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Ik heb de eer Uwe Excellentie inzake de activiteiten
rond de tramstaking te .Amsterdam het navolgende mede
te delen.
Einde April werden voornemens bekend van de Commissie van het personeel vaa het G-.V.B. (Gemeentelijk
Vervoerbedrijf) om zich met een schrijven te richten
tot Burgemeester en Wethouders vaa Amsterdam. In de
"brief zou onder herinnering aan het feit dat de afgelopen
staking bij het G.V.B, werd veroorzaakt doordat het
G.Q, de maatregelen die nodig waren om de financiële
achterstand in de gezinnen op te heffen en om tot
betere arbeidsvoorwaarden te komen, heeft verzuimd te
nemen en het uitblijven van een herclassificatie een
dringend verzoek worden gedaan om alsnog de maatregelen te nemen tot het ongedaan maken van de rancunen.
Een dergelijke brief werd ook verwacht van het
. personeel van Publieke Werken, Stadsreiniging, Handelsinrichtingen en het G.3.B.
Kaar aanleiding van het antwoord van B. en W.,
of het uitblijven van een antwoord, zou het voornemen
bestaan orn op 8 Mei <of zoveel eerder als een antwoord
is ontvangen een vergadering te doen houden van het
gehele gemeentelijk overheidspersoneel, waar een besluit
tot kleine partiële acties over te gaan aan de orde
zou worden gesteld, b.v. modelrijden, kleine stakingen
enz.
De brief van het personeel van het G.V.B, is inmiddels verzonden» Van de verzending van dergelijke
brieven van het personeel van andere bedrijven is nog
geen bevestiging verkregen.
.Tegenover de financiële moeilijkheden, die worden
ondervonden om aan de stakers van Publieke Werken de
nodige uitkeringen te kunnen dcan, is kans op steun
gekomen van personen, die sterk gekant aijn tegen de genomen rancune-maatregelen en de arrestaties*
In dit verband aijn natie n genoemd van personen
behorende tot hefc Sociaal Democratisch. Cencrum en is de
oprichting ter sprake gebracht van een Coic.ite van hulp
en bijstand, waarin Ds Buskes en Prof, Romein zitting
zouden nemen. Hierdoor is men eeu ivelkoiae hulp op juridisch en ook op financieel gebied tot de mogelijkheden
gaan rekenen.
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In verband met de grote kwetsbaarheid van de
bron waaraan deze laatste zeer vertrouwelijke gegevens
zijn ontleend, moge worden veraocht deze wel alleen
als te uwer persoonlijke informatie te beschouwen.
Om dezelfde reden is dezerzijds alleen aan Zijne
Excellentie de Minister-President een afschrift van
deze brief rechtstreeks toegezonden.

Het Hoofd van de Dienst,
voor deze»/
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Mr A. van Maanen
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