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4 April 1955

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

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

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

«KlSTSfllE VAN KtWIèKNLANlSE ZAKE»

- 5 .

Hit bevreemdt Bij niet, dat de tra»»
staking in >aneterda» plaat» kon hebben «a
£ove«l weerklank rond Dij de andere gemeente*
diensten* Bij het traatpereoaeel b«ota n neg
steeds vernchillende (al dan niet gemotiveerde
grieven, zodat ook de pereoneeleleden* die bij
de bonafide vakbonden lijn aangesloten, voor
een deel sympathiseerden net de door het
actiecomité* geatelde eleen en aeest&akten*
Daarbij koait, dat bet aantal comauniotisoh
georiënteerde anbteaaren in dienst VKA de
Geneentn Amaterdaa «root ie*

Mr L. Einthoven

