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Stakingen te Amsterdam

!

Aan t Zijae Excellentie
de Minister van
te '

fen vervolge op mijn schrijven van 9 Mei
1955 Ho. 277371 1 betreffende de s&ingen te
Amsterdam, heb ik de eer Uwe £xeellentie net
volgende mede te delen.

Op 10 Mei jl. heeft het stakingscomit! in
een tweetal besprekingen contact gehad met zijn
vertrouwemslieden bij de Tra*. Uit deze bespre-
kingen werd de indruk verkregen, dat de stemming
onder het trampersoneel inderdaad nog steeds
strijdlustig ia.

Tevens heeft het stakingscomit* op 10 Mei dl
telefonisch contact gezocht met de Heer BATB2JBUBG
D*. JONG, bestuurslid van het CNV, die op 4 April ,
intervenieerde tussen de stakers en B, en W. met
het vex-aoek een onderhoud met hem te mogen hebben
over de kwestie, of de eisen van de stakers
binnenkort in het georganiseerd overleg sullen
worden behandeld*

BATENBURG j>£ JOHG sou echter aan het sta-
kingscomitê hebben medegedeeld, dat hij hen niet
wilde ontvangen en zich ook niet wilde bemoeien
met de door hen opgeworpen kwestie. Dit antwoord
heeft wrevel gewekt bij de stakingsleiding.

In de kring van enkele vooraanstaande sta-
kingsleiders, welke nauwe contacten kunnen onder-
houden met het partijbestuur van da CPU, zijn
stemmen opgegaan om in de nacht van 16 op 17 of
van 17 op 18 Mal a.s* een openbare vergadering
van het Amsterdamse trampersoneel te beleggen en
daarin voorstellen te doen om gedurende 24 uur
een zgn* modelactie te houden als protest tegen
de houding van B. en W*

Omtrent de eerder aangekondigde openbare ver-
gadering van het gezamenlijke Amsterdamse gemeent«
personeel werden geen nadere berichten ontvangen
en het lijkt waarschijnlijk, dat deze bijeenkomst
voorlopig zal worden uitgesteld*

Door de gezamenlijke stakingscomitl•s zal een
dezer dagen een brochure worden uitgegeven, waarin
o.m, de voorgeschiedenis en het verhoop van de
staking worden beschreven* Ik stel mij voor U t.«.
t* een exemplaar van deze brochure te doen toekome

In afwachting van nadere berichten ia dzs.
alleen aan Zijne Excellentie de Minister President
een afschrift van deze brief rechtstreeks toege-
zooaen* n^* ti ****** _,._ **_ t)4*nMHoofd
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