laten treden»

E. 14.9.1955.
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Ko. : 3136?
Betr. : CONTACTVEf dSffillHINGEÏT loET VERÏ ÏOTTJÏBN3MAÏÏKBN G . V . B .
Typ. : B.

Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd d.d.
8-9-1955 het volgende verslag ontvangen, van de contactverKaderingen met de vertrouwensmannen van het G.V.B. d.d.
September 1955Op de ochtendvergadering v/aren 30 personen aanwezig, op de
avondvergadering 19 personen.
Er waren in totaal 14-2 personen uitgenodigd. In "beide vergaderingen is in principe besloten on door te vechten. .,.,.<"•
Voorzitter dezer vergaderingen was Petrus B.H. van NIE tse"D22-3-1919 te Amsterdam).
Inleider was:
Discussianten in de ochtendvergadering v/aren:

De discussianten in de avondvergadering waren:

Degenen, die medegedeeld hetben een v/erkgever te gaan zoeke
zijn:

en
verklaarden wel in de commissie voor
de financiën te willen blijven. Dit aal natuurlijk zo snel
mogelijk uit hun handen worden genomen.

DAT. fe S£P. 1955 <
RAPPORT VAN E
AAN HB-HD

Ho.

« 31357

j
,_J

!G^ t>H)8- !

Betr. l STEMMING VOOR DE VERGADERINGEN DER STAKIHGSCOMITE'S.

Typ.

» D.

Met medewerking van de ID. Amsterdam werd d. d. 2 September 1955
het volgende vernomen.
Stemming voer de vergaderingen dejL s takings comité*1 B.
De algemene stemming onder het Overheidspersoneel te Amsterdam voordat de
vergaderingen van de stakingacomité's 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 hij 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 (ïï.I. - P. W. en
S.H.) en mogelijk zelfs de havenarbeiders meegegaan waren.
'-t...fi
,-,(
Het echec bij de Tram wordt geweten aan de verkeerde tactiek van VENTE/
door een schriftelijke 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, gezien 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
aaneturen op een stakingfl&ctie in een niet te verre toekomst.
Het is de bedoeling van de C.P.N., 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
G.O. (Georganiseerd Overleg), welke in de helft van deze maand plaats
vindt (l4-9-'55).
Indien de uitslag van het G.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 GEB wordt per week nog circa f. 100,- op die lijsten ingezameld.
Cop. verz. aan HBVD.
E», 15 September 1955.
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Betr.: DEDIONS'TRATIEVE VüRGiWJ^SèiiïG OF -12-fihi95i_JIS-AHSTBRDAI
Typ. : B.

Met medewerking van de T nV t° Aim't'?i 1" n "i1 T-l d.d.
13-9-1955 het volgende vernomen.
De demonstratieve vergadering in Krasnapolsky op 12 September _JL 9-5-5-.w er d bezocht door ongeveer 800 personen. Het vers'cmijnsel 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, 300 personen, niet zo denderend genoemd
kan worden, mag men toch zeggen, dat gezien het slechte wee]
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 traiajongens is van mening, dat ze moeten v/achten tot na dê"~bijeenkomst van het G.O. op Woensdag, 14 Se^ptejaber 1955Soals 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 el
kaar te krijgen. Ook vulde hij het tekort aan toen bleek,
dat de collecte in de zaal maar ƒ 191,77 had opgebracht,
terwijl de zaak ƒ 225,- kostte.
De' s te raming 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 spe
ciaal ontgelden.
Yoor en na de vergadering zijn er verschillende mensen geweest, afkomstig van de diverse bus- en tramlijnen om te
vragen, wat zij nu met 'het geld moesten doen, dat op de lij
nen wordt opgehaald. Zij wilden dit niet meer aan
of
>erard de 'VJSNTS was met BIJIjoMA, KARDINAAL en SEffl.K in de
zaal aanwezig. Zij hebben zich angstvallig op de achtergrond gehouden. De YENTE wilde zich me-.t niemand bemoeien,
hoewel dit van verschillende kanten geprobeerd is. Hij liet
zich ook niet uit of hij wel of niet werkte. Zijn commentaar was: "Zoek het naar uit".
Ka de vergadering is afgesproken, dat de commissie Dinsdagmorgen bijeen zal komen ten huize van ]ï)ET^ü3 om de verder
te nemen stappen te bespreken.
ïï., 19 September 1955-

RAPPORT VAIT E
AAN HE
ffo.
31591
Betr.: BESLOTEN B.N.O.P.-KADERVERGADERI^T. Z O SE.P. 1955 ;
Bijl

1.

Met medewerking vah éc 1717. Amsterdam^erd'd .'d.'
12-9-1955 het verslag ontvangen van de besloten kaderver-'
gadering B.N.O.P. d.d. 9 September 1955 ten kantore^jfarïT'
de B.N.O.P.:
Voorzitter: Fokke JOHN.
Inleider
: Gerhard GROOT ROES3INK.
JOHN heette allen hartelijk welkom, was verheugd over de
grote opkomst en gaf het w oord aan GROOT ROES3I11K.
GROOT ROB3SIEK gaf een overzicht o/er de staking bij de Over^
heid en de strijdbaarheid van het Overheidspersoneel. De
rol van de B.II.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 HOESSIÏTK 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 B.N.O.P. zich de laatste tijd voor ƒ 5»- loon"
meer 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.IT.O.i
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 R03S3INK wekte ieder op om de Maand.agavond-demonstratieve vergadering in Krasnapolsky tot een succes te maken,
want een grote opkomst is een nieuw succes.

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 hè
ontslag van d e 61 mensen, daar vooral dit laatste onder de
mensen leeft, dat \vas ook naar voren geko:aen op de vergadering van de Unieboiiden op Donderdag, 3 September 1955.
Te plm. 22.30 uur was deze kadervergadering afgelopen. I-Ia
deze kadervergadering was er no^ een bespreking
betreffende de demonstratieve vergadering in Krasnapolsky.
Op het podium zullen plaats nemen:
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Als voorzitter zal optreden:
Ie spreker:
2e spreker:
3e spreker:
4e spreker:
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.

BOND VAN HEDEELAIDS OVERHEIDSPERSONEEL (B.ÏÏ.O.P. )

"

., Teïef. 45850
Amsterdam, 8 September 1955.

Aan de ^Kaderleden van af d. Amsterdam der BHOP.
W, H.,

In verband met de huidige ontwikkeling van de loonstrijd van het .
Amsterdamse gemeentepersoneel, en de door de Gezamenlijke Conmiaaies van G-emeenteperaoneel georganiseerde grote demonstratieve
vergadering op aanstaande Maandagavond in "Krasnapolaki" , roepen
•wij het Amsterdamse kader van de BETOP bijeen in SPOEDVERGADERING-

Gezien de -"belangrijkheid van de komende gebeurtenissen rekenen wij
"beslist a, a. Vrijdagavond op Uw aanwezigheid.
Met kameraadsohappelijke groeten,
G, Groot RoBQsink; Voorz,

^^

0_P_R_0„E_P
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AAK HET AUSTERDAMSE Gï
J.l. Donderdagochtend en -avond was het tramparsoneel 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 bochten
om de verlangens van E. 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 de 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 VAK GEMEENTEPERS O MEEL j
i
OP MAANDAG, 12 SEPTEKBER, in "KHASNAPOLSKI " ,

J?^iï!^.2 es straat,___________ Aanvang ' s 'ayonds_8 _uur^ '
De gezamenlijke Commissies van
G.V.B., S. R., P, W., H.H.I. en G.E.B.

l?'

DAT. 14 SEP. 1955
BAPPQRT VAK
AM HB
No.

God*

31723

Betr. : VERGADERDiG GEZAMENLIJK OVERHEIDSPERSONEEL OP 12-9-1955.
Typ.

: D.

Met medewerking van de ID. Amsterdam werd d. d. 13 September 1955
het volgende verslag ontvangen.
Vergadering gezamenlijk Overheidspersoneel in Krasnapolsky op 12 September
1955.
Het presidium bestond uit 11
Als voorzitter fungeerde
In het presidium hadden voorts zitting:

Als sprekers traden op:

^
deed aanvallen op de ÏT.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".
VAN DE KADE besprak de laatste nachtvergadering van de Tram, in hel
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
3. de waarschuwing, van directiewege gericht tot het personeel.
Indien men meent, aldus spreker, dat hieruit de gevolgtrekking kaï
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, d«
door de advocaten voor de behandeling in hoger beroep van de ontslagzaken
f. 12.000,- was gevraagd.
S. OOMS hekelde de TJniebonden, omdat deze het niet nodig hadden geoordedd 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 siakers.
- Een -
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Een zekere
sprak een kort vröord 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 30 punten achterlag bij de arbeiders in de particuliere bedrijven. Hij besprak de nu weer in werking getreden samenwerking
tussen de ïïnietonden 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 POHSE 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. Eet Overheidspersoneel
van Amsterdam zal nu afwachten, wat er bij het Georganiseerd Overleg uit
de bus 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., 2J September 19513.
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Betr. : TBAMCOK-MISSIE G.V.B.
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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.
Vporal op de vergadering der commissie op Woensdag, 14 September 1955, ten huize van Gerrit van der VALK (geb. 12-2-1920 te Amsterdam; ging het aardig op een catastrophe aan.

- onder -

- 2Onder voorbehoud gaan alle 61 ontslagenen in hoger beroep.
De E.V.C, én C.P.N, 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 is er een bulletin op het ogenblik ir) voorbereiding.
Vrijdagmiddag is er op het kantoor 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.

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 Resultaten van het G.O., gehouden op 14
September j.l., vast te moeten stellen 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 h^t 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 buschauffeurB, resp. van C naar D, van D naar E en
van E naar P.

<—

k_

,__ ......

DAT. U DEC. 1955 i
Betr.:

^et aedewerkiag "vtin d e I.I,. te -«idsterdaci werd dd» 29-11het volgende vernouen.
Er z i j n nieuwe steunlijsten voor de ontslagen stakers te
jrjasterdauL (overheid) uitgegeven. Hst gaat er nu Lieer ooi
het r;eld bij elkaar te Ier l j gen, ooi de verdediging dezer
luens an. voor het ^ibteri ar enger echt in utrecht te betelen.
Dit l:om.t ook te t uitdrukking op de nieuwe steunlijs ten.
uver actie of iets dergelijks hoort men niets taeer. Ook
de ciens en die nogal fel aan de z i j d e der 3. V.G. - G.P.iJ.
staan, spreken er zo gced als niet taeer over.

E, 10 deoeober

AAN HET PERSONEEL VAN HET GEMEENTEVERVOERBEDRIJF
Het tramongeval op zondagavond 13 november jl,, waarbij trema 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 van lijn 3 werd proces-verbaal opgemaakt,
omdat de botsing aan zijn schuld te wijten zou zijn. Maar d_e 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 !
'A
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 !
i
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 BNQr 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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Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd op
26-3-1955 het volgende vernomen.
Op 24 Maart 1955 zijn de oproepen aan het personeel van het
G.Y.B, in het bedrijf verspreid, zie BIJLAGE A.

Het i«? gebleken, dat er zeer goed op de lijkten getekend
wordt. Er zijn, voor zover üekerid, 30 lijqten in omloop en
volgens de mededelingen die ontvangen werden, wordt er voor
± ƒ 25,- per lijst getekend. Zelf« chef* tekenen erop voor
ƒ l,-. Een voorman tekende ook op een

\

Collega 's,
Aan de hand van onze ervaringen in ons "bedrijf, zoals o.a.
ons verlof, onze diensten, achterstelling bij 't worden van buschauffeur, reservediensten zonder continutoeslag. 't wegens personeelstekort uit de dienst nemen van treinstellen op de lijnen, het
voorstel om onze vrije dagen op te nemen en de werktijden op te
voeren enz. enz., blijkt wel overduidelijk, dat het B. en W. geen
ernst is geweest om de moeilijkheden in ons "bedrijf tot ee-n oplossing te brengen.
Dit ligt in de eerste plaats hieraan, dat B. en W.-de
directe oorzaak van de moeilijkheden, de^te lage lonen niet verhoogd heeft.
We achten het daarom onze plicht tegenover onze gezinnen
en tegenover het personeel, dat wij als rijdend personeel in zijn
geheel bijeen komen, om ons gezamenlijk te beraden wat ons te doen
staat, om in deze situatie verandering te brengen.
Wij weten dat wij op het gehele personeel kunnen rekenen
in deze.
Wij willen de herclassificatie eisen, ^aar kunnen B. en V/,
in beslissen, en de - voorwaarden scheppen dat er snel nieuw personeel aangetrokken kan worden, en het oude personeel niet wegloopt,
dan krijgen wij betere diensten, dan krijgen wij onze verlofdagen,
dan houden v/ij onze vrije dagen.
'i
Daarom vragen wij jullie steun in deze zowel moreel
als geldelijk. De actie kost geld,, doch moet en kan slagen.
Wij vragen daarom op onze lijsten een kleine bijdrage
te willen geven, voor onkosten v/at betreft papier, stencilwerk
en komende zaalhuur.
Het voorlopige Comité.
K. Klappe.
J. Gouweleauw.
G.v.d. Valk.
A. Oud.
P. van Me.
C. van Beek.
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Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd op
25-3-1955 het volgende verslag ontvangen.

^

Dit manifest i<? gestencild in een groot aantal exemplaren
bij de B.N.O.P./E.V.C. en werd op 24 Maart 1955 onder het
personeel verspreid
Voor de inhoud van dit manifest i« in de eerste plaats de
3.N.O.P./E.V.O. verantwoordelijk. De woordvoerder van de
13.N.0.P./E.V.C. in dit actiecomité (Petrun 3.H. van NIE)
lheeft hiervoor instructies gekregen van Gerhard GROOT ROESüINK, hoofdbestuurder van de B.N.0.P./E.V.G..
Er i° du«= «prake van een "bemantelde" B.N .0.P./E.V. O* actie.
In dit manifest is teven<* qprake van <*teunlijqten, die zullen circuleren onder het personeel, met het oog op de door
het comité te maken onkosten. Uiteraard is de gretigheid
van intekening en het aantal personen (personeelsleden) dat
een bijdrage geeft, een goede barometer voor het bepalen
van de bijval, die het comité heeft onder het personeel.

Afschrift van een manifest gezonden door de A.B.V.A. aan haar
leden, werzaam bij het Gemeente Vervoer Bedrijf te Amsterdam.
ALGEMENE BOND VAN AMBTENAREN (A .B .V.A.) AFDELING AM STERDAN, Stadhouderskade 68- Zuid.
Telefoon 720268 Gemeente Giro A 3100

B/J 1734
Onderwerp: optreden aetie-comité*
dossier: Vervoerbedrijf.

Amsterdam, 26 Ma £ rt 1955.
Aan onze leden-rijden^ personeel bij het
Gemeente Vervoerbedrijf.

W.m.,
Zoals wit U uit een circulaire bekend sal zijn he^ft het actiecomité zich veer aangemeld
om onrust onder het rijdend personeel te brengen of deze te vergroten. Men bedelt met
steunlijsten om tot dekking van de kosten, verbonden aan vergaderingen ensanifesten, te
komen. I5en hethaling van 1953, voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen. Toen deze
verkiezingen met voor de C.P N. niet al te veel succes waren afgesloten, werd. het comité
ontbonden, zonder enig resultaat voor het personeel te hebben "bereikt.
M beleven wij 1955 en in 1956 zullen de verkiezingen worden gehouden voor de "•'taten-Generaal. Weer komt het actie-coiaitl met allerlei leuzen, msar uitsluitend om onrust te stokei
en het publiek conanunistisch gezind te maken. Hoe minder succes voor U wordt bereikt, des
te meer result'-ct voor dit comité! Als niemand van het Vervoerbedrijf 1 cent offert voor
het houden van vergaderingen, dan komen de kosten toch voor rekening van E.V.G. en C.P.N.
Bij deelname wordt U voor het verkiezingskarretje gespannen.
In de bedoelde circulaire wordt geageerd tegen werktijdverlenging!
Voordat gedacht wordt aan een succes van het comité doen wij nu reeds de mededeling, dst
de wnd. directeur dit uitsluitend als suggestie aan de medezeggingsschapcommissie heeft
voorgelegd. Hij is niet van plan deze uit te voeren en deze zaal; is dus van de baan.
De werving van nieuw personeel, een van de dringendste noodzakelijkheden, verloopt gunstii
Dit in tegenstelling tot de berichten hierover in De Waarheid.
In de vergadering van het georganiseerd overleg, gehouden op 24 r aart j.l., kregen wij e ei
antwoord op ons voorstel om de continuetoeslag eerder dan 22 uur te doen ingaan, de mededi
ling, don B.& W. voornemens zijn des toeslag om 18 uur te laten ingaan en wel op een nadei
vast te stellen datum, in verband met de eventuele consequenties voor de ambtenaren op jasalaris.
Wij doen U deze mededeling om te voorkomen, dat het comité U schijnsuccessen voorlegt.
Dat Uw belangen voor deze lieden geen uitgangspunt vormen bewijst onze laatste mededeling
n.l. dat de kern van E.V.C en C. F. N. voornemen s is op "•'aterdag, 2 April a. s. een staking
voor het vervoerbedrijf iiit te roepen.
Met terzijdestelling van de resultaten is dus het doel: onrust en bedrijfsstagnatie.
Bij voorbaat vindt men ons met alle ons ter beschikking staande middelen hier tegen,omdat
belangenbehartiging van het personeel ons boven al gaat, gevrijwaard van elke politieke ii
vloed. Deze belangen v/orden uitsluitend gediend in een rustige sfeer zonder bedrijfssta§•
natie.
•''il men ook rekening houden net het feit, dat een wnd. directeur niet met ingrijpende wij
zigingen ken komen, maar dat zeer binnenkort de benoeming van Tgn directeur kan worden tegi
moetgezien?
Daarna zullen onze reële verlangens worden voorgelegd en wij verwachten dan ook wel enig
succes.
Maar vooral: Volgt uitsluitend het parool van Uw organisatie, welke voor U verantwoordelijkheid draagt.
Met bondsgroe-t-en
namens het afdelingsbestuur
K. BERENDS,
secretaris.
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Met medewerking van de I. D. te Amsterdam werd d. d.
28-3-1955 het volgende verslag ontvangen.
Verslag van de besloten commissievergadering van het nieuwe
actie-comité bij het G.V.B, ten huize van GOUWSLËEUW, Ortheliusstraat 140-1 d. d. 28 Maart 1955 te 20.00 uur.

Aanwezig:
Willem WICHARD, geb. A.' dam, 3-4-1920; Cabralstraat 16-11,
_
>•
Gerrit van der VALK, geb. A' dam, 12-2-1920, Gibraltarstraat
(
82-11,
KI aan KLAPPE,» geb. 9-10-1916, Kamden, J. van Riebeeckstraat
15-11,
Jacobus GÖUiïELJSEUW , geb. A. 'dam, 6-6-1913; Orthe liusstraat
140-1,
Hubertup? OUD, geb. A. 'dam, 21-9-1921, Jac.van Arteveldestraat 15-11»
Petrus B.H. van NIBt geb. A'dam, 22-3-1919, Singel 410-11,

Hiervan zijn de laatste vier genoemden werkzaam bij de technische dienst G.V.B.
'KLAÏPE opende met een overzicht betreffende het opzetten vat
de commi^^ie.
±<* begonnen met de agitatie in samenwerking met Van
der VALK. Hierna zijn KLAPPE, GOUWELEEUW en OUD aangetrokken. vVij kwamen tot de ontdekking, dat er ook in de garage
Oost, remise Lekqtraat, Eaven^traat en werkplaats Tollen«traat menden aan het werk waren tot verbetering van de lonen. Wij zijn hier nu bijeen gekomen ora van de aanwezige
menden van de technische dienst te vernemen, hoe het bij
hen gesteld i«. Dat de grote meerderheid van het G.V.B.pemoneel met on« homogeen gaat, bewijst het aantal intekeningen op de dteunlij<=ten.
Hierna gaf BALKE een uiteenzetting van hetgeen de commi<*°ie
in de werkplaat« Tollenstraat bereikt had. Er zijn reeds
22 men«en van de technische dienst van het G.V.B, in een hogere loonklas^e geplaatst. B adat dit gebeurd was, hield de
ingenieu^
een toespraak in de werkplaats
en zette uiteen waarom het onmogelijk was nog meer mensen
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van de technische dienst in de 6e l o onklare te plaateen,
Hierdoor zou het bedrijf topzwaar worden.
Daarna is onder leiding van BALKE een commissie van ± 16
personen opgericht.

Hierna heeft de
A. B.V. A. op het varzoek van haar leden op 25 Maart 1955 met
de leden, technische dienst, een vergadering gehad in het
gebouw Ltickner aan de Rozengracht te Amsterdam.
BERENDS, secretaris A.B.V.A., hield de inleiding op deze
vergadering en noemde de opgerichte commissies een communistische stunt. Hij deelde mede, dat het onmogelijk was de
lonen nog meer omhoog te halen.
Na deze inleiding wilde BERENDS de vergadering sluiten, waa]
mede de aanwezigen geen genoegen namen. BERENDS heeft toen

de vergadering verlaten.
Onder leiding van BALKE io toen de vergadering voortgeaet

en werd besloten zo spoedig mogelijk tot een actie over te
gaan.
Ka contact te hebben gekregen met Ï.VICHARD ontvingen wij de

uitnodiging om hier hedenavond aanwezig te zijn. Onze eisen
komen op hetzelfde neer als die van het rijdend personeel,
t.w. l loonklasse omhoog.
Alvorens, een besluit te nemen, willen wij van de technische
dienst eerst een huishoudelijke vergadering met de gehele
commissie van 16 personen beleggen.

Besloten werd deze vergadering te houden ten huize van Van
der VALK op Dinsdag, 29 Maart 1955 te 20,00 uur.
Van N IE gaf hierna een uiteenzetting wat de bedoeling van
de commissie van het rijdend personeel was. Hij deelde mede
dat de stadoreiniging Woensdag, 30 Maart 1955 in het gebouw
De Arend, Planciusstraat te Amsterdam een vergadering zou
houden en dat het zo goed als zeker is dat men hier tot het
-besluit zal komen tot een 24-uurs-staking op Donderdag,
31 Maart 1955.
Daar de eisen van de Reiniging dezelfde zijn als die van
het personeel van het G.V.3.» wilde van NIE de actie van
het G.V.B, bij die van de Reiniging aansluiten opdat tot
een zo groot mogelijke eenheid zou worden gekomen.
Van N IE deelde tevens mede, dat ook het personeel van de
bestrating en van Publieke Werken mee zou gaan. Hij, Van
KIE, zag er het nut niet van in om eerst nog naar B.& W.
te gaan, volgens hem moet de actie ao spoedig mogelijk plaa
vinden om de zaak niet te laten verwateren, dun ook op Donderdag, 31 Maart 1955 bij het G.V.B, een 24-uurs-staking.

- 3WIG HARD was het volkomen met Van H IE eens.
In de rondvraag bleken allen het met van KIE een»? te zijn,
alleen de menden van de technische dienot wilden vooraf de
reeds gemelde huishoudelijke vergadering.
Besloten werd dat een delegatie der commissie de vergadering
van de Reiniging bij zou wonen en tevens een delegatie van
de Reiniging uit zal nodigen de nachtvergadering van het
personeel van het &.V.3. bij te wonen, welke vergadering
voorlopig gesteld is op Woensdag, 30 Maart 1955 te 0.30 uur
(de nacht van Woensdag op Donderdag). Zo mogelijk in gebouw
Frascati.
Van N IE nam op zich de convocaties voor deze nachtvergaderin
te laten drukken, welke dan Dinsdag, 29 Maart 1955 onder het
personeel verspreid zullen worden, terwijl hij tevens het
Jouren der zaal op zich nam.
.
v
KIjAPPüJ werd aangewezen als penningmeester. ..
Momenteel is er op de 5 lijsten, circulerend onder het personeel van lijn 7, ƒ 36,- binnengekomen, hetwelk KLAPPE onder zijn berusting heeft genomen.
Van EIS zegde toe, dat de B.N.O.P. de zaak voor de nachtvergadering zal voorbereiden, KLAPPS zal de vergadering openen
en WISHARD zal het standpunt van de commissie uiteenzetten,
terwijl Wilhelmus H.OOMEN, geb. A'dam, 27-7-1917, vanuit de
zaal het woord zal voeren.
OUD trok zich uit de commissie terug daar hij meende niet
populair genoeg te zijn. Hij gaf toe op de tram aangesproken
te zijn door het vrouwelijke raadslid HESP die hem het telefoonnummer van het etadhui= had gegeven en hem verzocht
had Vrijdag, l April 1955 een« te komen praten.
Ook had hij een telefoonnummer ontvangen waar hij dit raadslid Donderdag, 31 Maart 1955, bereiken kon, en wel 26213 (Afi
bo).

E., 30 Maart 1955.

QEEN ACTIE zonder overig met K-B.
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Onderwerp: Delegatie van het trampersoneel
aan het Stadhuis te .Amsterdam..
Op donderdag,, 21 maart 1955- ^° omstreeks U uur^jrejaeöïeiden zich
ongeveer 25 leden van het stakende raampej?seiie"§ï7 ia. uniform gekleed, in de nabijheid van het stadhuis. z.ij stelden zich op voor
het aan de overzijde gelegen gemeonte-girogebouw.
Een kleine groep van vijf man van het stakende personeel, eveneens
in uniform gekleed en een raan in burgerkleding, verzamelde zich
omstreeks diezelfde tijd, onmiddellijk voor de hoofdingang van het
stadhuis.
i'e omstreeks 11.15 uur meldde de laatste groep zich bij de portier
aan de hoofdingang. Een van hen, die kenlijk de woordvoerder was
"
'
Gerrit van der
. geboren te Amsterdam, 12 reoruari 1?20, wonende G-ibraO.tarstraet 82' * te jaiasterdam, vroeg, mede namens de andere delegatie
leden, a en de portier om toegelaten te worden
- - - _ tot
. _ de wethouder
•
af\vachting op het entwoord ven de wethouder stelden zij zich, min
of meer ostentatief op in de gang van de portiersloge. Toen te omstroeksll.50 uur het bericht kwam,dat de wethouder verhinderd was de
delegatie te ontvangen, vertrokken de delegatieleden en de grote
groep betogsrsydie opgesteld stond voor het gemeente girokantoor>op
ordelijke wijze naar de Damstraat^waar zij zich verspreidden. Op de
hoek van de üamstraat en de O»£.Voorburgwal werden door Ven der V^Iü
voornoemd, gestencilde strooibiljetten uitgereikt ean de voorbijgangers, waarin een beroep werd gedaan op de steun en het medeleven van
de stadgenoten. De biljetten waren ondertekend door het stakingscomité.

Er hebben zich feeën incidenten voorgedaan. Het geheel had een rustig
en ordelijk vérloop.
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Vergadering Trampersoneel Amst
B.
Fotocopie.

Met medewerking van de I.D. te Amsterdam
1.4.55 ontvangenA het U hierbij aangeboden ve^^rag van
de onder auspiciën van het Actie Comité, gehouden vergadering
van een gedeelte van het rijdend personeel van het
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf Amsterdam, op Donderdag
31 Maart 1955-

E., 6 April 1955.

Onder auspiciön van het Aotie Comité* ivond op Donderdag,
31 Maart 1955 te 1«30 uur ««n vergadering plaats in T>e Brakke
Grond te Amsterdam van een gedeelte van het rijdend personeel
van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam, (Tramden buspersoneel).
Aanwezig waren 350 tot 400 personen.
.-. , - ' •* -

Petrus B.H oya^JSTTE, Amsterdam, 22 Maart 1919,opende de verga^ë~fïhg en neette oe aanwezigen,w 0 o.de pers en eventuele vertegenwoordigers van de vakorganisaties,welkom,,
Hij deelde voort» mede^dat het doel van de vergadering gelegen was in het bespreken van de middelen die zouden kunnen
leiten tot heroalasificatie van het rijdend personeel.
Ieder der aanwezigen kon deelnftoien aan de discussie op grondslag van fle te houden inleiding.
De uitgezette steunlijsten hadden tot nu toe ruiii ?.13G,—
opgebracht.
Hierna hield Willem WIOHAfiD. Amsterdam, 3 April 1920,een korte
inleiding die uitgesproKen slecht moest worden genoemde
Wo >ntpopte zich als een stuntelig spreker,die,ofschoon hij
aijn inleiding op papier had staan^bijna niet uit zijn woorden kon komen.
Hij begon met een korte uiteenzetting van de s t r i j d voor d*
hè robles. Be halve de eis voor hercaJLss. bestonden er bij het
personeel nog allerlei klachten en" grieven.De toestand voor
het personeel moest slecht genoemd worden.
Thans wilde men trachten de heroaQjas.op korte termijn te
verkrijgen.
Voortgaande herintóde hij aan een vergadering van circa 1£
jaar geleden,toen de kwestie van het verlof en het dienstrooster ter sprake gekomen is00ok in deze kwestie is nog
geen verbetering gekomen,doordat de directie zich steeds
beroept op het bestaande personeelstekort.
Maar dit tekort ia te wijten aan het beleid van de directie
en van B & W 0
Naar de mening van WICHARD stonden allen achter de eis tot
herolass.en en verwierpen zij de door Minister BEEL voorgestelde loonsverhoging van maximum 4 cent per uur.
Deze vergadering was Kflcraxi±g ontstaan door de wens van het
personeel en niet afhankelijk van enige politieke,godsdienstige of vakorganisatie.
aa de inleiding van WICHARD nam Van Nlïf weer het woord.
Hij zei ongeveer hetzelfde als WcOoïT naar zijn mening was
het tekort aan personeel te wijten aan het beleid van B & W
en aan de slechte salariëring.Thans worden mensen van buiten
aangetrekken terwijl er Amsterdammers genoeg rondlopen die
voor een goed loon bij de Drara willen werken.
De door .B & W beloofde verbeteringen zijn niet gekomen
en nu moet het personeel trachten die verbeteringen door
eigen kracht te verkrijgen.
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Op een vraag uit de zaal of aan de «ia tot berolass«oo> de
eis tot verhoging van het salaris mat 10# werd verbonden,
werd vanafhter de bestuurstafel geantwoord, dat dit niet bet
geval was.
Hierna werd gelegenheid tot discussie gegeven.
Theo
» g.o • « gel f dat de eis tot hcroqp.3s.na al vanaf
1948 in de pen was • Hl j achtte de eis juist, maar was van
me n ing, dat men deze els aan een bepaalde datum moest verbinden, bv.1 Januari 1954.
Vanuit de zaal werd een vraag gesteld, die door het rumoer
niet werd verstaan.
Een onbekende spreker,
_____
,was het
eens «et hét voorstel nu te gaan veonten.
Tooraf wilde hij evenwel een rechtzetting geven*
Zijn volgende woorden kregen een persoonlijk cachet en vanachter de bestuurstafel werd hij daarvoor gewaarschuwd.
Ondanks deze waarschuwing ging hij toch door en ze i de hij,
dat in het vorige comité een verrader ge ze te r had.
Toen werd hij ervoor aangezien, maar hij was het niet. De verrader zit weer aohter de bestuurstafel.
In' de vergadering van de AB7A,die Woensdag, 30 Maart 1955
plaats vond, had spreker het bestuur getart de naam van de
verrader te noemen.
Die na*» wa« ffioo gi.APPTC. __^
Voortgaande vertelde de spreker, dat hij,ongeveer 1| jaar
geleden, in het bezit geweest was van een door
opgemaakt rapport. Bi t rapport waé toen door KLAPFE oi.i hem
weggehaald en' totn-.de' -spreker een dag later met een getuige
naar de ee ore t «r i s van de ABVA,„ BERBNES,
gegaan w 1*3,
bleek, dat deze in het be«it was van hè ï scpport
Haar' de mening van de sprektr"had KLAPP5 dit rapport aan
EBKBÏTDe
•'t- gegeven»
.
,die hierna het woord kreeg, zei, dat h i j vert-ou~
wens man was van het KW. Toch had hem de oppositie altijd
geleken en toen, ongeveer l i jaar terug, eer commissie u i t
het rijdend personeel zich naar het stadhuis zou begeven,
had hij een rapport samengesteld over de toe 3 tarten t i j
de technische dienst van het Vervoerbedrl'f^opdat door de
ooomiasle meteen de belangen van de techniarhe dienst zouden
kunnen worden behartigd. Twee dagen later Ifcg het rapport
bij BBBSïrra**op taf el.
. h a d over deze zaak veel last
ondervonden vtu) *ijn organisatie en van de Veilighel^edienet*
Volgens
' had KLAPEB het rapport bij BEKENDS g«braca*»Koals hij alles wat besproken werd aan BEKENDS overbracht,
K1APEB antwoordde op de beschuldigingen van
,fl*.t
dien, s rapport door heor in Augustus 195? al waa afgegeven en
dat dé onderhavige kwestie eerst in October 1953 ter tafel
kwaal*
wist hier alles van.BBHBÜDS had h e t rapport
al sinds September 195^ in ai jn bezit. Hij verweet
en
dat zij deze oude kwestie oprakelden.

^^
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, verwtet de

s pre Kers, aa t BIJ nu ruzie maakte HO
G-e s ohreeuw uit de zaal .

Voortg*J»de betoogde h i j , dat de strijd voer " I r t s v e r b e t e i - ï ng
al jaren drafcitvRU rao«tat men ê'ó'n eis &tellan:locnsverhr ^ i n ^

door hè reeg s»»

Ven noeat zich niet var de strijd later, afbrengen rt?or het
spel van fle her«n yakbond9hestuurders,want er is geen ver-

3obll in hun tektie\van 1953 «n die van nu e
<Ul»«n hadden "ülj in 1953 de t i j d en nu n i e t .

BBHBltiïS sabreef voor Woensdag y 30 Maart 195L', t've" vergaderingen
uit en nu het g^at spannen ,s tel de h i j zich ir verbinding
met B A W» wat té t gevolg had, dat de conti riu'éalag thans plot-

seling <m, 18 uur ingaat i. p. v* om 22 uur.
"£aar 09 els tot herosUss. werd door de heren niet ^eateld er>

daardoor blijft faWjt personeel overgeleverd aa;; «'p v/i'l lekeur
van de leiding* «f
vond het fljiudat de kwestie KLAPPE door
tar
sprake werd ge bracht, Wan t hieruit bleek, dat er vorig jaer al
bedrog was en d«t er nu weer. door BEKEJTDS bedrog ; ',-plee^d
wordt*
De ruste van nu ie een welbewuste pogicg van 3E.REi^rs otr. tweedraoht te zaaien en öaar iroeten de aanwsaigen niet opin gaan.
Ku moeten er cake n ged a an werden en geen gekijf en morgen,
( Ponder dag» 4fl0t ) ' »*• * de zaak voor 24 uur plat,
gelde ha t eens te zijn met de woorden van
Een onbekend» deed *«ii aanval op
aahreeu* ttit de zaal overstemd,,

maar werd <?oor ge-

Een lid van het oomite',RoK«,zeide,dat hij 2ich eerst behoorlijk
op de hoogte gesteld had, voor h i j zich liet opnemen l.r het
opnité'pOndat hij niets voelde voor een communist i ech spel.
Eerst hierna heeft hl jt samen met ELAPPE,die ook H. K. ia, z i t t i n g
genomen»Hij 2e i de vertrouwen te hebben in KLAPPE en verzocht
een rustige bespreking»
Vanachter <J e bestuurstafel werd medegedeeld, dat zioh een delegatie van de B.R.in de zaal bevondoEen van de l e d e n zou het
woord tat de vergadering richter,
Pe S.Ro-man deelde siede,dat in de avond van Woengd9g,30 Maart
1955 een vergadering van het personeel van de 3. H. had plaats
gevonden«HiJ ze lt dat op de vergadering b e g l o t e n wts^het werk
op Donderdag, 31 Maart 1955 voor 2 4 ' uur neer te leggen. Aan deze
9 taking Zou ook door het personeel van de bestratïrigswerf
worden deelgenomen.Toortgaande memoreerde hij de staking van
de chauffeurs van de S«R u waardoor toen succes werd bereikx,
^e.t ia de politiek .van B & W de lonen laag te houden. Taarme e
i 3 Amsterdam de sltohtst betalende stad voor het gemeente personeel in He4erlaiid«lfet onderhandelen wordt niets bereikt.
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,3» ore tart* van de afd„vervoer van de ABVA, wil de de woorden
van
re oht Betten.
^a een korte uiteenzetting gegeven te hebben van de herclaa? 0
wees hij op de, mogelijk* consequenties van dé hercüaa.voor
het jonge personeel.
De ABV4* heeft e*» andere taktiek aan de EVC,maar de ABVA
veoht voor de leden*
£e schreeuw Uit de zaal.
• •.
'
ji
De zaak van de herolass.is door G-erhard GROOT ROESSIEK, -"'
Amsterdam, 22 Ootober 1913, in het politieke vi at "ge Dracht
wat tot gevolg heeft gehad, dat deze zaak door de gecaentaraad werd afgestemd»
Voortdurend geschreeuw uit de zaal,
Be kwestie Iran de oontinutoeslag ia niet van vandaag of gis-*
teren naar werd in November 195* reeds aan de orde gesteld,
De staking £• nu niet meer het aangewezen middel. Dit middel
is vervajMgJrfe
dcor l*t, overleg*
••
**
...

-

*

(JesohreeWuit de «aal
'
De ABVA 10 aog':ÜjH te vrede n» maar heeft in 1 jaar meer bereikt
dan de IVO in 10 ,Jaarc
*

»•'•-

la IWt comité iii ataat de verantwoording te dragen of moet
er weer net stéunlljeten gifepen worden?

Xie ABVA aa^L «ioh »et alle middelen tegen iedere wilde actie
verzetten»
3e schreeuw.
de XMBaLZaanaara^O Mei 1924, wil antwoord geven aan
ÖHiJ naWKUTO'bei manifest van de ABVA en weea erop, dat,
sinds verledan jaar door overleg niets werd bereikt.
Va de woorden van
op sarcastische wijze te hebben we ersproke n, wekte hij op tot staking over te gaan en niet te
luisteren naar kwakzalvers.
De nood is groot en er moet gestreden worden.
Vraag van een van de leden van het comité*:
"Hebben de aanwesigen vertrouwen in de commissie?"
Allen, minos 5 »an, hebben vertrouwen»

17 minuten pause0
Tijden* de pau«e was er/achter de bestuurstafel ruzie over het
tijdstip waarop è» staking moest ingaan»
San of mee r, waaronder zeer vermoedelijk KLAFFE, wilden de staking op Zaterdag, 2 April 1955 doen ingaan,
Een onbekende spreker was het hiermede niet eens en wilde de
staking direot dqen ingaano&ehoord werd»" Ben je besodemieterd,

nu. öe lijk net de

wa

de pauze werd «eer de vraag gesteld:"Wie is er voor deze
commissie?"
Seen reactie,
Vraag: n fie ia er tegen Nico KLAPPE?"
8 man ataken hun handen op0
KLAPPE zeide,dat hij zijn zetel In het comité* ter beschikking
stelde,omdat er 8 man tegen hem waren»
Een onbekende spreker wees op de strijd die sedert 1£ jaar
onder Nico KLAPFE geroerd is.KLAPEE heeft in die tijd gewerkt
en heeft zien,ala dat nodig was, hoe dan ook gerehabiliteerd.
Een andere spreker merkte op,dat deze commissie bestaat uit
2 R.K., 2 NW.,2 SHOP.

Wil,de vergadering deze commissie?
De commissie,waaraan Gerhard de VfiMTE wordt toegevoegd t wordt
aanvaard en geh|^dhaafd0
De VSKTB herhaalde hierna wat hij al eerder gezegd heefU
Hij s^eiae een staking van 24 uur voor,
Wie daar tegen was,noest op het podium komen en zijn bezwaren
kenbaar maken.
Persoonlijk was hij voor een staking van 24 uur of,zo nodig,
langer,
De bonden souden deze staking niet steunen,maar de bevolking
van Amsterdam zou wal «yunen^Als er wagens uitreden,dan zouden
zij vWr 12 uur wtèr in de remise zijn.
Voortgaande herinnerde hij aan de staking van 1941«Toen was
er strijd,dIe zal «r nu weer zijn.
Van de chefs hoeft n*n niets te verwachten,die staan niet
achter en naast hun personeel^
zei,dat hij tegen een staking was r maar als het besluit
tot staking door ds vergadering werd genomen,aou hij zich erbij
aansluiten,
Sen R,K*spreker,zside het eens te zijn met de staking maar
wilde wijzen cp hst gebrek aan steun»
Ben spreker,lid van de Christelijke Bond,deed een aanval op
de ABVA,die In hst orerleg met de ainister,een spaak in het
wiel gsstoken had«Hlj verklaarde zich tegen een staking.I n
zijn leven had hij al leergeld genoeg betaal d met staken,
_

fn«güOcZeide

gevraagd te hebben om een sohrif

teil Jke s temming. Dit was door het comité" geweigerd.
Ook had hij een onderhoud gevraagd met de oomniesie apart teneinde over KLAPHS te kunnen spreken,Had geen uitslag gekregen,
Hij wees erop,dat de 0,P.II«vol gende week-haar congres heeft.
Lid HVV zeide tegen staken te zijn.
Volgende spreker zei het eens te zijn met de staking.Niemand
mag slachtoffer worden.

lid HVT begint weer te praten,maar houdt zich niet aan bet
onderwerp. Word t onderbrokenc
«
Jong bestuurder zegt aan de staking te zullen deelnemen*
_Amat er dam, 19 februari 1916, wilde
antwoord
gev«n„Hl J noemde die.oa optreden mi «leidend.
Wordt onderbroken. Houdt zioh niet aan het onderwerp,
Door handopsteken blijkt, dat 2 der aanwezigen tegen staking
zijn 0 DQ rest is» voor e
Besloten wordt tot een, staking van 24 uur„De potwagena mogen
uitrijden als zij *at willen0
Allen zullen zich naar ie versohillende remises en garages
?! Maart 1955 zal te 23 uur •«& verölagverjadering
worden gehouden»
In de loop van de dag zal z i oh een delegatie aaar B & W
begeven u
Te 3»20 uur ia de vergadering afgelopen.
De V-EIIIE maande nog aan tot ka^a optreden.

c/ 1-/ ? x "
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Overheidspersoneel
demonstreerde voor
10 pCt loonsverhoging
Solidariteïïsgroet^n aan stakende
diamantbewerkers

GROET VAN
HAVENARBEIDERS
AMSTEBDAT;, 21 Maart. — op 4e
gisteren gehouden vergadering van
havenarbeiders (zie pag. 4) werd het
volgende telegram aangenomen: „Havenarbeiders, bQeen in openbare vergadering op 20 Maart in LÜckner te
Amsterdam, brengen aan de stakende diamantbewerkers hun broederHjke strQdgroeten over. Wensen hun
volledig succes in de strfld tegen de
juweliers."

(Van een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM, 20 Maart. — Enkele honderden-Amsterdamse
overheidsambtenaren hebben Zaterdagmiddag gedemonstreerd
voor 10 •/• loonsverhoging.
Een lange stoet, waarin stratenmakers liepen, trammannen,
personeel van de reiniging, G.E.B.-ers en anderen, trok van het
historische Amstelveld naar het Kwakersplein, dwars door de
drujcke binnenstad.
Mei deze demonstratie, voor het overheidspersoneel de eerste
sinds vele jaren, lieten de ambtenaren en werklieden minister alsnog een onmiddellijke algeBeel en het Amsterdamse gemeentebestuur wéten, dat ze niet hele salarisverhoging van 10%
door te voeren.
langer genoegen ratten nemen met de lage salariëring.
Temidden van het winkelenAan de kop van de stoet werd een
Met daverend afkptftus onderstreep- de publiek trok de demonstragroot spandoek meegedragen waarin te het Amsterdamse overheldsperwn
het Amsterdamse overheidspersoneel neel een voorste}s&m a« groeten Van tie, waarjp vele gemeente-arbeizijn eiaen kenbaar maakte. Onderweg solidariteit ovemfaFbrengen aan de ders in uniform liepen, grote
passeerden zfl tal van conducteurs, stakende
erkers.
belangstelling.
trambestuurders en jongens, van de
Op het Amstelveld gaven dé
Reiniging: die dienst hadden,.doch die
Met
alge
tien
werd
ïommunistische
gemeenteraadsvolkomen, instemde? njet deze actie.
een motie.
waarin leden, Jaap Brandenburg en
Op het Amstelj$ld Xad Gerafcd
ïemg irffij de meeste Nico Luirink, van hun belangGroot Roesstok namens de BNOP er bij de r
?igedrón%en wordt itelling blijk.
een korte rede gehouden, waarin, * klem opvTï
f *.

ht) er-op wees dat deze demon- '
stratle bedoeld was om uiting
te geven aan de ontevredenheid
over het verloop der salarisonderhandeHngen.
, '• •
Wfl schreven hierover reedt uitvoerig in onze krant.
G. Groot Roessink stelde vast dat
de regering niet bereid blijkt aan
de gerechtvaardigde eisen van het
overheidspersoneel tegemoet te komen. Hij riep de aanwezigen op om
samen met de leden van de ABVA
met nog grotere kracht de eis van
10% loonsverhoging aan de orde te
stellen en hiervoor de actie te ontketenen.
RECHTS: De demonstratie van over.
heidsarbeidera verlaat het Amstelveld
ONDER: In de kop van de stoet liep
o.a. het hoofdbestuur van de Bond
van Nederlands Overheids Personeel.
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Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd op
21-3-1955 het volgende verslag verkregen.
Op Maandag, 14 Maart 1955 te 20.00 uur werd in een der zalen
van Bellevue te Amsterdam een vergadering gehouden voor de
Amsterdamse kaderleden van de B.N.O.P. (Afdeling Amsterdam).
Aanwezig waren ± 35 personen.
'Als voorzitter trad op Pokke JOHN (A'dam, 25-11-1914);
Inleider was Gerhard GROOT ROES^INK (A'dam, 22-10-1913).
Pokke JOHN opende de vergadering met een welkomewoord en voej
de aan, dat het Overheidspersoneel, georganiseerd in de
B.N.O.P., met «tijgend succes, strijd voerde voor 10$ Iconsverhoging.
Daarna kreeg Gerhard GROOT ROESoINK het woord. Hij gaf een
beschouwing over de strijd, die gevoerd wordt door het Overheidspersoneel, uit welke beschouwing het volgende werd genoteerd.
Hij was van mening, dat de regering een koehandel trachtte
te maken van de reëjële eis van het overheidspersoneel. De
regering wilde een salarisverhoging van 2fa en de A.3.V.A.
was reeds met haar ei^ gedaald van 10$ tot 4 è. 3$. De overigi
bonden eisten 7i'$.
Haar de mening van GROOT ROSSoIKK waa deze laatste eis een
ergerlijk staaltje van demagogie, want deze bonden waren
nimmer van plan geweest hiervoor de strijd aan te binden.
Haar buiten zouden ze wel schreeuwen maar ze geloofden niet
in hun eigen eisen, maar in ieder geval «aren ze niet van
hun eisen afgeweken zoals de A.B.V.A., aldu" spreker.
Het woord wa^ nu aan de leden van A.B.V.A. om hun besturen
te dwingen de oorspronkelijke eis opnieuw te stellen.
Indien de A.B.V.A. de ei.-; van de andere bonden (7i$ salarisverhoging) zou overnemen, dan zal ook de B.N.O.P. zich achte
deze eis stellen, uit was dan wel geen 10$, maar het was in
ieder geval beter dan de armzalige 2$ van de regering. Het
was dus noodzakelijk, dat de leden van de A.3.V.A. hun besturen onder druk gingen zetten, opdat er samenwerking kon
komen tussen A.B.V.A. en 3.N.O.P. Aldus GROOT ROESüINK, die
daarna mededeelde, dat de B.N.O.F. besloten had om op Zaterdag, 26 Maart 1955 een demonstratie te houden voor 10$ salarisverhoging. De demonstratie zal gehouden worden op het
Amstelveld te Amsterdam. Hij vroeg vervolgens aan de vergadering zich hierover uit te spreken.
stelde voor OEI de demonstratie op 19 Maart 1955 te houden. Hij was van mening, dat de
stemming onder het overheidspersoneel zeer gunstig was tot
Ihet houden van een demonstratie.
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JanjapELEE (A1.dam, 23-1-1922) wast ook voor het houden van
de demonstratie op 19 Maart 1955. Hij stelde voor ook op die
dag een delegatie naar Den Haag te zenden. (Hij trad niet
in bijzonderheden).
.
.
, werkzaam
bij de Haven- en Handel<=inrichtingen, wilde weten of de 35
personen, die aanwezig waren, het gehele Overheidskader van
Amsterdam was, of dat er verschillende afwezig waren. Volgens
zou dat een goede maatstaf zijn voor de vraag,
of hetgeen er besproken werd ook werkelijk leefde onder het
personeel.
Tenslotte vroeg hij zich af of de tijd tot voorbereiding van
de 19e Maart ook te kort was.
werkzaam bij de Have]
en Handelöinrichtingen, was voor het houden van de demon^tra
tie op 19 Maart 1955. Hij had daarbij op het oog, dat op
Vrijdag, 18 Maart 1955 het "Georganiseerd Overleg" bijeen
kwam, zodat de tijd drong.
Gerrit van der VALK (A'dam, 12-2-1920) stelde de vraag, hoe
laat de demonstratie zou worden gehouden, (uit de zaal werd
geroepen 4 uur). Hij vond 4 uur geen goed tijdstip met het
oog op de diensttijden van het rijdend personeel van de tram
bestreed de mening van
Van der VALK. Hij was van mening, dat juist het tijdstip
4 uur op Zaterdagmiddag voor het trampersoneel uitermate
gunstig was.
vond de
tijd voor voorbereiding om de demonstratie te houden op 19
Maart, te kort en stelde voor om de datum van 26 Maart 1955
aan te houden.
G-erhard GROOT ROJiSoINK beantwoordde de sprekers.
Hij constateerde dat over de datum waarop de demonstratie
zal worden gehouden, de meningen nogal uiteenliepen.
Aan
antwoordde hij, "dat het gehele kader niet aanwezig wao, omdat velen dienst hadden. (Bij de Tram, Reinigin
en Energiebedrijf werkzaam en voorts dat er ook vele zieken
waren).
Voor het zenden van een delegatie naar Den Haag voelde hij
niet«. Hij wilde de demonstratie op 25 Maart 1955 houden,
doch
hield aan en wilde 19 Maart 1955 als datum
voor demonstratie hebben.
Tenslotte gaf GROOT ROESoIKK toe en werd 19 Maart 1955 aangenomen als datum waarop gedemonstreerd zou worden.
Met een opwekking toch vooral te zorgen voor grote deelname
aan deze demonstratie werd te 23.00 uur de vergadering gesloten.
Opmerking: Aan deze demonstratie is in "De Waarheid" publici
telt gegeven. De demonstratie is op 19 Maart 1955 gehouden.
Op 21 Maart 1955 gaf "De Waarheid" in "Nieuws en Sport" een
Cverolag over deze demonstratie.
£f,
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Met medewerking van de I. Ir. fre Am-r t n r ri nmximrJ d. d.
31-3-1955 het volgende verslag ontvangen.
Op Maandag, 28 Maart 1955 werd een huiskamervergadering gehouden ten huize van GOUV/JSu-SSUW, Orteliu-^traat 140 te Amsterdam.
"De leden van liet "actiecomité" onder het tramper=oneel waren
aanwezig, alsmede 5 personen, werkzaam bij de technische
dienst van de tram.
De leden van het actiecomité zijn;
Gerrit van der VALK (A1dara, 12-2-1920);
Willem V/1CHARD
(A'dam, 3-4-1920;;
Hubertu^ OUD.
(A'dam, 21-9-1921);
Jacobus GOUWELJSiiïJW - (Sloten. 6-5-1913);
I'licolaaa KLAPPE
(n.g.o.);
Petru=> 3.II.van ïïIS (A'dam,'22-3-1919).
De vergadering besloot de voorgenomen ^taking van 24 uren
te laten doorgaan, onafhankelijk van wat de technische dien«
en ook onafhankelijk van wat het personeel van Stadareinigin,
zal doen. Over de houding van het technisch personeel bestond geen zekerheid.
Besproken werd de houding van OUD. Deze heeft nl. een ver2oek. ontvangen op het ^tadhui" bij een zekere Mevrouw HE3P
(phonetiBCh) te komen, of althan^ op te bellen. De vraag
ree^ toen of aan OUD wel voldoende vertrouwen geschonken kan
worden.
OUD trad daarna terug. Hij verklaarde, dat hij zich niet gedragen voelde door het vertrouwen van het personeel van de
lijn, waar hij dienst deed.
Besloten werd voor het personeel een nachtvergadering te beleggen in de nacht van 30 op 31 Maart 1955, hetzij in Fra«cati, hetzij in "He Brakke Grond.
De inleiding op deze riachtvergadering zal gehouden worden
door WIGHAÜD.
De inhoxid van deze inleiding zal opgesteld worden door Gerhai
GROOT HOJSSuINK.
Beoloten werd "«teunlij^ten" te laten circuleren onder het
personeel om de koeten van zaalhuur, drukken van pamfletten
enz. te bekostigen.
De intekening op deze lijkten zal benut worden al" "barometer" voor de <*temming.
Ket laten drukken van de pamfletten zal verzorgd worden door
P. van Nli).
(Uiteraard gebeurt dit op het kantoor van de B.K.O.P.).
Het comité rekent de aanwezigheid van min=ten^ 400 personen
nodig te hebben in de nachtvergadering om met kan^ op succes
een staking te kunnen proclameren.
Ha het besluit tot vergadering zullen 2 grote ploegen gevorm
worden, die in de vroege morgen zullen poften bij de remises
en garages om hun collega1-* "het ^taking^hesluit" mee te delen.
Zoal*! bekend zal al* ^taVingsparool "hercla^ificatie" gevoerd worden, d.i. optrekkiiig in een hogere loonkla=^e.
.K., 7 April 1953
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Vergadering actie-comité bij de tram te Amsterdam.
J.

Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd op 50-3-55
volgende verslag verkregen.
Op Dinsdag 29 Maart 1955 te 24«00 uur werd een kort verslag verkregen van een
die avond gehouden huiskamervergadering van het actie-comaté bij de tram,
samen met i 10 leden van de technische dienst van de tram.
Door afgevaardigden van de technische dienst werd de situatie voor een staking niet gunstig beoordeeld. Zij zouden zich afzijdig houden van de staking
van het rijdend personeel.
Op de steunlijsten was reeds voor ruim f. 100,— ingetekend door 400& 500
personen, werkzaam bij de tram. Dit feit heeft het comité de vaste
overtuiging bijgebracht dat met succes een staking van 24 uren kan worden
geproclameerd.
Voorts heeft het comité de stemming onder het personeel nog eens gepeild,
door persoonlijke gesprekken met hun collega's.
Sr was hun een zeer strijdbare geest gebleken. De aanwezigen waren ervan
overtuigd, dat het een staking werd.
Er zijn pamfletten gedrukt, waarin het personeel wordt opgeroepen tot het
bijwonen van de nachtvergadering die in restaurant "De Brakke Grond" in Amsterdam zal worden gehouden.
^oor ;VIC1IARÜ •(. d.i. Willem, geb. Asd. 3-4-1920) zal een inleiding worden geho
den.
Van NIS ( ^etrus B.IÏ. van NIE^geb. Asd. 22-3-1919) zal de vergadering leiden
De punten voor de inleiding zijn opgesteld door üerhard GROOT ROESSINK/( Asd.
22-10-1913) Hoofdbestuurder van de B.N.O.P, lid van het partijbestuur van de
C.P.N, en lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor de C.P.N.
In verband met de aangekondigde nachtvergaderjng zijn de leden van de bedrijf
afdeling Tram/C.P.N, opgeroepen voor een vergadering in Felix Meritis,^/jij zullen hier instructies krijgen voor de a.s. nachtvergadering ( claque
enz, ) stemming beïnvloeden, enz).
,.
Willem Frederik Hendrik van het.SCïII? ( Asd. 22-6-1918) ( bezoldigd districta
bestuurder van de C.P.N.) is er voor, dat de staking na de 24 uren gerekt
wordt.
Berichtgever is er ook persoonlijk van overtuigd dat op Donderdag 31 Maart
1955 de tram te Amsterdam zal gaan staken.
Wat de tijdsduur van de staking betreft van het rijdend personeel, is hij
van mening, dat het mogelijk is zich dienaangaande aan een voorspelling te
wagen. Hij acht de kans, dat bij de Stadsreirfging langer dan 24 uur zal
worden gestaakt, niet erg groot, omdat hij gemerkt heeft, dat bij de voorbereiding tot deze staking door de B.K.O.P. enige moeilijkheden zijn gerezen.
Van welke aard deze precies zijn is hem niet bekend*
Nadat de staking een feit is geworden, zal het stakingscomité* op Donderdag
31 Maart 1955 te x 10.00 uur aan B & W. van Amsterdam ome en onderhoud verzo*
ken.
Het resultaat van dit onderhoud ( er wordt opeen afwijzing van het verzoek
gerekend) zal besproken worden ineen avondvergadering voor het gehele trampersoneel, die gehouden zal worden in aaal Frascatie te Amsterdam.
Uiteraard zal het van dejsjbemming in deze vergadering.-gf^0"^*" nf .idfcF
langer dan 24 urd"

E, 7-4-55-
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Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te
' s-Gr r a v e n h a g e
Door de E.V.C, te Arnhem zijn op 1.4.1955 pamfletten
vervaardigd over de staking van het Gemeenteper s onee l te A
sterdam. Deze pamfletten zijn vervaardigd door
d~Le zeer waarschijnlijk de stof voor
dit pamflet uit "De Waarheid" heeft gehaald. Verder werd
het parnf let^eBrejpareerd voor het Gemeentenersoneel van Ar
hpiTij. Dë~ze pamfletten zijn op 2.4.1955" verspre'icC aan de rem
se van het G-em. Vervoerbedrijf en aan de werf van de Reini
gingsdienst. Er bleek wel belangstelling voor deze pamflet
ten te bestaan, doch van enige neiging tot een sympathiestaking of enige andere actie werd niets bemerkt. Wel werd
op de dienstborden van het Vervoerbedrijf uitknipsels uit
de plaatselijke bladen aangetroffen. Van één van deze uitknipsels waren de daarin vermelde lonen van het Amsterdams
rijdende personeel van de tram met rood potlood onderstree
Kennelijk is dit gedaan ter vergelijking met de lonen van
de Arnhemse collega's, die aanmerkelijk lager zijn. Of hie
uit instemming met of afkeuring van de staking in Amsterda
moest worden geconcludeerd viel niet op te maken.
Op 2 en 3 April 1955 hebben enige leden van de C.P.N.
te Arnhem getracht onder het personeel van het Vervoerbedrijf geld in te zamelen voor hun stakende collega's in Amsterdam. In kringen van het Vervoerbedrijf heette het dat
dit mislukt was, uit C. P. N. -kringen daarentegen werd vernc
men dat onder het buspersoneel ongeveer -f 40.- was
'
meld voor de Amsterdamse staking. Beide bronnen 'zijn
wel g
"loofwaardig, doch in dit geval niet al te best ingelicht.
Vermoedelijk wordt in C. P. S. -kringen door de propaganda-_
b r i l_gejkejj: e n .
Er zijn in Arnhem meer steunlijsten voor de Amsterdan
se stakers in omloop, vooral bij de E.V.C. Uit die kringer
werd vernomen dat er bij de leden van de E.V.C, veel sympathie voor de stakers bestaat. Het zou vrij gemakkelijk
gaan om geld voor de stakers los te krijgen. Verschillende
E. V. C. -leden tekenden voor f 0.25, f 0.50 en f 1.-.
Op een op 3*4.1955 gehouden openbare C. P. K. -filmvoorstelling te Arnhem, waar rond 130 personen aanwezig waren,
werd, naast een collecte voor "De Waarheid", ook een inzan
ling voor de Amsterdamse stakers gehouden. Deze inzameling
bracht bijna f 42.- op.

Een exemplaar van de in Arnhem verspreide pamfletten
en een fotocopie van een steunlijst, gaan hierbij.
Bijlagen: twee.

Einde.
5 April 1955
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DE KOGEL IS DOOR DE KERK. WAT AL ENIGE TIJD IN DE LUCHT HING, IS DONDERDAG GEBEURD, HET
AMSTERDAMSE TRAMPERSONFEL IS IN STAKING GEGAAN, HET HEEFT DAARMEE HET VOORBEELD NAGEVOLGD VAN DE DIAMANTBEWERKERS, EK OP EEK BRIILANTE WIJZE I
De

o o r z a a k

v a n

de

s t a k i n g

?

Al jaar en dag wordt door het trampersoïieel aangedrongen op verbetering van zijn
sularispositie. Maar het Gemeentebestuur zijn voor de rechtvaardige looneisen van
het trampersoneel Oost-Indisch doof„ Daarbij komen als klap op de vuurpijl; de
volkomen onaanvaardbare loonvoorstellen van de i-egering, Dat deed de maat overlopen en heeft er toe bijgedragen, dat het trampersoneel besloot op een andere en
wat hardere marker aan de oren te trekkenï
HET FEIT, DAT TEGELIJKERTIJD DE ARBEIDERS VAN VELE ANDERE OVERHEIDSDIENSTEN IN ACTIE
ZIJN GEKOMEN, BEWIJST DE DIEPE ONTEVREDENHEID, DIE TEN OPZICHTE VAN DE LOKEN ONDER HET
OVERHEIDSPERSONEEL BESTAAT. BOVENDIEN IS DS GROTE SYMPATHIE VAN DS BEVOLKING MET DE
TRAMSTAKING EEN AANWIJZING VOOR DE ALGEMENE ONTEVREDENHEID1
Daar ligt nu de fabel over de welvaart, waarover in alla toonaarden wordt gekletst. Ze is onder de baansohuiver van de tram terechtgekomen. Er is niets
meer van overg»bl«V'3ii, Ondanks het geleuter van A. Vermeulen-en Oosterhuis o-ver 'Waakzaamheid opdat onze welvaart niet door de prijsstijgingen wordt aangetast" en werd gezegd dat "over enige maanden de toestand scherp moet worden
bestudeerd"»
HET TRAMPBRSONEEL HEEFT MET DB STAKING DEFINITIEF MET HET WELVAARTgSPROOKJE AFGEREKENDl
De ABVA-leiding (NW) heeft laten weten, dat zij de staking afwijst. Maar wie is de
A.B.V.A. ? DAT ZIJN DE LEDEN VAN HET N.V.V. EN N I E T EEN STEL HOOFDBESTUURDERS, DIE
ZICH MET DE REGERINGSLOONVOORSTELLEN ACCOORD HEBBEN VERKLAARD, ZONDER HUN LEDEN HIERIN
TE KENNEN.

DE A.B.V.A, IS EEN DEEL VAN DE STAKING, SAMEN MET DE B.N.O,P. (E.V.CJ-LEDEN EN DE
REST VAN HET TRAMPERSONEEL. HET STREKT TEE VOORBEELD AAN ALLE OVERIGE ARBEIDERS l

Door de ABVA, dat wil zeggen de NW-leden, wordt in eenheid van
actie met de overige arbeiders strijd gevoerd voor meer centen-

-

,

..

,

B^ TROLLEY-CHAUFFEURS "_HEBESN

IN ARNHEM OOK MEERMALEN HUN ONTEVREDENHEID BIJ HET GEMEENTEBESTUUR BETUIGDI
WETHOUDER TAK BLEEF EVENALS ZIJN AMSTERDAMSE COLLEGA
OOST-INDISCH DOOF.

-

:

HET GEMEENTE?EEtöONEEL IN ARNHEM STAAT GEEN ANDERE WEG OPEN, DAN EVENALS HET VOORBEELD
V^N H E T ^STERDMISE OVERHEIDSPERSONEEL , n E

S T R I J D

TE

V O E R E N

l

DAT WILLEN OOK DE HAVENARBEIDERS, METAALBEWERKERS EN BOITWAKARBEIDERS

ZULK EEN STRIJD ZAL SUCCES HEBBEN, ALS ZE GRONDIG W-RDT VOORBEREID
t » t « t t i i t r ; r l i t t t t ï M l f l t i i : i i l i i t i 1 » f !t i ; i i i i i f T t i r ? i i i ; i t l t l t i f )

EN GEORGANISEERD EN KIET AFHANKELIJK WORDT GEMAAKT VAN S^NTANE UITI T M t l t i l t t f l 11 t t l l t ! i l M f l l t r f l T t i t t l l t M l M t t i 'I i ? t t l l t i i 'M t t 1 l T 1 t

BARSTINGEN VAN VERZET.

M M M t f l T l l t l t t f l i i M

HET IS DE TAAK VAN' A L L E

WERKERS, OM OVERAL DE WEG TE VOLGEN, DIE NU HST

AMSTERDAMSE OVFRHEIDSPERS01IESL HEEFT GEWEZEN, NAMELIJK DS WEG_NAAR_HEr_yERHOGEN VAN HET LOOIT l !
HET BESTUUR DER E.V.C.
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Hierbij bericht ik U het volgende:
Te dezer stede is gevestigd het constructie,- annex scheepsreparatiebedrijf firma F.F.A. Daub. In dit bedrijf werken ongeveei
225 personen. Op Vrijdag l April 1955 werkten ongeveer 80 personeelsleden van Daub op de scheepswerf van Verschure te Amsterdam.
Toen te omstreeks 07,30 uur die dag een groot aantal personeelsleden van Verschure in staking ging, staakte?! een aantal personeelsleden van Daub eigener beweging; een ander deel was gedwongei
het werk neer te leggen.
Te 13.00 uur die dag hervatten veel arbeiders van Daub het
werk. Ongeveer 40 werknemers verschenen niet op het werk. $en
deel hunner weigerde te Berken, een ander deel was naar hui's gegaan, veronderstellende dat er die dag van werken niets meer zou
komen.
In de regel wordt het weekloon door Daub uitbetaald op de
plaatsen waar de arbeiders werkzaam zijn. Dit geschiedde op
Vrijdag l April aan de arbeiders die te 13.00 uur die dag het wer
hadden hervat. De stakende werknemers vervoegden zich in de avond
van die dag aan het kantoor van de firma . Hun werd medegedeeld,
dat, in verband met de staking,het geld eerst de volgende dag
kon worden uitbetaald. De uitbetaling is op Zaterdag 2 April ^,«.schied. De uren gedurende welke men niet gewerkt had, werden
niet uitbetaald. Bovendien werden alle stakers ontslagen. Later
zijn 15 hunner wederom in dienst genomen.
Door het ontslag en het niet uitbetalen van de uren gedurende
welke gestaakt werd, werden verschillende werknemers wrevelig.
Het kwam echter niet tot ongeregeldheden. De overige bij Daub
werkzame arbeiders vestigden de indri-k zich niets van het lot
van hun collega's aan te trekken.
Op verzoek van Daub werd op Zaterdag 2 April tijdens het uitbetalen van het loon en hetr uitreiken van de ontslagbewijzen
politie assastentie verleend. Er deden zich geen ongeregeldheden
voor.™

Aan de bevolking van Amsterdam
Stadgenoten,
Wat maanden van schriftelijk en mondeling optreden v ~or onze eis nie i
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 toegeaegd in Rotterdam,
Utrecht en Oldenzaal. In verschillende bladen — die overigens vaak onze
staking in ongehoord beledigende bewoordingen afkeurden — wordt dit
bevestigd. In „De Volkskrant" van 5 April j.l. lazen wij o.a.:
„maar men trekke in ieder geval de les uit deze Afkeurenswaardige
actie, dat het slepend houden van een aantal verla.igens thans minder
dan ooit wenselijk is".
In de „Nieuwe Rotterdamse Courant" van 4 April lazen we in een verklaring over de beëindiging van onze staking, dat het werk werd hervat
„.„...nu de bonafide vakbonden hebben toegezegd r.e gestelde eisen In
het Georganiseerd Overleg te zullen bespreken".
Men kan het niet meer ontkennen of verzwijgen. De staking heeft het
negeren van onze verlangens door B. en W. en vooral ooor de Wethouder
voor de bedrijven Van Wijck doorbroken en er komen au eindelijk daden

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 militairen, mislukken.
De alom bestaande ontevredenheid over de lonen kwa. tot uiting in Af
grote steun, die onze staking van de bevolking kreeg.

Stadgenoten.
Dezelfde krachten, die maandenlang onze rechtvaardige verlangens tot
herclassificatie in de doofpot deden verdwijnen, hebber, zich nu in het
hoofd gehaald om te proberen onze kracht te vernietig en iedere arbeider, die voor zijn belangen opkomt, vrees aan te jagen.
Deze lieden is de schrik om het hart geslagen. Zij weteu, dat onze staking
een voorbeeld is voor alle arheM^r" p^\n — ook voor werkers
in de particuliere bedrijven — om inwilliging van hun verlangens te verkrijgen, 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 voornejnen, gedreven door grote vrees voor
verdere strijd en woedend over het succes dat 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, da! wij nirl zuur n dulden
dat in onze stad zulke pogingen in praktijk worden
gebracht
Nimmer mag het gebeuren, dat door gebruik van het leger en het toepassen
van broodroof aan b$t democratische recht van iedere werker om zijn eisen
te verdedigen, ook door middel van de werkstaking, een eind wordt gemaakt.

Stadgenoten.
De arbeiders van de Stadsreiniging en van Publieke Werken hebben daarom op een vergadering van Dinsdagavond j.l. besloten om er niet in te
zullen berusten, wanneer B. en W. tot uitvoering van rancunemaatrepelen
. zouden overgaan. Ook bij de tram en overige overheidsbedrijven hebben
de arbeiders te kennen gegeven geen ontslagen te zullen dulden.
Wij zijn ervan overtuigd ook hierbij op Uw instemming en ondersteuning
te kunnen rekenen. De staking bij Verschure en Electro, 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.
Wanneer B. en W. jegens strijdende arbeiders het midd.v van de broodroof
toe willen passen, dan dragen ZIJ en niemand anders de verantwoording
voor wat er dan gebeurt.
Rustig en vastberaden hebben wij gestaakt. Onmiddellijk is eensgezind
het werk hervat toen succes was bereikt.
Kwaadwillende lieden hebben het proberen voor te stellen alsof het de
stakers om chaos te doen was. Maar aflen, hoe ook georganiseerd, wijzen
wij deze laster met verontwaardiging van de hand.
Voor alles wat is gebeurd en wat misschien nog gebeuren gaat, dragen
ZIJ de verantwoording, die ons een paar gulden méér in de week willen
onthouden.

Stadgenoten.
Brengt Uw mening over het onverantwoordelijke drijven van de zijde
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 (NVV) is geschied, die o > een stampvolle ledenvergadering
eisten, dat de plannen om rancune toe te passen de pr.." .mand ingaan
en optraden tegen l un bestuurders Ad Vermeulen en Van Wingerden,
die de zijde van onze tegenstanders kozen en als stakingsbrekers optraden.
en t Uw protest onder aandacht van de leden van d) raad, die aan
de plannen van B. .v, W. een einde kan maken.

Staat met ons op de bres voor het behoud van de
democratische rechten van alle werkers.
Wij rekenen op Uw solidariteit.
Gaat voort met het financieel steunen van onze strijd.
De Commissie van het personeel van het Gemeentelijk
Vervoer Bedrijf.
Het Actie-comité van de arbeiders van de Stadsreiniging.
Het Actie-comité van de arbeiders van Publieke Werken.
De Actie-leiding van het personeel van Haven- en Handelsinrichtingen.
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2-4-1955 bet volgende vernomen betreffende een bijeenkomst
ia «Pelix Meritis" op 2 April 1955 te 18,00 uur.

Het was derhalve kennelijk een bijeenkomst van leden van de
afd. S.E.B.-Q.P.Is.-Overheid.
Hier bleek, dat de "partij" de «taking niet in de hand haft
en geen volledig overeioht had van welke bedrijven precies
in staking Waren. Be "partij11 had"bijvoorbeeld niet'geweten,
dat het personeel van de Zuidergasfabriek wan gaan staken op
de morgen van die dag en had het berioht pas gehoord, toen
het over de telex doorkwam (vermoedelijk van het A.N.P. ?).
Het "partij"-«tandlptintf dat te beluisteren wa^en uiteengezet werd door
"?, luidde, dat "«ympathi e "-stakingen onder de gegeven omstandigheden een verzwakking van "
het motief van de werkelijke «taking betekenen. De Zuidergawfabriek, waarvan het personeel het bedrijf was uitgelopen
onder het motief "sympathie"V moest in de vergadering,"wSlke
op de middag-'van 2-4-1955 was belegd, toen nog haar els stellen. Deze eis luidde: 10^ loonsverhoging.

- 2-

Ben ander "partij"-standpunt luidde* dat eventuele «takingen
van binnen uit in het betreffende bedrijf moeten komen en
niet geroroeerd van buiten af.
Aan de Centrale Oost van het &.E.B7 was een aantal genegen,
eveneens in staking te gaan, naar schatting ongeveer een 120
man. Deze zelfde stemming heerste, voorzover bekend, aan"de
Centrale Koord, dooh Mer is het aantal verhoudingsgewijs
kleiner, doordat er bij de Centrale Noord continue in drie
ploegenverband wordt gewerkt.
Het stakende personeel van de Wester- en Zuidergasfabriek
heeft sen vergadering aangekondigd» te houden in de openlucht. Zondag, 3 April, voormiddag 11.00 uur, op de Hoordermarkt, te Amsterdam.

Voortn werd in genoemd gebouw vernomen, dat het "HA7ENKANT001
personeel Maandagmorgen, 4-4-1955 in staking gaat. (Desgevraagd deelde men mede te menen, dat met dit personeel Is
bedoeld het pernoneel, dat zorgt voor net plaatsen van staketsels, e.d. op de openbare Weg, gevestigd in een ruimte
onder de Schreier*» t oren te Amsterdam).
De «temffling bij het'G.B.B. aan de poften Brouwersgraoht en
Legmeerstraat te Amsterdam lfl~zo, dat 80# van het aldaar werkende personeel vóór staken is.
~
In gebouw Felix Meritis werden ook nog de laatste eisen van
het Tramper?»oneel, dat vanmiddag heeft vergaderd (2-4-1955)
vernoment deze luiden volgens
a* Indien de militairen van de gemeentebuasen afgaan, gaat
het technische personeel van het Gr.V.B. onmiddellijk aan
het werJc en de bestuurders plus conducteurs 24-uur later.
Hierbij geven de stakender,B. & W. een respijt van'eefi weel
om hun eisen te bespreken; indien er dan nog niets is gebeur dt wordt opnieuw gestaakt.
b. Voorts eisen de stakers van hun vakbonden het uitschrijver
van nieuwe ledenvergaderingen, waar «en ander bestuur zal
worden gekozen, omdat het huidige bestuur niet capabel
i» gebleken, de eisen van de leden te vervullen.
De sympathie in de bedrijven in het algemeen mag wel aan de
zijde van de stakers worden geacht, omdat de voorgestelde vei
hoging van de zijde van de Regering, met goedkeuring van het
N.V.V. van 4$ door iedereen onvoldoende wordt gevonden. Niettemin in onder hen toch wel een aantal, dat een staking principieel veroordeelt; maar diezelfden zijn het er wel mee een«
dat een verhoging van 4# te klein is*
Men 1« algemeen ontevreden over de~houding van het N.7"7. bij
de loonbe^prekingen en de indruk i«, dat het ÏÏ.7.7. als gevolg hiervan wel-leden zal verliezen. .De bij de confessionele vakbonden aangesloten personeelsledei
vooral de Katholieken,"beweren, dat zij het ook niet met de
B.7.7.-voorwaarden"eens zijn geweest en kweken op deze wijze
bij de niet-confessionele leden een zekere sympathie.
E., 14 April 1955.
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Met medewerking van de I .D. Amsterdam
14 April 1955 tiet volgende vernomen.
Zoals bekend heeft Publieke Werken gisterenavond tijdens een vergadering besloten weer te gaan staken. In de vergadering, waar ongeveer 400 personen aanwezig waren, was aanvankelijk niet veel animo tot gtaken. Door het optreden van
Gerard de VENTE (Zaandam 20-5-1924) sloeg de stemming om en
toen
, die voorzitter van deze
vergadering waat de vraag stelde: "Wie is voor staken ?", stak
ongeveer de helft der aanwezigen de hand op, waarna
verklaarde dat morgen weer gestaakt zou worden.
Na afloop dezer vergadering is de tramcommissie naar
het kantoor der B.N.O.P* aan de Kloveniersburgwal gegaan.
Jacobus GOUWELEEUW (Sloten 6-6-191?) maakte eerst nog enig
bezwaar er tegen dat men de bespreking zou houden ten kantore
van de B.N.0.P.1, Het commissielid Petrus B.H. Van NIE (Asd.
22-3-1919), die niet aanwezig was, werd van huis gehaald.
Buiten de leden van de tramcommissie waren ten kantore van de
B.K.O.P. aanwezig:
*Jacob BJAHPENBURG (Asd. 22-8-1899);
Marinus J. HAÜS (Asd. 18-5-1927);
Gerhard GROOT ROESSINK (Asd. 22-10-1913);

Jacob BRANDENBURG was er voor op 14 April 1955 zo mogelij
nog de staking uit te roepen ter ondersteuning van de houding
van de C.P.N.-raadsfractie in de gemeenteraad bij de behandeling
van het voorstel om de C.P.N.-raadsleden uit de commissies te
sluiten. De anderen begrepen dat dit niet ging en wilden eerst
een vergadering van het personeel der Stadsreiniging en een
voor het personeel van het G.V.B.
Besloten werd dat op 14 April 1955 te 20.00 uur de Stadsreiniging
zou vergaderen in "De Brakke Grond" en dat het trampersoneel te
Ol.JO uur een nachtvergadering zal houden in Bellevue. BAKS heeft
Bellevue hiervoor afgehuurd.
Door GROOT ROESSINK, BRANDENBURG en SAKS, ondersteund door
De VENTE werd er op aangedrongen om de staking te laten doorgaan
en deze zo massaal mogelijk te maken.
GROOT ROESSINK zal hedennacht nog contact opnemen met
van de Bouwvakken. Dit is dezelfde persoon die ook vorige week de staking heeft uitgeroepen op de bouwwerken in Slotermeer. (O.V.B.-lid). Getracht zal worden om met de mensen in
de scheepsbouwbedrijven contact op te nemen om zo mogelijk ook
deze bij de staking te doen aansluiten.

- Toen -
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Toen .
de opmerking maakte
dat de Technische Dienst van het G.V.B, niet weer zou meestaken, zei GROOT ROESSINKj "Stel je dan maar in verbinding
met
_
, dit is een chef van de technische
dienst in de remise Havenatraat, "die maakt het dan net als
de vorige keer wel voor elkaar."
Men drong er vooral op aan de staking zo massaal mogelijk te maken, omdat, zoals GROOT ROESSHJK zei, als wij het
nu verliezen, wij voorlopig helemaal van de kaart zijn. Willen
wij succes bereiken dan moeten wij nu doorzetten. Wij hebben de
hele dag nog om de mensen te bewerken.
GROOT ROESSDïK vertelde, dat bij de Reiniging en Publieke
Werken de gehele kern van de C.P.N.-E.V.C. ontslagen was. Bij
het G.V.B, viel dit nogal mee.
Bij het G.V.B, hebben ontslag gekregeni

niet ontslagen commissieleden zijn:

Petrus B.E. van KIE (Asd. 22-5-1919)» bestuurder;
De bekende CPN.-E.V.C.-er
heeft wegens ziekte niet aan de staking deelgenomen. Hij is inmiddels afgekeurd en zal 12 Mei 1955 raet pensioen gaan. Momenteel is hij door de B.K.O.P. ingezet om het personeel in de remi
Lekstraat te bewerken om aan de staking deel te nemen.
Tn de scheepsbouwbedrijven te Amsterdam zijn 4008 handtekeningen
opgehaald tegen de ontslagen van de stakers. In de haven is dit
tegengevallen, daar zijn maar 138 handtekeningen opgehaald.

J

Verb 19
Datum: 25-4-55
a f s c h r i f t
S T E U N L I J S T

No

Vijf dagen hebben ruim 4-100 gemeente-arbeiders in staking
gestaan. Nu de zekerheid bestaat dat hun looneisen zullen
worden besproken, hebben zij het werk hervat.
57r..yan__hea zijn niet teruggenomen
Uit is de rancune welke B en W van Amsterdam als antwoord
op onze rechtvaardige strijd willen toepassen. Wij zijn
overtuigd dat zulk een maatregel grote verontwaardiging
onder de Amsterdamse bevolking "teweeg aal brengen.
Breng deze tot uiting door ons moreel en financieel te
steunen zodat de uitgeslotenen hun geld zullen krijgen.
De gezamenlijke commissies en actie-leidingei
G Schmidt, Bestevaerstr 185'f Amsterdam-W
N B : plm 450 arbeiders van Publieke V/erken zijn bovendien
nog één w.ek uitgesloten geweest. Ook zij rekenen op
uw solidariteit. De gelden op deze lijst getekend komen
ook aan hen ten goede
•

GEEFT MbT GULLE HAND!!

(ruimte voor naam en geldsbedrag)
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Met medewerking van d« I.D. te Amsterdam werd op 25.4.1955 het
volgende gerapporteerd.
De communisten in de stakingscommissiee bij de diverse Overheidsbedrijven
in Amsterdam vergaderen elke morgen te 8*30 uur in. het gebouw van de
te Amsterdam ( KLoveniersburgwal 139 ) «
7)eze bespreking wordt geleid door fillem F»H. van het SCHIP ( Amsterdam,
22,6.1918 ) , bezoldigd districtsbestuurder van de C.P.N, en
De communisteni werkzaam ( al dam. niet geschorst of ontslagen ) in de verschillende Overheidsbedrijven, die aan deze bespreking, welke dient, om
instructie te geven voor de houding van de partijgenoten in de diverse stakin
conti té's,
'

allen werkzaam bij de tram.
Van NIE is steeds bij elke bespreking aanwezig, met het oog op zijn positie
als voorzitter van het stakingscomit$ bij de tranu

allen werkzaam bij de Stadsreiniging*
Het is duidelijk, dat de zaken die daar besproken worden, nader uitgewerkt
worden in het stakingseomitS.
De grootste zorg van de C.P.BT* is» dat de ruim 400 stakers bij Publieke Werkei
de komende week uitbetaald kunnen worden.
Van het SCHIP opperde het denkbeeld, een lening van + f,20.000.- te sluiten
hetzij bij een bank, hetzij bij een particulier.
De juridische bijstand aan hen die ontslagen zijn er> Qan hen die geschorst
en ontslagen zijn, heeft ook aller aandacht»
Men heeft hier het oog laten vallen op
en
* Of deze als zodanig zullen gaan optreden is nog niet beslist.
Op de hedenochtend gehouden vergadering is een z«g» " open brief " besproken
die het stakingacomité" van de Tram zal zenden aan B & W. van Amsterdam aan
de besturen van de s.g. boLna fide vakorganisaties en aan de pers, met het oog
op het aflopen van de termijn van 3 weken die gesteld is op de laatst gehoude?
nachtvergadering van het Trampersoneel.
In deze brief komt het bekende verhaal voor over de eigen die gesteld zijn,
het afwijzen ven de z.g. rancunemaatregelen enz. en daarbij zal worden, gewezei
op een volgende week te houden bijeenkomst van het Overheidspersoneel.
- 2-
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Er zijn nog geen instructies van de partij bekend, hoe te staan tegenover
een nieuwe staking.
De stemming onder het trampersoneel wordt dagelijks gepeild door gesprekken
met het personeel en vooral ook aan de hand van de ingetekende "bedragen op
de stemlijsten»

Het ligt in de bedoeling, met het oog op het verzenden van de Open Brief op
Woensdag a*s. einds volgende week een vergadering voor het Trampersoneel uit
te schrijven, waarbij het comité" de reacties op de " open Brief en de beloftt
van de voorzitter van C«N*.V« afdeling Amsterdam, om de verlangens van hat
Tramperaoneel in het Georganiseerd Overleg te brengen, zal bespreken.

E. 27.4.1955.
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Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd d.d. 17-4-55 het volgen de vernomen.

ue hele troep was gedurende de gehele dag in het gebouw "De Valk" waar
de uitbetaling aan het personeel prima verliep. De stemming onder het
personeel was ook uitstekend.
De uitbetaling begon om 9«00 uur en dit ging door tot 18.00 uur, in welke
tijd ongeveer f. 32000,-- werd uitbetaald. Er was ongeveer f. 35000,—
aanwezig.
was met de telmachine aanwazig.
Ook waren o.a. aanwezig Gerhard GROOT ROS53INK,
"'
«n
nog meer partijfunctionarissen.
Tegen 12 uur werden de herenerg nerveus omdat het gemiddelde noaal hoog
was en omdat de meeste mensen 's morgens kwamen. Er werd zelfs afgesproken
geld er bij te halen maar 's middags werd het aanmerkelijk stilleven
het Bemiddelde zakte, waardoor de nerveuze toestand van de heren ook zakte
's-Middags werd aan Gerhard GROCT H02331NK de wagen van de Vondelstraat
afgestaan om de anderelokalen te bezoeken en te kijken hoe het daar verlie
Hij was na ongeveer, 2 uur terug met de mededeling dat alles in orde was
en dat Fokke JOHN''.'al weer vrij was.
De betaling is verder vlot verlopen en er bleef nog geld over. Ongeveer
100 tot 150 personen waren nog niet geweest en hiervoor zou in de week
van 16 tot 2$ April nog een dag vastgesteld worden. Er was ruim f. 1000,—
voor de üeschorsten op de lijsten.
' '
De Ruyter. moest zich werder met de steunlijsten belasten en WISHARD
moest langzaam worden weggewerkt. Het geval de SUYTïH lukte spoedig'.
iZöi nogmaals, dat wanneer men met hem hetzelfde zou doen als met
De VJSNTE, niets maar dan ook niets te zegden, maar meteen de B.N.0.7'. op
te bellen.

AAN DE BEVOLKING
VAN AMSTERDAM!
Nu de staking van het Amsterdamse gemeentepersoneel voor hogere lonen
enige tijd achter de rug ia, voelen wij ons geroepen om ons middels
dit vlugsehrif te richten tot U, Amsterdammers, die zo warm met onze
strijd hebt meegeleefd en ons door Uw morele en financiële steun mede in
staat gesteld hebt onze stakingen tot een succesvol einde te brengen.
Een SUCCESVOL einde, ongetwijfeld, ofschoon al diegenen, die zich
hebben uitgesloofd om de stakingen te doen mislukken, dit met veel nadruk
ontkennen. De ontkenning is echter té nadrukkelijk om veel geloof te
vinden, zelfs bij niet-ingewijden.
Want wat hebben de stakingen werkelijk tot stand gebracht?
Sinds jaar en dag hebben wij, het personeel van de verschillende gemeentebedrijven, gepoogd om onze gerechtvaardigde wensen op het gebied van
de lonen door het Georganiseerd Overleg in behandeling te doen nemen.
Juist omdat dit categorisch werd geweigerd werden de stakingen een feit.

Thans echter, na enkele dagen van stryd, hebben de Christelijke en Katholieke bonden zich bereid verklaard, onze looneisen in het overleg aan de
orde te stellen. Bovendien is er de toezegging van het gemeentebestuur, dat
er na hervatting van de arbeid onderhandelingen met de organisaties langs
de normale kanalen zullen worden gevoerd.

Het doel van onze stakingen was, dat het
gesprek over onze looneisen opnieuw
begonnen zou worden.
• '

Deze toezegging is thans dus gegeven,
en dat was voor ons de aanleiding, om
terstond het werk te hervatten.
Wij maken ons geen illusies, dat het nu wel „vanzelf" in orde zal komen,
en de gewenste verbeteringen ons op een presenteerblaadje aangeboden
zullen worden. Maar het is toch reeds tekenend, dat meerdere dagbladen,
en ook officiële personen, die ons in de stakingsdagen veelal niet erg
vriendelijk hebben bejegend, de waarschuwing laten horen, dat er niet

langer getraineerd mag worden met het inwilligen van de gerechtvaardigde verlangens der gemeente-arbeiders.
Ook z|jn reeds in meerdere gemeenten loonsverbeteringen met terugwerkende kracht doorgevoerd of concreet toegezegd (Rotterdam, Utrecht,
Velsen, Oldenzaal, Arnhem, etc.) Het kan niet anders, of Amsterdam
moet thans ook volgen.
Het zal nauwlettend toezien, dat de toegezegde salris-onderhandelingen
inderdaad en op korte termijn worden aangevat. Het zal niet meer toestaan, dat er „over hen en zonder hen" over hun lonen wordt beslist, om
dan opnieuw met een aalmoes te worden afgescheept.

Het gemeentepersoneel blijft waakzaam
Het personeel sprak zich volmondig uit, om de strijd tegen de rancune
in de bedrijven met alle gepaste middelen te blijven voeren. Het zal niet
worden geduld, dat 57 stakers worden ontslagen, want zij vochten,
evenals hun collega's die weer tot de bedrijven zijn toegelaten, voor een
rechtvaardige zaak. Hun ontslag zou een ontoelaatbare aantasting van
het democratische recht van staking betekenen, hetgeen in de toekomst
de weg tot onbeperkte willekeur zou open stellen.
Wg doen een beroep op U, inwoners van Amsterdam, ons in deze strijd,
.evenals tijdens de staking, te blijven steunen doov Uw protesten tegen
de rancune-maatregelen te laten horen bij het college van B. en W. van
Amsterdam, en door Uw financiële bijdragen te storten op de lijsten ter
ondersteuning van de 57 ontslagen en de 20 nog geschorste arbeiders.

In onze stad geen verkrachting
van de democratie!
Wij hebben bet wapen van de staking gehanteerd, omdat ons geen andere
wegen overbleven. Wy weten ons sterk genoeg, om de komende tijd vol
vertrouwen tegemoet te zien. Óók omdat wij kunnen rekenen op Uw
sympathie en op Uw begrip voor de situatie waarin het overheidspersoneel verkeert. *

l'

De gezamenlijke Actie-leidingen en
Commissies van het Gemeente-personeel.

