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Stakingen te Amsterdam.

ïea vervolge op mijn schrijven van 2 Mei 1955» No» 276658,
betreffende activiteiten rond de tramstaking te Amsterdam heb
ik de eerïïwe.Bxeellentie nog het volgende mede te delen.
Door de coaaissie bij het gemeentelijk Yervoer Bedrijf te
Amsterdam is een pamflet verspreid, gericht aan het personeel van
het (J.T.B*, waarin bekend wordt gemaakt, da"t ter voorbereiding van
de komende grote openbare vergadering (waarover ik U in mijn
bovenaangehaald schrijven berichtte) sen tweetal voorbesprekingen
zullen plaatsvinden tussen de eoamissie en vertegenwoordigers van
het personeel van de verschillende lijndiensten en de andere afdelingen van het G.T.B*
Deze besprekingen zullen plaatsvinden op Dinsdag, 10 Mei
a.s.. Het ligt in de bedoeling vaa de commissieleden om hier de
stessming te peilen, die momenteel onder het tramp er seneel laaft
en het hiervan te laten afhangen, welke acties verder zullen
worden ondernomen. Indien mocht blijken, dat de stemming nog steeds
strijdlustig is (en ai en neemt aan, dat de grote meerderheid van het
rijdende personeel van da tras bereid is tot verdere actie) wil men
op de daarna te beleggen openbare vergadering hetzij een nieuwe
staking, hetzij een modelactie afkondigen.
Be eisen van het comité zijns
1. intrekking van de ontslagen;
2. bespreking van de eis tot herclassifioatie in het Georganiseerd Overleg.
Voorts werd vernomen, dat het Sociaal Democratisch Centrum
zich uiteindelijk toch niet achter ds stakers heeft geschaard,
ïhans worden door het stakingscomité pogingen in het werk gesteld
om. verschillende andere vooraanstaande Hederlanders te bewegen
adhaesie te betuigen met het atreven van het Amsterdamse {Jemeentepersoneel. In dit verband worden de namen genoemd van Pr@f. W£RTB£XH, VIEULY, Oh. KOHLM-a.a.
jS«n afschrift van deze brief zond ik aan Zijne Excellentie
de Minister President.
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Aan 2ijne Excellentie
Mr A. van Maanen
de Minister van Binnenlandse Zaken
RAVENHAGE.

