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Uit : OD 345 Naam: MAAHDRAPPORTEN NOOBD-HOLLAND.

C Voor : OD 209/11 Naam: STAKINGEN (Wilde)

, Ag. nr: 113226 Afz. : I*D* Velsen Datum: Juli'51

Aard van het stuk: Maandverslag Mei en Juni 1951

HAVENARBEIDERS f 200 man personeel')rt^mtfHtim m • •«••••«•••«« •̂•••••«ilip^» '̂ f ^ /

Op 5.5.51 werd door de vislossers (allen georganiseerd bij CBT of
CNV) in vreband met de nationale feestdag niet gewerkt.E.a. tegen de beslissing vm
betrokken werkgever.ïïet gevolg hiervan dat deze arbeiders werden gestraft met inhou-
ding van een dag looa»Hierover heerste ontstemming onder deze vislossers.Op Zaterdag
12,5.51 werd tijdens een ledenvergadering der CBT te Ijmuiden aan de havenarbeiders
(vislossers) medegedeeld, dat door het College van Rijksbemiddelaars een nieuw arbeids-
contract was vastgesteld.

In verband met de invoering van bedoeld CAO werd, tegen het advies
van het bestuur in, door de betrokken arbeiders besloten op Dinsdag 15 Mei 1951 de
werkzaamheden niet te beginnen»

Op een door het Unie-bestuur belegde vergadering d.d.15.5»51 werd
echter na stemming besloten de staking op de heffeiuZodat in het geheel
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geheel een dag werd gestaakt, nl« op 15-5-51
Opgemerkt wordt, dat de ;iVC onder de haven-

arbeiders geen leden telt»

BVQ-ao t iy ite_it
In verband met de 3VC activiteit tijdens dit

conflict wordt bericht, dat KUIL(voormalig
Hoofdbestuurslid der ABT) op 14-5-51 een bij-
eenkomst hield in het café van de Wed-SNIJDERS
te IJmuiden-Oost. Op deze vergadering waren
aanwezig,b#ehoudens Kuil, voornoemd,
HOLLANDER den Dirk, 28-10.09 Katwijk aan Zee
WIJKL3R Engel 13-3»12 te Velsen
POLAESN van Jan 10-12-16 te Velsen

Ben dergelijke bijeenkomst vond eveneens
in bedoeld café plaats op 15»5-51 en 17*5*51
en waren aanwezig:
EUIL
FOLA11-31? van Jan 10.12-16 Velsen
PRINS Ohristyan 18-8-16 Oosterhessolen
VA&PBmOUW Jacobus 11-9-16 Velsen
fIJKSR Sngel, 13-3-13 te Velsen

JK Arie (nadere personalia volgt)
Adrianus, 26-8-99 Den Haag

3 personen, waarvan ds identiteit niet werd
vastgesteld.

Het tijdens dit conflict optredende initit
tief comité bestond kenlijk uit meergenoemde
personen.

Op 15-5-51 werden nabij de vishallen door
KUIL, den
SÖLLAHDJSR Dirk 28-10-.09 Katwijk
BAAS Pie"tër Harm, 7-10-23 Velsen
BAAS Lij s je 18-7-09 te Huizen(NH)
3GHERINGA Cornelis 30-6-10 te Haarlem
pamfletten verspreid"Vislossers het Nieuwe
Contract is beter"(zie bijlage III)

Op 18-5«51 werden in ds omgaving van de
vishallen AJSJSX. vermoedelijk door FRINS en V.&S-
T JJITHOUW, voornoemd, pamfletten ver£preid'HVe'r-
deeldheidspogingen van scheurmakers"(aift bij-
lage IV).

Opgemerkt wordt dat tijdens de bijeen-
komst op 15.5-51 nabij café SNIJDxüRS een
luxe auto,gekenmerkt GX-495, gemarkeerd stond.
Bij onderzoek bleek dit kenteken te zijn afge-
geven aan ̂ Ig.Bond van Werkers in de Bouwnij-
verheid, Prinsengracht 739 te Amsterdam.

Het hoofdbestuurslid der JVO, Bertus
BRAND S'3 K werd tijdens dit conflict meermalen
te IJmuiden gesignaleerd.

Overigens werd bekend, dat het pamflet
bijgevoegd als bijlage IV, door de ABT(£70}
werd samengesteld en te Amsterdam gestencild.

De 'eerder genoemden PRIi'IS 0:1 YAST^xTHOül
warden inmiddels in vsjrband met hun optreden
door de OBT als lid geroyeerd.

.̂ BIiJDii.
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Op Zaterdag 21 October 1950, te omstreeks
12. -.uur, brak een wilde staking uit onder de havenarbeiders in
dienst bij de General Steam Transport Cy.te Harlingen.De oorzaak
is gelegen in het feit dat de arbeiders niet accoord gingen met
de door genoemde Maatschappij vastgestelde werk tijdverdeling. Alle
25 in dienst zijnde arbeiders legden het werk neer terwijl 15
tijdelijk aangenomen havenarbeiders uit solidairiteit zich bij de
stakenden aansloten. De stakende arbeiders zijn bij de 5 volgende
vakbonden aangesloten Algemene Transpor tarbeidersbond, Chris teli jke «
transportarbeidersbond en Eenheidsvakcentrale.Vier van de stakenden
zijn aangesloten bij de E. V. C. De vakbonden stonden niet achter de
stakende havenarbeider s. Wel werd door een bestuurslid van de Alge-
mene Iransportarbeidersbond bemiddeling verleend tot het oplossen
van het conf licht. Op datum in de aanhef vermeld werd door de sta-
kende arbeiders .van alle drie vakbonden gezamelijk een vergadering
belegd. Op doze vergaderin g werd geen overeenstemming bereikt.
In de namiddag van Zondag 22 October 1950, te omstreeks 18. -.uur
werd besloten het werk op Maandag 23 October 1950 te hervatten.
Dit is op genoemde datum te 8.30 uur geschied, zonder dat de door
de stakende arbeiders gestelde eisen werden ingewilligd. De staking
had een rustig verlopp.Door de politie behoefde niet te worden
opgetreden.

Hiervan is opgemaakt dit rapport, gesloten
23 October 1950.
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Staking van een
Alkmaarse Havenarbeiders.

OP KAART

PAR: 24

ACD/
Betrouwbaarheid berichtgevers
Waardering bericht$
Tevens bericht gezonden; aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen acties:

Betrouwbaar.
idem*
öeen.
Gewestelijk Arbeidsbureau alhier.
Inwinnen van inlichtingen.

In verband met bovenstaand onderwerp deel
ik U het volgende mede*
Maandag 21 Augustus 195©, te omstreeks 8 uur la tussen
6 Alkmaar se havenarbeiders en de firma EAYIEMA, groot-
handel in S-raan en Kunstmest een conflict uitgebroken.
Het ging om de betaling van een bedrag van 54 gulden,
dat de firma HAYÏEMA sinds Maart verschuldigd ia voor
de werkzaamheid van een a,g. "lospikker" bij het lossen
van een schip met kunstmest. Volgens deze firma behoefde
een dergelijke "Ifefpikker" niet aangesteld te worden,
doch de havenarbeiders beriepen zich op een gewoonte-
recht, waardoor genoemde firma verplicht aou zijn het
loon van deze "loepikker" te betalen* Boor de vakorga-
nisatie 's is de firma HAYTEMA verschillende malen op de-
ze nalatigheid tot betalen gewezen. Op Maandag 21.8.50 j
besloten de havenarbeiders alvorens tot het lossen van
een schip met graan over te gaan, het verschuldigde be-
drag van 54 gulden te eisen. De firma HAYTEMA voelde er
aanvankelijk weinig voor het verschuldigde bedrag te be-
talen, waarop de havenarbeiders besloten het werk neer
te leggen ( o.q, niet tot lossen van een schip over te
gaan).
In de middag van 21.8.1950 werd door voormelde havenar-
beiders een vergadering belegd in het café van KOBLB-
MBIJ aan de Pieterstraat alhier. Het conflict omvatte
6 havenarbeiders van de a.g. vaste havenploeg en 4 vaste
arbeiders van de firma HAYTEMA, welke laat3ten onder de
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druk der omstandigheden besloten eveneens niet tot los-
sen van het schip met graan ever te gaan*
Volgens bijgaand courantenartikel omvat het conflict al-
le betrokken arbeidersorganisaties, hetwelk echter niet
juist is* De. Algemene Bond van Transportarbeiders
(ff.V.V.) was niet bij het conflict betrokken. In het
courantenartikel wordt bedoeld de A.B.T, (E.V.C.)*
fer regeling van het conflict was een comité gevormd uit
de volgende personenj achter wier namen de desbetreffen-
de organisaties zijn vermeldt

* l' JAN HBKDRIK OOY.EVAAR,V/g«b. 28.3.1915, bij ïïw dienst he-
kend als E.V.C.-er;

X| ÖORNÏffilS VAK JMïï BBR&,|/geb. 4.5*1901, bij Uw dienst be-
kend als E.V.C,-er enz*

A' KAREL MAEIHÏÏS KLOMP,1/geb. 25.12.1920, bij Uw dienst be-
| kend als E*V.O»-er;
\j HEIDDRIGÜS JOHAITHES BEKARB^geb, 20.4*1893 te Amsterdam,
'"••-' havenarbeider, wonende Ropjeskuil No. 36 te Alkmaar, is

lid van de K.A.B. Hij was kort na de bevrijding lid van
de A*B.ï* (E.V*C*).
De naam van de ongeorganiseerde havenarbeider die blij-
kens bijgaand courantenartikel ook in het actiecomité
zitting zou hebben bleefc alhier onbekend.
Het is gebleken, dat de plaatselijke E.V.C, de touwtjes
van dit opgeblazen conflict in handen had* in de namid-
dag van 21,8,1950 heeft bovengenoemd comité een onder-

, houd gehad met de procuratiehouder van de firma HATOJEMA,
> bij welk onderhout als woordvoerder optrad de bij Uw

dienst bekende E.V,C.-bestuurder en communist J.J.HEEMS-
KfifiK (geb. 30.1.1921)é Deze HEEMSKERK voerde ook het
woord op de vergadering die door de havenarbeiders in
oafé KOEIiEMET alhier was belegd* Va het onderhoud van
het comité met de vertegenwoordiger van de firma HAYTEMA
bleken de havenarbeiders door de toezeggingen van de
firma voornoemd en het uitbetalen van een bedrag van
ƒ 40.- ( in plaats van 54 gulden) tevreden gesteld en
was het arbeidsconflict daarmede opgelost*
Overige bijzonderheden deden zich niet voor.- EIHDE,-



C —-T/E* r J.,i^ &uxca^t

Conflict in dê'Alkmaarse
haven

Arbeiders weigeren schip
| '"' ie /ossen

H/denmorgen, is tussen de Alkmaar-
se* nWnarbeidérsv en de Haytema's
Graan- en Kunstmeisthandel een con-
flict uitgebroken.

, Vqn arbeidifszijde vernemen1 'wij;
dat "het hi'er gaat om de betaling van
een bedragvyah ƒ 54, dat de firma Hay-
'tema sinWMaart verschuldigd is voor
de werkza'an&eid «,yan een „iospikker"
bij- het lossen .van'"kunstmest, tot wel-
ke'betaling zij JJngévoïge de CAO ver-
plicht is. Det organisaties hebben zich
mét de firma Haytema meerdere ma-
leii- schriftelijk hierover' verstaan, doch
betaling van het b*edragje .is steeds
achterwege gebleven.

|}e organisaties hebben tenslotte het
besluit genomen,^ bij de eerstvolgende
lossing van ëen^bw deze firma be-
stemd schip, be-faling van-het bedrag te
eisen vooraleeï hét I«$s8jigswerk aan
ttè gangen. I>e firm'a J&'dbor, de organi-
saties vooraf'vair.de|'e maatregel op de
hoogte gesteld.

Hedenmorgen is de maatregel ten
uitvoer gelegd. Wel is' men met de los
singa van het Bewuste schip begonnen
maar zodra de heer Haytema aanwezig
was,- is het werk door de tien haven-
;arbeid«rs neergelegd, toen déze beta-
ling- weigerde. ^
l Het Arbeidsbureau is op de hoogte
tgesteld van het üïtgeb"róken conflict,
Daaraan bovendien de eis is gekoppeld
jdt^t voprtaan door de firma Haytema
tdjfc betere wijze ,de verschillende voor-

a. van lossing schriftelijk zullen
irderi vastgelegd.'

If.Het conflict omvat alle' betrokken
eidersorganisaties. Ter regeling
van heeft zich een delegatie ge-
nd bestaande uit tweg leden van
Algem. Bond van Tr^nsportarbei-

JJèrs, één lid van de K,ath. Arbeiders
Beweging en één ongeorganiseerde'.

"Van arbeiderszijde koeste/de men'de
verwachting, dat het conijiot, dat zoals
boven aangetoond, in geen enkel ver-
band staat met de stakingen elders
^spoedig tot het verleden i.?al behoren.
1 , Het conflict opgelos'
i Tijdensjeen onderhoud met de firma
jH. is later besloten dat deze — hoewel
|h. i. onverplicht — een bedrag van f 40
zal uitbetalen. 4

f Bepaald is, dat te de toekoms'
i de overeenkomsten zo mogelijk
Schriftelijk zullen # worden vastge-
legd en dat de stakingstijd zal worden
doorbetaald. De mogelijkheid van een
oiieuwe CAO wordt onder de ogen ge-
,zien.
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Doss.25/74
Onderwerp: Staking bij de N. V. "tfustex" op de Groente- en Fruitmarkt te

1 s-Graverihage
Datum ontvangst oericht: 27 Augustus 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht geaonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Op Dinsdag 2"5 AugustuB_ 1949 om 7.00 uur brak een
staking uit ond er hè t l os se" p e r s_one e l van de K»'V, "Pus t ex.
kaTrfoorhoudende op het terrein van de gro ente- en xrüitmarkt
te 's-Grajjsnhage.

Deae ÏT.V. belast zich o.a. met he~G uitladen van ledig
fustmateriaal uit de wagons van de N.S., die daartoe op het
terrein van de groente- en iruitmarfét worden gereden.

Genoemde H.V. hèert 5 werklieden in vaste- en plm. 25
werklieden in losse dienst.

Op vorengenoemd tijdstip legden alle los-werklieden
het werk neer, daar de H.V. weigerde te voldoen aan hun
eis tot verhoging van het uurloon van f.1.-- tot f.1.2b»

De op 25 Augustus gehouden bespreKing ̂ tussen d e arbei-
ders en de patroons leidde niet tot een oplossing van het
geschil.

In de loop van de dag verklaarden enige stakers, dat
zij wel tegen de oude voorwaarden aan het werk wilden gaan,
doch dat zij bevreesd waren voor molestatie.

Op Woensdag JL4 Augustus 1949 om 7.00 uur hebben alle
stakers aich gemeod en zijn zij tegen het oude loon van
f.1.— per uur «eer aan het werk gegaan, nadat was overeen-
gexomen, dat voor overuren f.1.25 zou worden betaald. (

Bij de staking hebben zich geen ongeregeldheden voor-
gedaan.

Voor zover bekend heeft de E.V.C, geen invloed op deze
^staking uitgeoefend, (einde)
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Voor .OüD. 2Q..9 -uil : Naam lilde staking ea,.

Origineel in QD1238 Naam Ie taalbond v»..Herknemersi/d Me taalnij -
verheid en Aanverwante Bedrijfstakken.

Volgnr Ag.nr. ...52.99.7 Aard van het stuk

Afz I.D.Amsterdam Datum 4-»l~49

Spoedvergadering Afd«Amsterdam E*7*C.-töetaal te Amsterdam
op 3 Jan.1949. n

De voorzitter gaf het woord aan Leen ÏOUW, een der stakings-
leiders van de H.T.M.
Deze verklaarde allereerst, dat elke staking, die lotaverbe-

<.- tering der«beider* beoogt» dé sympathie van de stakingslei-
V dera der H* f «M* heeft*

Bij de H.T.M, ia de staking op dezelfde wijze begonnen als
bij de üf.D.S.M» D» £*,7«C.-leden hebben ook daar de spits af-
gebeten. De andere vakbonden trachtten verdeeldheid onder de
arbeiders te brengen en zij weigerden elke medewerking aan
de stakende arbeiders. De stakingsleiding ging echter onver-
minderd voort met haar strijd, ondanks de ledige stakingskas.
Het eind* van deze aoti« was een groot succes voor de arbei-
ders» Sprkkfer vertelt dit allee om aan te tonen, dat de on*
verzettelijke wil van de arbeiders tot een goed resultaat
moet leiden* Hij zeide vervolgens, dat de Amsterdamse arbei-
ders in hun strijd niet alleen staan, maargesteund worden
door alle Nederlandse arbeiders, die hun taak verstaan. Als
bewijs darvan overhadigde hij een bedrag van f1.4000.— aan
de stakingsleiders in het S «D. 8*1* * -conflict, met verzoek daar-
van een redelijk deel af te staan ten behoeve van de Hollan-
dia-stakers. Onder daverend applaus werd genoemd bedrag in
ontvagst genomen* Spreker beëindigde zijn toespraak met een

f opwekking tot alle arbeiders om de strijd gezamenlijk voort
L, te zetten en daarbij voor ogen te houden de successen, die

bij vroegere, in diverse bedrijven plaats gehad hebbende sta-
kingen, werden bereikt*

Uitgetrokken door S Afd./Sectie ..ACD....4.b Datum

Op aanwijzing van

5030 - '48
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Onderwerp; Actie voormalig stakingscomité
H.T.M.-personeel.

Datum ontvangst bericht: 22 December 1948
Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar
Waardering bericht; zeer betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan;
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie;

24 December 1943.
HMM~*

Vo!

f 7.DEG, 1141

t0b-

Door het voormalig stakingscomitê van de H. l1. LI. onder
leiding van;

i Le end er t Laurens TOUW? geboren te Den Haag, 13 April
**

H

wonende Hoaficade 1514 te Den Haag, werd ia voor de
nacht van 22-23 December 1948 een zaal (capaciteit 400 per-
sonen) gehuurd van het gebouw "Musica" aan de Delftselaan
te Den Haag, waarbij als motief werd opgegeven: "ï'eestavond
van de personeelsvereniging H. Ï.M. -personeel".

De zaal werd gehuurd door de trambestuurder, ff.VA.LT BSM-
ME.Ii> wonende ïulpstraat 56 te Rijswijk. Deze gaf daarbij op
als adres het Secretariaat van voornoemde vereniging Koef-
kade 1314» zijnde het particulieradres van TOUW voornoemd.

Voor deze nachtvergadering werd bij de Politie een
nacht v er gunning aangevraagd, doch de vergunning werd niet
afgehaald.

Voor deze vergadering werden onder het 'd. T. M. -personeel
geen convocaties verspreid.

De zaal was gehuurd van 1.30 tot 4.00 uur, doch daar
er tot 2.00 uur slechts één H. Ï.M. -man was verschenen, heeft
de eigenaar op dit tijdstip de zaal gesloten.

Voornoemde H. ï. H. -man verklaarde aan de eigenaar van
tie't gebouw, dat hij mondeling een oproep voor deze vergade-
ring had ontvangen, doch dat hij met ziekteverlof thuis was
en geen bericht had ontvangen, dat de vergadering niet zou
doorgaan.

De oorzaak van het niet doorgaan van deze vergadering
is tot op heden niet bekend geworden. (Einde)
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De I.D.Delft heeft de eer U hè

Vol—
•MM»

'15 DEC. f948
rende te be-

richten.
v

Nadat het reeds enige dagen gegist had onder het personeel

van de Nederlandse ^abel Fabriek te Delft,in verband met

de aanvraag van een extra uitkering van 2 $,kwam het
21 l*Kf S

op Beöêteï-dag 7 December 1948 te omstreeks 10.30 uur tot

een uitbarsting.Ongeveer 200 man van het personeel legde

op die tijd hetw werk neer,doch nien bleef bij zijn werk..

Enige leden van de personeelskern werden belast met de

opdracht met de directie te gaan spreken.

Dit praten had echter geen resulaat,omdat de directie

geen redan zag deze 2$ uitkering te doen.

Na verloop van ongeveer één uur is het gehele personeel

weer aan het werk gegaan.

De directie motiveerde haar weigering op het feit,dat

reeds 5f° gratificatie wordt verleend op het jaarloon.

Intussen is deze aangelegenheid nog niet tot tevredenheid

van het personeel opgelost en men is nog doende hierin te

voorzien.

Einde.

Aan de Heerv Hoofd van de

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

te '&-G H A V E N H A & E .



De strijd om de gratificatie
.^****~^*~. J C? / ,

ISOp^rbëiders Kabelfabriek
DeHtvl ̂ uüf^it-dqwnstakirig

weigert gratificatie
voor onden nizers

J u

wa,:WfiatLli H..

•**.:

Of nood In de gezinnln der werkers, faie tengevolge van dejoon- en prijs-
politiek, al vóór de suBhidieverlaging fngekende vormen Md aangenomen,

na de recente regerlngsmaatregelel nog hoger gestejln. Niemand ge-
jft meer, dat de guldS/i loontoeslapjeen compeVsati/voor de gestegen

kosten van het levensom
Zo gaan de arbeiders
voor hen rampdagen dreigè\e wordei
Het is duidelijk, dat de werl
roeren. In tal van bedrijven
een loongratifïoatie te verkrijgi
feestdagen met wat minder
ondernemers maken gratificatflS meer dan" mogelijk. Verschillende acties,
voor. de uitbetaling der gsföiflcaties gevoerd, hadden reeds succes. Zo
maakten wij reeds meldUfB van de overwinning der arbeider» bij de Ver-
enigde Blikfabrieken. Jr ?taat. dat het „bedrijfsbelang"' net

, feestdagen, die

Hoofdbestuur onderwijzers:

^ring ZVVÜgt OV6T

IMXMÜZaak
Een hoofdbestuurder van d« A.O.V. g-af
aan onze sociale redacteur op cHt be-
richt onderstaande commentaar:
„Allereerst stel ik vast, dat dus over de
geëiste salarisverhoging van 5%, die

icht lich allerwegen gaan Ooh de ambtenaren kregen, door de
minister ndet gesproken wordt, zodat

,P het wellicht mogelijkwordVd. o^g^bereWg^ »*£«*£
tegemoet te .zien. De winsten der ateMB „̂ ^ „rthouS^.

Het i» niet jufet, dat-in 1947 de ver-
betering in onze positie tot stand kwam.
In 1947 kregen de onderwtyBers dezelf-
de verhoging, die ook de ambtenaren

hoewel lang niet voldoende, toen„daa», hoewel lang niet voldoende,ta December 1945 de regenn^.wi

TX ' •» T i t f t lan& vaB <3e arbeiders is. Hierdoor
l |/a XJö/IÉkrlai^rlört *»1T* den echter in de practflk de belfi

„Ut IMcUCl/anUcn Vail van de directie, annex aandeelhouderstr ~;r tot j,,.,, fewan,"1>at "recht wü
1845" ^eft extra fS^^^A^-^^^S. <**»&**„« *****

f ? , - d e n d e arbeiders - h a d MS bloed nodlgWat d« gratificatie betreft: In 1946

W fAAf Jru-in l en derhalve voegden zij twee strijdbareontvinuen de onderwijzers geen maand
w-It H/U11 | arbeiders uit hun midden aan de kernsalaris maar een bepaald bedrag Ineens,

He* verzoek v«n de bil de EVC aan-l toe. teneinde de onderhandelingen tewaarmee de regerinj in feite erkende,
«sloten Bondfvan weVtaemeHi'in' Han- \. J" ^ —»" — »—""» ""
dels-, Bank- fti Verzekeringswezen, om
— — - - - " MMster Ratten;met de a.s. feestdagen een kwart-maajjd
salarts uit tafpetalen, 18 door de «recHe
vra de VerzekerinKs-Mi]. „De Nederlan-

i vao 184|" ingewiliigd. De directie
jtde mede, dat het personeel deze gra-

.IHcaüe zal ontvangen.

N.K.F.-arbeider$ eisen
Kerstgratificaile en
20% premie

Gisterochtend is het gehele fabrieki
personeel, groot 1300 man, van de
Nederlandse Kabelfafariek te Delft in
sit-down-staking gegaan. De arbeiders
stelden 'de eis, een kerstgraficatie
te ontvangen. Tevens eisten zij een
v a s t e premie van 20% boven hun
basis-loon.
De arbeiders kozen twee personeels-
leden uit hun midden om aan de kern
te worden toegevoegd. Deze versterkte
kern zou de eisen van de arbeiders aan
de directie moeten voorleggen.
De directie der N.K.F. vermaarde zich
bereid de delegatie te ontvangen. Om
half twee in de middag echter kwam de
directeur z(Jn afspraak niet na en verliet
het bedrflf.
Inmiddels hadden de arbeiders om half
twaalf het werk hervat', vertrouwend op
de toezegging van de directeur. Men
verwacht, dat de arbeiders thans straf-
fere maatregelen overwegen.
Omtrent het toevoegen van twee arbei-
ders aan de fabrlekskern meldt onze
Delftse correspondent nog, dat de kern
geduren$» de laatste maanden een
zwakke houding aannam. Dit geschied-
de vooral onder Invloed van ae kern-
voorzitter, die al te veel op het standpunt

Onderwijzers kregen
„grote salarisverbetering"

in 1947 '
Daarom geen gratificatie!

het
Voorlopig Verslag der Tweede Kamer
Inzake de begroting van Onderwijs,

In de Memorie van Antwoord op
Ka

dat d« positie der onderwijzers ver
achter bleef bij de dastijd» bestaande
loonverhoudlngen.
Hoewel van een gratificatie in het
bezoldigingsbesluit niet gesproken wordt
en de onderwijzers dus geen formeel
recht kunnen, laten gelden meen i'k dat,
met de achterstand die de onderwtlwrs
nu al Jaren hebbeüy zeker een moreel
recht daarop aanwezig is. Uiteraard is
over een en ander het laatste woord nog
niet gesproken."

Kunsten en Wetenschappen, verklaarde
de minister o,a. dat hrj moest-ontken-
nen, dat de bezoldlgrlflgBpolittok ten aan-
zien van de onderwijzers een vaste lijn
mi3t.

Aangezien de onderwijzers In 1946
(!) een extra-maand salaris was
toegekend en In 1947 een salaris-
regeling tot atand Is gekomen, die
een „grote verbetering" inhield,
Irtvamen de onderwijzers niet voor ,
de z.g. vacantie-toeslag In aanmer-
king.

Tekort aan leerkrachten
Hoe „groot" die verbeteringen wel
waren, toonde de minister zelf aan, waar
nfl bi dezelfde Memorie van Antwoord
constateert, dat er een groot tekort aan
leerkrachten bestaat, hetgeen de minis-
ter „met bezorgdheid" iervultrDe animo

Voor Amsterdams gemeente-
personeel

Door de aïd. Amsterdam van de bff de
S.V.C, aangesloten Bond van Nederlands
overheidspersoneel is aan de gemeente-
raad een schröven gericht, waarin ge-
vraagd wordt, aan het gehele gemeente-
personeel met de a.s. feestdagen een
gratificatie van 2 % van het loon uit
fe keren.
In dit schrHven wordt gewezen op de
grote nood In de gezinnen van het ge-
neentepersoneel en de waarschtinl0k-
heid, dat het voorstel tot verbetering in
leze toestand door de B.N.O.P. aan de
Centrale Commissie gedaan, nog niet

dlg als nodig is zon beslag zal

. wordt gewezen op de bflzondére'
prestatie van het gemeente-personeel,
lat ondanks verscheidene moeilijkheden

voor het ambt van leeraar In dB kringen He gemeentebedrijven voorbeeldig doet
der studenten is uiterst gering te noemen functionneren.
en de minister acht het daarom gewenst Ten alotte wordt de mening1 uitgeapro-
een onderzoek naar de oorzaak in te ken, dat van een eventuele gratificatie
stellen en het oordeel der betrokken de z.g. arbeidscontractanten n i e t
faculteiten hierover te vragen. dienen te worden uitgesloten en dat uit-
Kan de oorzaak wellicht in de „grote betaling der gratificatie voor de Kerst-
verbetejingea" liggen, die de onder- dagen dient te geschieden.
wijzers in een positie hebben gebracht
waardoor zy genoopt z^n te verklaren!
tot daadwerkelijke actie over te zullen,
gaan, Indien niet aan de nood In hun j
gezinnen een etude komt?



Beëindiging staking op de soheeps
DOORNBOS te APPIÏTG3DAM.

, :23HQV.1348
Kierbij moge ik U,beleefd berichten dat

staking van het personeel werkzaam in de zog
rij van de scheepswerf DOORNBOS te AJt'PINGEDJ
Het personeel is op een aanschrijving van de directie van de

scheepswerf,dat zij op Woensdag 17 November 1948,te 12.30 uur
het werk weer moesten hervatten,daar zij anders zouden worden
ontslagen,weer begonnen te werken,met uitzondering van Tonnis
van der JüSU.uEN,die niet naar de werf terug wilde en thans werk-
zaam is bij de M.V.carrosseriefabriek jf.ïiedema te APPINGrEDAH.
De staking,die zeven man betrof,heeft derhalve geduurd van

Dinsdag 9 .November 1948,8.00 uur tot Woensdag 17 .November 1948,
12.3u uur.
De staking is rustig verlopen.Br hebben zich geen provacaties

voorgedaan en de politie heeft niet behoeven op te treden.
De personalia van Tonnis van der HEULEN #."«• als volgts

Tonnis van der IffiULBN,Nederlander,geboren 14 September 1916 te
DELB'ZIJju,gehuwd,vader van één kind,van beroep fabrieksarbeider,
wonende te APPINGEDAl,Derk Boeremastraat Mos 8.Hij is communist
en lid van de E.V.C»

I. D.Ooatoal ijk) .Groningen. 19-11-48



GEWEST GRONINGEN der RIJKSPOLITIE. „,. , . oc rT - ,rtlo
DISTRIGTB-GQMMANDANT WINSCHOTEN Winschoten, 26 November 1948

Onderw: Betr.0penb*verg.belegd door
stakende arbeiders scheepswerf
te Appingedam. g

Antw.op: Uw brief dd, 25-11-48 ' .'
no. 4J2222TC GEHEIM)

A a n : de Heer Hcx&d van de CENTRALE CONTROLE DIENST
Sweellnckplein 14 'a G R A ¥ B N H A G B

Ik bevestig hierbij de ontvangst van Uw nevensaangehaalde
brief, betreffende o*a. Butzelaar, Gerrit Cornelis en Kolman,
Jan Arend* '

Voor zoveel betreft Uw verzoek aan de slotalinea van Uw
brief, moge ik U verwijzen naar dezerzijds intaxssen aan U toegeaonatH
den rapporten, resp, dd. 15—11-4-8 en 22-*li-*48. In deze rapporten
moge U de door U gestelde vragen beantwoord zien.

De DISTRICTÖ-COMMA1TDANT der Rijkspolitie
De Officier der Rijkspolitie Ie klap»®

C. S. van KÜIK ƒ



MIHISTÖSRIE VAN ALGEMSNÏ ZAKEN

Ho.: 49723
B

Ond.: Uw sohr, <!do, 15-11-'48
betr, opent), verg. belegd door
stakende arbeiders scheepswerf
te Appingedam.

Y/TIIi 3

's-Gravenhage, 25 November 3948
j

G E....H. S_.JLK

n. a. v. sohr. No.49723 v/Tinsoho*
ten

Te Uwer Informatie heb ik de eer U te berichten, dat met
de in TJw nevenverraeld schrijven aangeduide S.V.C.-functionaris-
sen waarschijnlijk zullen zijn bedoeld:

2222IMM* Gtorrif Cornelis, geboren te Soest, 24-2-1912,
wonende te Amsterdam, Aalsmeerderweg 109, secretaris
•van het hoofdbestuur van "De Metaal**, Bond van Werk-
nemers in de Metaalnijverheid en aanverwante Bedrijfs-
takken, aangesloten bij de S.V.C.

en
KOLMAN. Jan Arend, geboren te Beerta, 14-8-02, wonende te
~^u""" Groningen, Deliplein 5a, lid van genoemd hoofdbestuur

en tevens bezoldigd propagandist en bestuurder van
deze bond voor Noordelijk Nederland.

In verband raet de in uw genoemd schrijven gemelde be-
spreking tussen een K.V.V.-bestuurder en een S.T.C.-bestuur-
der (J.A. Kolman) enerzijds en de directie van de betrokken
scheepswerf anderzijds, moge ik 17 verzoeken raij in kennla
te willen doen stellen met de eventueel daarbij bereikte
resultaten t.a.v. gemelde staking, uwe berichten aangaan-
de het verdere verloop dezer stakingsactie zie ik met be-
langstelling tegemoet.

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

Aan de Heer
Districtscommandant der Rijkspolitie
te
TT.NSCHOTBN.

nu ra o
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Verslag openbare stakingsvergadering in café
van «ijk te APPI1TGEDAM,op 11 lTov.1948.

op il Ïïovember .1948,des ' savonds'dïa 17.30 uur,is in café
te AfPIN"GEDAM,een openbare vergadering gehouden "belegd
stakende personeel van de scheepswerf DOüRlffiOS te

tug waren elf ioan personeel,twee bestuursleden van het IT»V.V.,
een hoofdbestuurslid van de E.V.C.en de Districtsbestuurder van de
E.V,C._en_ Dirk_MBREM^, v o oraans taand communist te APPINGEDAM.
-••—;De~~vergadeïrïng werd infeeleid door Ulke KLOuSTaRMAir,Nederlander,ge-
boren 22 April 191U te D3lü?2iIJL,gehuwd,van beroep scheepsbouwer,wo-
nende te APPlNGSDAil,Patrimoniumstraat ITos 33,die mededeling deed aan
de vergadering hoe of het conflict bij de scheepswerf DOOHHBOS was
ontstaan.
J-n de afdeling waar hij (KJUQoSTHRÏJAN) werkzaam was, zijnde de zogenaam-
de afschrijverij,was al geruime tijd gekankerd over het feit dat
DOORNBOS aan een aantal van zijn arbeiders 2U/2 loon meer uitbetaalde
dan aan de andere arbeiders.Volgens zijn beredenering zou DOORUBOS
daarbij niet boven de plafondlonen komen,maar zou hij het loon dat
hij meer betaalde dan was vastgesteld,korten op het loon van de an«*
dsre arbeiders,waardoor het verschil van 2o$ in loon kon ontstaan.
De arbeiders werkzaam in de afschrijverij gingen met deze loonrege-
ling niet accoord,omdat zij niet tot de bevoorrechten behoorden,al-
hoewel de afdeling waarin zij werkten feitelijk het hart van het be-
drijf was ..wa al maandenlang over de onbillijkheid te hebben gekankerc
was het Maandagmiddag 8 November 1948 tot een uitbarsting gekomen en
had lén der arbeiders gezegd dat hij de baas,zijnde de uitvoerder
van het bedrijf met de grieven die zij allen hadden in kennis zou
stellen en dat zij ook 20̂  loonsverhoging wensten.De baas was opge-
haald en de kwestie was met hem besproken.De baas had toegezegd dat i
hij de kwestie met de directeur zou bespreken en dat hij de arbeider^
de volgende dag de uitslag zou mededelen.De arbeiders hadden toen de •
indruk gekregen dat aan hun grieven wel tegemoet zou worden gekomen,
want de baas had onder meer uitgelaten,of het anders niet was dan
die 21$ toeslag,waar zij hem voor hadden laten komen.
De volgende dag was de baas,weer in de af schrijverij gekomen en al-
hoewel de arbeiders dachten,dat hij hun direct de uitslag zou mede*
delen,praatte de baas echter nergens over.Twee van de arbeider s, waar-:
bij inleider zelf,waren toen naar de baas toegestapt en hadden hem
gevraagd hoe of het kwan met de 2ü/».De baas had daarop botweg geant-
woord!" Jullie krijgen niets." Ook had hij nog gezegd dat de direc-
teur al een klein foutje had gemaakt en dat hij niet van plan v/as
om dit kleine foutje tot een grote fout te maken.Dit kleine foutje
zou dan slaan op het feit dat DÜOR1BOB al te hoge lonen had uitbe-
taald en dat deswege al een proces verbaal tegen hem lopende was.
Het antwoord van de baas had een aantal van de arbeiders zodanig ge-
grief d, omdat zij meenden dat zij op een redelijke vraag ook een re-
delijk antwoord konden verwachten,dat een zeatal van hen besloten om
onmiddellijk het werk neer te leggen en om te trachten door een sta-;
king aan hun eisen kracht bij te zetten.Het voorbeeld van de zes had
tengevolge dat er later nog drie arbeiders het werk neerlegden.De i
staking omvatte nm 9 man allen werkzaam in de afdeling af schrijverij «j.
De inleider erkende dat zij in zekare zin een fouthadden begaan door
in staking te gaan, zonder dat ai j de vakbonden daarvan in kennis had-j
den gestelden zonder dat de vakorganisaties met de werkgever het no-i
dige overleg hadden kunnen plegen.Volgens inleider lag het plotse-
ling uitbreken van het conflict echter aan het botte antwoord van
de baas,waarop zij niet anders hadden kunnen antwoorden dan met een
eveneens botte daad»
Het speet inleider dat niet meer kameraden die nog aan het werk wa- '
ren,aan hun oproep hadden gehoor gegeven om de vergadering bij te



wonen,maar dat zou hem wel aan het feit liggen,dat er thans op de
werf werd rondverteld,dat het de stakers niet "begonnen was om meer
loon,maar om feet feit dat de degenen die thans wel 2p^ loontoeslag
kregen dit er ook af zouden krijgen.Dit was echter bewuste verdraai*
ing van de xvaarhaid.'Janneer inderdaad zou "blijken,dat deze kamerader
hun 2,\J?o zouden kwijt r aken', dan zouden degenen die nu staakten weer
als nummer een op de "bres staan voor deze "belangen,
Inleider verklaarde hiermede de oorzaak en het doel van de staking
voldoende te hebben toegelicht en hij vroeg v/ie van de aanwezigen
het woord wenste om door gezamelijk overleg te komen tot de naatre-
gelen die in verband met de staking dienden te worden genomen.
Hierop vroeg het woord de Hoofd"taestuurder van de S.V.C.die zeide
BUTIAIKS,althans een zodanige of soortgelijke naam noemde hij,te
heten.De hoofdbestuurder verklaarde,na eerst de toestanden die op
de scheepswerf DOORNBOS heersten als volkomen fout te hebben geka-
rakteriseerd,dat nu.het conflict er eenmaal was,iiet het beste was
dat de vakbonden voor hun stakende kameraden de weerstandskassen
openden,opdat de stakers niet uit financiële nood weer aan het wsrk
werden gedreven .Wanneer dit het geval zou zijn an de stakers zou-
den als onmondige kwajongens op de werf terug moeten karen,dan zou
DOORNBOS zijn politiek van verdeel en heers nog meer uitbuiten en
zou het gevolg zijn dat de kameraden die thans nog in gunstige po-

( sitie op de werf werkten ook hun gunstige perspectieven kwijt raken
Hij wekte daarom de stakers op om te "blijven volharden in het door
hen begonnen conflict en in de schafttijden hun medewerkers met de
oorzaak en het doel van de staking in kennis te stellen en hen er
op te wijzen dat wanneer de staking verloren werd,ook zij daar de
dupe van zou worden.
Hierop verzocht en verkreeg de Heer OjjTHQF,voorzitter van de afde-
ling APPIlTGrSDAM van het N.VV7".tevens Tiëühouder der gemeente APJfIïTG-3-
DAM het woord* "'"
De Heer uithof begon met te verklaren,dat de arbeiders die nu staak-
ten, deze staking geheel onorganisatorisch waren begonnen.Br was nim-
mer overleg gepleegd met de vakorganisaties,niet met het ÏTeV.V» en
ook niet met de EèV.C.Ook waren er bij deze vakorganisaties nimmer
klachten gekomen over onrechtmatigheden op de scheepswerf DOORNBOS.
Men had de vakorganisaties zonder meer voor een feit gestald en in
zekere zin een conflict gemaakt .Volgens zijn mening was het absoluut
niet noodzakelijk geweest om te gaan s taken, wanne er de laensen die
grieven hadden,deze aan da vakorganisaties hadden bloot gelegd.Dan
had er volgens zijn mening door praten een oplossing gevonden kun*-

( nen worden.En volgens zijn overtuiging was die oplossing er dan ook
gekomen met voor de arbeiders alleszins gunstige v oorwaarden*Nu dit
echter niet gebeurd was,wilde hij het voorstel doen en hij deed dit
ook,om eerst weer aan het werk te gaan en dat daarna de vakorgani-
saties zouden trachten om met DOORNBOS tot een vergelijk te komen.
Alhoewel ook hij de politiek van DOOPJÏBOS,van verdeel en heers af-
keurde,achtte hij de oplossing waartoe men nu was overgegaan niet
juist en het was voor hen nog de vraag of het lT.V,V*er toe zou over-
gaan om de v/eerstandsJKas.voor de stakers die bij het 1T.V.V.waren
aangesloten, te openen .Volgens hem zou liet ïf.V.V.daar niet intrappen,
Hierop verkreeg weer het woord de hoofdbestuurder van de 3.V.Gedie
verklaarde, da t men nu wel kon praten over het al of niet orgariasi-
torisch zijn van de staking,maar dat men daar niet verder mee kwam.
Hij vergeleek de staking met een geval van mishandel ingo¥anneer ie-
mand een klap kreeg,dan ging hij in de meeste gevallen ook niet di-
rect naar de politie om aangifte te doen en om dan het genoegen te
smaken dat degene die de klap had gegeven na verloop van een mand
of drie door de politierechter werd veroordeeld tot een boete van
f .Sö.Oü.ïTee volgens hem gaf degene die de klap had ontvangen direct
een klap terug.Zo lag ook liet geval hier bij DOORlïBOS,hier werd een
morele klap gegeven door een bot en een afwijzend antwoord en dat
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verdiende een antwoord dat daarmede gelijk stond.Volgens hem had-
'den de stakende kaïderadeib niet anders kunnen d oen, da^'zij nu ge-
daan hadden.Het conflict was er nu eenmaal volgens hem. en het was
aan de vakbonden om de stakers zo goed mogelijk te steunen en om
voor hen de zaak tot een meest gunstige oplossing te brengen.Hij
wilde daarom ook een voorstel doen.De stakers zouden niet weer aan
het werk gaan en souden trachten om hun kameradan op de werf ook
tot hun standpunt over te halen.De daarvoor in aanmerking komende
bestuurders van het B»V.V.en de S.V.C.zouden intussen trachten om
een bespreking te krijgen met DOORHBOS en bij deze bespreking zou-
den deze bestuurders trachten om voor de stakers de raeest gunstige
oplossing te verkrijgen,waarop zij weer aan het werk konden gaan.
De Heer OLTHOF was het hier in zoverre mee eens,dat hij bij zijn
voorstel bleef dat de arbeiders eerst weer aan het werk zouden
gaan.
De hoofdbestuurders van de ïï.V.C.stelde toen voor,dat de stakers
zouden gaan stemmen over het al of niet weer aan het \ïerk gaan.
De Heer UITHOF drong er op aan,dat dit schriftelijk zou gebeuren.
Dit is echter niet geschied.Ieder op zijn baurt werd gevraagd
al of niet weer aan het werk en allen antwoorden van doorstaken.
De staker Klaas 1TUGT33KEN,Nederlander,geboren 20 Maart 1878 te
fiidderkerk,,gehuwd,van beroep scheepstimmerman,wonende te FAKMSUM
Ho: B 795e,gemeente DIÜU'Z.IJ'L,vermoedelijk lid van de üJ.V.C.voegde
hier nog aan toe,dat zij,de stakers,niet eerder weer aan het werk
zouden gaan,voor dat alle onrechtmatigheden bij DOORKBOS uit de
weg waren geruimd.
Na nog enig heen en weer gepraat is uiteindelijk besloten,dat de
Heer G.bTHOF,de Districtabestuurder van het -iN.V.V.,de Heer üEKNTKS
HOF,zou verzoeken,om met de Districtsbestuurder van de E.V.C.
KOOL- of KüiiDAMjbeide heren zijn woonachtig te (JROITIiTGEN en de
Districtsbestuurder van de ÏÏ.V.C.was op de vergadering aanwezig,
op Vrijdagmiddag 12 Hovember 1948,een bespreking te hebben met
de Heer DOOKEBOS.De Heer OLTHOF voegde daaraan toe dat hij er
niet zeker van was,dat de Heer KSlïITIKSHOF,genegen was,om,nu het
conflict onorganasitorisch was ontstaan en de stakers niet gene-
gen waren om weer aan het werk te gaan op de oude voorwaarden,aan
die bespreking deel te nemen.Hij zou er echter zijn best voor doen
om de Heer BEEMIKSHÖF te bewegen wel aan de bespreking deelc te
nemen. j
Nadat niemand weer het woord wenste,sloot de inleider,die bestuur^
lid is van de afdeling APPIlTGrlSDALI van de E.V.C,te ongeveer 18.45 '
uur,de vergadering.

Groningen. 15-11-48
ÏT.B. . ^

De stakers hebben op Vrijdag 12 ITovember 1948,getracht om
in de morgenschafttijd met htaa nog werkende kameraden te praten.
Sij hebben zich daartoe op het erf van de scheepswerf begeven,
maar aan de stakers is de toegang tot de werf ontzegd,waarna zij
de werf in goede orde hebben verlaten.Sij hadden hun collega»g
gevraagd,om dan in de middagschafttijd met hen op de weg te ko-
men praten.
in de middagschafttijd bevonden er zich drie stakers op de weg
bij de werf,maar niemand van de werkwilligen heeft zich naar hen
toebegeven.

Het aantal stakers is teruggelopen van negen,op zeven man.



Gedeeltelijke werkstaking In het
van P «Doornbos te Applngedaja

&
HierbiJ heb Ik de eer U beleefd het navolgende te rappor-,

teren»
Op Dinsdag 9 November 1948 te omstreeks 15.00 uur werd al-

hier de mededeltng gedaan dat eeb gedeeltelijke werkstaking zou
zijn uitgebroken op de scheepswerf van P,Doornbos te Appingedam.

BIJ onderzoek werd mij door P.Doornbos,eigenaar van genoem-
de werf,de mededeling gedaan dat Dinsdagmorgen 9 November 1948
zes arbieders,die op zijn scheepsbouwbedrijf werkzaam waren,het
werk hadden neergelegd,terwijl na de middag dit aantal met drie
was vermeerderd»

De reden van deze staking moet volgens Doornbos gelegen
zijn In het feit dat de stakers op Maandag 8 November 1948 een
loonsverhoging van 20$ hadden geëist,hetgeen door hem niet werd
ingewilligd.

Doornbos deelde mede dat hij dit onmogelijk kon toestaan,
aangezien door hem het gemiddelde loonplafond reeds was bereikt
en hij daarboven niet mocht komen.

Volgens bekomen inlichtingen van de zijde der stakers werd
mij medegedeeld dat een gedeelte der arbeiders die aldaar op de
scheepswerf werkzaam waren,lonen werden uitbetaald die 10$ boven
het maximum waren gelegen,terwijl het andere gedeelte der arbei-
ders lonen ontvingen die 10$ beneden het maximum waren,De arbei-
ders die In werkstaking waren gegaan behoorden tot de groep die
een loon ontvingen,die 10$ beneden het maximum was»Dit was vol-
gens hun idee onbillijk en ze hadden Doornbos daarop attent ge-
maakt en tevens de els gesteld dat ook zij hun maximum loon wens-
ten te ontvangen.Deze zou op Dinsdag 9 November 1943 zijn beslis-
sing mededelen,Daar de geëiste verhoging niet door Doornbos werd
toegestaan waren zij.des morgens in werkstaking gegaan»

De stakers werkten in het meest» kwetsbare gedeelte van het
scheepsbouwbedrijf en wel dat gedeelte,alwaar de platen voor de
te bouwen schepen worden gevormd,Wanner deze staking in dit vita-
le gedeelte langer dan 14 dagen aal voortduren zal het gehele be-
drijf stilgelegd moeten worden wegens gebrek aan gevormd materl-
aaljterwijl deze arbelflers niet door andere vervangen kunnen wor-
den.

Volgens bekomen inlichtingen moet de woordvoerder en spreek-
buis voor de stakers een zeKre ülke Kloosterman zijn,tevens lid
van.de E.V.Ö*

De hieronder genoemde arbieders nemen aan de werkstaking
deelj . • ' " ' •
KLOOSTERMAN,Ulke,Nederlander,geboren 22-4-10 te Delfzijl,gehuwd,

1 scheepsbouwer,wonende Patrimoniumstraat 33 te Appingedam,geloof
gene,politiek communist,

• JKRANS,Berend,Nederlander,geboren 23-3-88 *e Sappemeer,gehuwd,
scheepsbouwer, wonende Dijkstraat 95 "&'© Appingedam, geloog gene,
politiek P.v.d.A,,
| NUG-TEREN,Klaas, Nederland er, geboren 20-3-78 te Ridderkerk, gehuwd,
scheepsbouwer,wonende MK&KK& Farrasum B.502d,gemeente Delfzijl,
geloof N.H»
MEÜLEN van der,Tonnis,Nederlander, geboren 1*1—9-16 te Delfzijl,
gescheiden, af schrijver,wonende Prins Hendrikstraat 3 t;e Appinge-
dam, thans Derk Boerenuistraat 8 te Appingedam, geloog gêne,politiek
communist



\, Sietse, Nederlander, geboren 15-2-21 te Meeden, ongehuwd

! tekenaar afschrijver, wonende Tjamsweer I 571 gemeente Appingedam»
geloof geen, politiek P.v.d.A.

IBODEWBS, Bernardus Bernardms, Nederlander, geboren 10-6-80 te Dellzijl, gehuwd, scheepsbouwer, woneade Cornelis Albertstraat 12 te
Appingedam, geloof E»K. politiek R. K»
[TEMPEL, Harm, geboren 18-7-17 te Onstwedde, van beroep scheeps-
bouwer, gescheiden, wonende Fivelkade 48 te Appingedam, geloof
N.H.. politiek E.Y.C.

I JQNGSMA, Hendrik, Nederlander, geboren 15-5-24 te Appingedam, ge-huwd, wonende De tierde 12 te Appingedam, geloof gene, politiek
lid E.Y.C.
LOUMAH, Derk, wonende te Delfzijl, nadere gegevens onbekend.

Yoorts zij vermeld dat de hierboven genoemde werkstaking
alleen door de E.Y.C, wordt gesteund»

'#
Üj

I.D.Oostelijk Groningen» 15-11-48



, (Van Ónze. correspondent)
Gisteren zQn een tiental arbeiden
van dé Scheepswerf Doornbos te
Applngedam in staking gegaan.

De oorzaak' van de staking is gelegen in
het feit, dat de 'directie weigert aan
deze 'arbeiders, allen geschoolde vaklie-
den,, een prestatietoeslag te betalen.
Herhaalde malen ia er door de arbeiders
fop'gewezen, 'dat zo van He contractuele
| uurlonen niet kunnen leven, evenmin als
l de aftdere werïjer^ in de scheepsbouw.
Nft de nieuwe,1 piflsVerhogin'g Stelden de
arbeiders ,de eiis; 2Wo toeslag op hun
loon. De Werkgeyëjp weigerde v botweg
ook maar één stap- in dé richting vtui
deze eis- te- doen. Daarop hebben de ar-
beiders het werk neergelegd en zich tot
hun, organisatie-besturen 'gewend. De
EVC heeft haar steun toegezegd. Van
het NVV-afdelingsbestuur is nog geen
bericht "binnen.

C



D
I.D.
H H A A G .

DOSS. 25/51/24 G E H E I M .

C

Verslag van de besloten vergaderikg» ->eiegd' vffQjp het
H.T.M.-personeel door het voormalig Ms|;atoiMscomité'i| op 9
november 1948 te 20.00 uur en 10 lsrovem̂ ^̂ 3j4asA»«*ir:00 uur
in het gebouw "Amicitia" aan het .Westeinde alhier.

OP 9 November 1948 waren aanwezig + 90 personen en op
10 November 1948 +45 personen.

Zaaloapaciteït 200 personen.
De vergadering werd te + 20.15 uur geopend door de voor

l malige stakingsleider TOUW (personalia bekend).
TOUW deelde mede, dat hij het afdelingsbestuur van de

"Nederlandse Vereniging" voor deze vergadering had uitgeno-
digd, doch dat het afdelingsbestuur aan deze uitnodiging
-geen gehoor heeft gegeven. Spreker zei vervolgens, dat het
H.V.V. de stakingsleiding ervan beschuldigt, de vakorganisa-
tie stuk te maken. Wij, aldus TOUW, gaven echter het parool
in de Vereniging te blijven. Wij hebben alleen geëist, dat
h.et afdelingsbestuur een ledenvergadering zou uitschrijven,
waaraan het geen gevolg heeft gegeven, omdat het ervan over-
tuigd is, dat de leden het Bestuur op die vergadering ter
^verantwoording zullen roepen.

Spreker verweet het afdelingsbestuur, dat het geen
strijd voerde voor de lotsverbetering van de arbeiders en
niet de leiding heeft genomen bij het conflict.

Door de stijging der prijzen hebben wij thans practisoh
een loonsverlaging gekregen. Het N.V.V. voert geen strijd
tot afschaffing van de loonstop. Spreker stelde de vraag
of het in het belang van de arbeiders is om deze loonstop
te handhaven? Dit is evenwel alleen in het belang van de
bezittende .klasse, die zich uit de aard der zaak verheugt < • • - •
over de steun, die zij in deze van het H.V.V. ondervindt.

Uitvoerig ging spreker vervolgens in pp de door het.
Centraal Bureau vanr de statistiek verstrekte gegevens om-
trent de lonen en prijzen. Met behulp van deze cijfers toon-
de TOUW aan, dat de lonen verhoudingsgewijs ver ten achter
zijn gebleven bij de stijging der prijzen van levensonder-
houd. Heel Nederland heeft, ondanks de bewering van de Neder'
landse pers, dat onze actie een communistische rel was,met
sympathie onze strijd gevolgd. Deze sympathie is heden ten
dage ons nog deelachtig, aldus spreker. Onze strijd is een
voorbeeld voor alle arbeiders in Nederland. Wij zullen daar-
om de strijd voor 2Q$ loonsverhoging in onze eigen organisa-
tie voortzetten, want onze organisatie is goed en met onze
2000 leden kunnen wij de strijd voortzetten. Wij willen hard
werken, maar niet voor een sober bestaan. V/ij hebben recht
op een behoorlijk bestaan.

Men beschuldigt ons ervan, dat wij buitenlandse op-
drachtgevers hebben, maar enig bewijs daarvoor hebben zij
niet. Wij hebben evenwel de bewijzen, dat juist de vakver-
enigingBieiders hun oren laten hangen naar buitenlandse op-
drachtgevers.

Het afdelingsbestuur beweert niets te maken te hebben
met de fooienbelasting, doch de leden hebben daar terdege
iets mee te maken, want het gaat van onae lonen af. Het ware
billijker deze foqienbelasting bij de bedrijfsonkosten onder
te brengen; dit zou slechts 0,42$ van deze kosten zijn. Wij
hebben deze netelige kwestie, waaraan onze gezinnen ten on-
der gaan, aan het' afdelingsbestuur voorgelegd, doch van enf-
ge activiteit in dien zin is nimmer iets gebleken. /

-Vervolgens-
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Vervolgens uitte spreker felle critiek ap het Hoofdbe-
stuurslid DE LATBE, die een persconferentie heeft belegd,
om deze vergadering te doen mislukken, door daaraan het
etiquette "communistisch" te hechten» Zij kunnen de pers
wel een huilerig liedje voorzingen, maar wij houden vast
aan onze eisen.

Daarna stelde ïouw de eis om de geroyeerde leden terug
te nemen. Er moet zo spoedig mogelijk een algemene. „ leden-
vergadering worden gehouden. Wij hebben om dit te kunnen
bereiken reeds 1000 handtekeningen verzameld.

Hierna werden twee moties aangenomen, maarvan één ge-
richt tot het Hoofdbestuur om terug te komen op het royement
en één gericht aan het N.V.V. en de Stichting van de Arbeid,
waarin wegens prijsstijging van de leveEBaiddelen een loons-
verhoging van fé3»—wordt geëist.

Nadat er 10 minuten was~gepauseerd, werd gelegenheid
gegeven tot discussie. Hieraan werd deelgenomen door;
1. De trambestuurder:

ffranoiscus Vinoentius Benediotus SMIT, geboren 13 Decem
ber Ibö4, Van Hoytemastraat 62, die allereerst een compli-
ment maakt aan de stakingsleiding in de "4 daagse veldslag".
De bondsbestuurders hebben hiervan kunnen leren. Zij heb-
ben het liefst maar zo weinig mogelijk last en willen "ge-
mainteneerd" door onae contributiegelden een gemakkelijk
leventje leiden» Als oudere man met 43 dienstjaren ben ik
na rijp beraad tot de conclusie gekomen, dat wij ons het
best kunnen losmaken van de "Nederlandse Vereniging" (Hier-
op werd vanuit de zaal geroepen "Ben jij ook communist").
in deze 43 jaren was er niemand van de bestuurders der orga-
nisatie, die nu eens een zuivere belangstelling heeft ge-
toond voor de belangen van hun leden.

Spreker oefende vervolgens felle critiek iit op het
royement der leden.

De vakbondsbestuurders zullen toch ook eens in het
hiernamaals ter verantwoording worden geroepen, waar zij |
zullen moeten antwoorden op de vraag "Hebt gij de arbeiders
geleid of misleid?" Dit is toch niet communistisch, vroeg \r sarcastisch.

2, DQ trambestuurder, M.W.H.VERSTEEG-, geboren 14 Augustus
1910» Cilliersstraat 6, deelde mede, dat hij als lid van
de "Nederlandse Vereniging" had bedankt. Hij drong er bij
de vergadering op aan om "en bloc" voor het lidmaatschap
van de "Nederlandse Vereniging" te bedanken. Het bestuur,
aldus spreker, komt de statuten toch niet na en speelt
eigen rechter. Met een dergelijke organisatie wil ik niets
meer te maken hebben. Spreker drong er daarom nog eens met
klem op aan om "en bloc" te bedanken en dan bij elkander

_te blijven en zo de strijd voort te zetten,
5* P'VAF WIJHE, geboren 9 Juli 1913, Joubertstraat 22a,
die zien verzette tegen het advies om de organisatie te ver-
laten. Hij sloot zich aan bij de woorden van TOUW, die zei:
"door de organisatie te verlaten, snijden wij in ons eigen
vlees». Spreker zei, dat er volgende weefccwaarschijnlijk
een ledenvergadering door het afdelingsbestuur zal worden
belegd. Daar zal het royementsbesluit ongedaan moeten worden
gemaakt en een nieuw bestuur moeten worden gekozen. Wij
hebben het recht om daar onze candidaten naar voren te bren-
gen.

Tenslotte sprak wederom TOUW. Het Hoofdbestuur, betoogt
hij, zal^eigener beweging nooit terug nemen en wij moeten
daarom actie voeren. Wij zijn uit ooncurrentienijd uit de
organisatie gegooid en men betitelt ons ook nog als "sohaur-
makers». Wij zijn dit echter niet, maar wij eisen van onze

-vakbond-
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vakbond, dat zij onze belangen behartigt»
Het Hoofdbestuurslid, JQÏÏSTRA, zegt "het kan ons niet

schelen, dat de leden weglopen". Hij vindt het natuurlijk
gemakkelijker, als hij een kern overhoudt, die hem oritiek-
loos volgt.

Spreker zei vervolgens "Wat staat ons nu te doen?"
1. ;gr moet een nieuw Afdelings- en Hoofdbestuur komen;
2* OP de eerstvolgende ledenvergadering moet een punt van

bespreking uitmaken "beleid bestuur". Daar moeten harde
noten worden gekraakt en men moet zich niet met een kluitje
in «t riet laten sturen.

Houdt er echter wel rekening mee, dat het Hoofdbestuurs-
lid, JOUSTRA, er niet voor terugdeinst de gehele afdeling
Den Haag ar te snijden.

Onze actie moet daarom worden uitgebreid tot een lande-
lijke, door o*a. Amsterdam en Rotterdam erbij te betrekken.
Dit is mogelijk want ook daar heerst ontevredenheid.

Het Hoofdbestuur zal dan wel naar ons moeten luisteren.
De arbeidersklasse, aldus IfOUW, eist de juiste man op

de juiste plaats. Dit heeft ook de tijd van de bezetting ons
geleerd. Wij hebben toen reeds geleerd, niet te bukken bij
de eerste slag. Jullie taak is dan ook om uit te dragen al
datgene, wat hier vanavond is besproken.

Spreker zei, dat volgende week Donderdag een leden-ver-
gadering zal worden gehouden. Daar zufclen wij "hun" onze
wil moeten ipleggen. Daar moet een nieuw bestuur worden ge-
kozen, dat onze strijd steunt*

Spreker besloot zijn rede met de opmerking "met 2000
man maken en breken wij de zaak".

Op de vergadering van 10 November 1948 sprak TOUW de
hiervoren vermelde rede nogmaals uit. De stemming op deze
vergaderinjg was minder goed dan op die van de vorige avond.
OP deze vergadering was slechts één discussiant (naam onbe-
kend), die de vraag stelde, wat er met het stakingsgeld ge-
beurt. TOUW antwoordde, dat, wanneer er een nieuw bestuur
is gekozen, het geld in de afdelingskas zal worden gestort.
Dit geld staat thans vast op een Bank en daar kan slechts
het "stakingscomité" over beschikken.

TOUW zeii,, dat er reeds voorstellen waren gekomen om
dit geld aan een Tubereulose-instelling te schenken, doch
hij was van mening, dat dit geld was gegeven voor de strijd
van de arbeiders. Daarom aal het worden gegeven aan de orga-
nisaties, die voor ons strijden, aldus spreker.

in deze vergadering werden dezelfde moties aangenomen,
als tijdens de vorige vergadering (12).

Verzonden op 11 November 1948
aan: ^het Ministerie van Algemene Zaken,
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Ten vervolge op hetgeen reeds eerderj medegedeeld
omtrent de activiteit van het gewezen stakTngscomite der
H.T.M., wordt het navolgende medegedeeld:

Op Vrijdag, 5 November 1948, werd bij de uitbetaling
aan het H.T.M.-personeel aan de verschillende remises een
pamflet verspreid (zie bijgaand afschrift) waarin de leden
van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel
afdeling Den Haag II, worden opgeroepen tot bijwoning van
een vergadering in het gebouw "Amicitia" alhier, op Dinsdag,
9 en Woensdag, 10 November a,s.

In dit pamflet, hetwelk niet ondertekend is, wordt min
of meer gesuggereerd als zou deze vergadering door de Neder-
landse Vereniging z$jn uitgeschreven. In werkelijkheid is
deze vergadering uitgeschreven door het voormalig stakings-
comité, o.l.v. de voormalige stakingsleider T_OUW (personalia
bekend).

Op 6 November .1948 ontving het Afdelingsbestuur van de
"Nederlandse Vereniging" een uitnodiging van QTODW voornoemd,
tot bijwoning van deze vergadering.

Het afdelingsbestuur heeft deze uitnodiging evenwel als
kennisgeving naast zich neergelegd.

De Nederlandse Vereniging belegde diezelfde dag een
persconferentie, om ook de pers in deze voor te lichten,
terwijl bovendien aan elk lid van de "Nederlandse Vereniging'1
per post een schrijven zal worden toegezonden, waarin het
standpunt van het Afdelingsbestuur uiteengezet zal worden»

Nog kan worden medegedeeld, dat de communist, LEEĴ ANG;,
(personalia bekend) een van de verspreiders van vorenbedoeld
pamflet is..

Verzonden op 8 November 1948
aan; -^Ministerie/van Algemene Zaken,
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voor leden der Ned.Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel Den Haag II
waarbij het afdelingsbestuur is uitgenodigd,
l* Opening.

. 2. Het woord is aan het afd.-bestuur; vrije spreektijd,
3, Discussie over punt 2.
4. Beantwoording der discussie,

indien het afd.-bestuur niet aanwezig zal zijn, aal ter vergadering
een

NIEUW VOORLOPIG AFDBLIMGSBESTUUR GEKOZEN WORDEN!l

dat tot taak zal hebben:

Ie, zo spoedig mogelijk een nieuwafdelingsbestuur tot stand te doen
komen;

( > 2e., Afdoende maatregelen te nemen om de strijd tegen de duurte en
voor loonsverhoging te organiseren;

3«» De strijd tegen de fooienbelasting te organiseren;
4e» De strijd tegen de vermindering van rij- en rusttijden op de

lijnen te organiseren en tegen de verslechtering van de diensten
in het algemeen, zoals dat vandaag het geval is voor het rijdend
personeel

De belangrijkheid van deze vergadering is voor iedereen duidelijk.
MASSALE OPKOMST NOODZAKELIJK!f
ook de vrouwen der leden zijn welkom,

De vergadering zal plaats vinden op

Dinsdagavond 9 November om 8 uur en
Woensdagmorgen lo November om 10 uur

s Beide vergaderingen te houden in
gebouw AMI_QITIA, Westeinde 15,

K. O M T A L l B N l ! ï K O M T A L L E N ! ! !
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'° f ACDJ^W
_-| _ ^ S r-JUMH^^^^^^"Hierbij worden de namen en verdere t̂ *| f? V ö n y t o e g e s on -

den van de personen, die deel uit hebben gemaakt van het j
stakin;;;scomité, gevormd uit het 1.^.II.-personeel. , J

!

\. G-e ur_t_ VAJ£ .JSgK, geboren te Harderwijk , 13 Hei 1900, ;
tr amb esTüuTde'ï"," '"w onend e Arnhemsestraat 66;

} 2» Eense ZUUEMOHD, geboren te 's-Gravenhage, 18 September
1924, ~c fiauf ie ur, wïïnende l:abarberstraat 132;

3». johannes YAH BEIMBL, geboren te 's-G-ravenhage, l Decem-
ber 1902', chauffeur , wonende l/aalstraat 39;

4. ireederik Hendrik VAN DEHI.BI;, geboren te 's-Gravenhage,
6 December 1924, trambestuurder, Tulpstraat 56, llijswijk:
(z.i-M';

yj| 5. Antoon VAM CAMPi^I'T, geboren te 's-ü-rsvenhage, 13 liecera-
/ ' ber Ibyb, conaucteur Frans Halsstraat 54; ]
| 5
' er I

6. Quiri jn Adrianus Ci-erardus YAI'T ÜJLK, geboren te 's-G-raven-^
hag«,
137;

Jun^i 1893, trambestuurder , vi-onende iToordpolderfcade

l 7. Dirk MULDER, geboren te laddinxveen, 31 December 1397,
conducteur, ./e e s per straat 47;

f 8«. Aiitonius &erardus yAI-I pBH HIBT, geboren te Veur, 10
juli 19^0, c ond uc t e ur , v o orhe e n amb t ena ar . Aigein.Seer .lii jks-
voedselvoorziening, laakweg 210; .

1 9* Jphannes HOOS, geboren te 's-G-ravenhage, 29 Augustus
1899, conducteur" ,^wieringsestraat 494;

10» liermanus STOL, geboren te Leiden, 11 Augustus 1893,
c ond uc te ur ," w onsnd e iloordstraat 51;

11* Leendsrt La uren s gQUlf> geboren te ' s-Gravenhsge, 13
April l'y^i:, "trambestuuöde^ l-loefkade 1314;

S* 12* Jac ob us J o hanne s V3IIH03F, geboren te 's-Gravenhage,
S 15 Augustus ly i fO, trambestuurder, lierman Costerstraat 343;

.^13. Adrianus :?ranclscus SMÏÏLDSB3, geboren te ïilburg, 26
April ibbö, conducteur, Mijkduinsestraat 135;

j* 14* Oo_rnelis BAL, geboren te 's-G-ravenhage, 31 December1 "~" '_
191 9, "~c"dnd acteur,' Eoerstraat 110;

/'
(

Baptiste Antonius VAIT DSlf B5BG;. geboren te
's-Gravennage , 50 Liel iy 10, cönduoteur ,~Yan uierisstraat 144

16» Willem QVERDIJg, geboren te «s-Gravenhage, 2 December
1919, dankwerker, lïarktweg 231;

I/"17. Sldert VAIT LECUWB, geboren te Zevenhuizen, 2 Juli 1894,
/ conducteur, indÈgostraat .34;

,

Yerzondjn op 19 october 1948
aan: C'̂ IvI;Lriis'terie Algemen

10* LambertUB Johannes KAPEL, geboren te 's-G-ravenhage, 30
October ly^b Yan Ylotenstraat 32.

ene Zaken.
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Voor OD 209 -.11 Naam .TdMe...st.akingen.

Origineel in PD 7215 Naam G. van Riet

Volg nr Ag, nr 47514 Aard van net stu^ trafflstakiag HiTvMï

Afz !„.&, .4*n Haag Datum -12*10*48

Haar aanleiding van de onlangs plaats gehad hebbende tramstaking
bij de H.T.M, alhier,kan nog het volgende «orden medegedeeld:

>

Zoals reeds eerder werd gemeld was één der atakingaleiders,genaamd
£̂ vanJRIg£, wonende Laakweg 210 te 's-Gravenhage,in verband met zijn activiteit
tijdens de staking,geroyeerd als lid van de "N.V. ".Direct na dit royement ver-
scheen VAN RIET op het kantoor van de Nederlanae vereniging van Spoor-en Tram-
wegpersoneel aan de Prinsegracht alhier,waar hij aan het Bestuur zijn excuus maak-
te en mededee2de,dat hij niet had genten,dat dit een communistische rel was*

Het Bestuur heeft daarop het royement van Van RIST ingetrokken.
Toen echter later bleek,dat Van Riet ook na de staking nog actief deelnaam aan de
leiding in het atakingscomité o.a. door het op zijn naam huren van een zaal in
het gebouw van "Amicitia" voor het stakingscomité,heeft het bestuur van voornoemde
Vereniging alsnog besloten Van RIET te royeren.

Thans is geblaken,dat Van RIET gesolliciteerd heeft voor een bezoldigde
functie bij het Hoofdbestuur van het N.V.V. doch de informaties,die bij de Neder-
landse Vereniging zijn ingewonnen,zijn van dien aard,dat Van RIET niet voor deze
functie in aanmerking zal komen»

Zoals uit bijgaande C. P.N.-bedrijfskrant blijkt,verwacht men van die zijde
zeer binnenkort een vexadering van de Nederlandse Vereniging.Bij informatie is
gebleken,dat hier voorlopig nog geen sprake van ia.Dergelijke mededelingen geschie-
den uitsluitend om de actie levendig te houden,hetgeen dan ook in zeker opzicht
gelukt.

Uitgetrokken door ,gg Afd./Sectie ac<jïi/ Datum ../ .̂  y

A.L. 17249-47
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laar aanleiding van de staking onaë1r*""Tïe*T Héags™ ' 'ramweg

personeel, welke in Juli 1948 uitbrak en d.d. 4 Augustus

1948 werd beëindigd, kan dezerzijds nog het navolgende wor-

den medegedeeld:

Van G.P.Nt-zijde tracht men de actie onder het perso-

neel zoveel mogelijk levendig te houden. Dit moge blijken

uit het feit, dat de stakingsleiding op 29 September j.l.

in het gebouw "Amicitia" een feestavond belegde voor allen

die aan de staking hadden deelgenomen. Deze feestavond werd

door + 100 personen bezocht. Volgens mededeling van de voor-

malige stakingsleider TOUW zouden de kosten voor die feest-

avond niet uit de stakingskas zijn geput.

Zoals uit bijgaande bedrijfskrant blijkt, tracht men

de activiteit onder het Tramwegpersoneel levendig te houden

door een nieuwe actie in te zetten voor 20f> loonsverhoging.

Verzonden op 7 October 1948

aan; / ty Ministerie van Algemene Zaken.

O
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V.O Q R gOraLOONSVERHOGING
de stakiïig' ,zi jn' we door d§
ding , die' we ' hebben opge-*

t'ot grote ontdekkingen gekomen
We hebben ontdekt welk een machtige
kracht -er in.de,. eenheid van de ar̂
b ea4e£s 'schuilt , en hoe we "die een-
heid tot stand moeten brengen en
. cKebnai-ken ' om onze. r echten op één
( answöak-dig bes|aan werkelijkheid
"te doen worden;. . • '

s .tî bben.-.echter ook 'ontdekt, wie.
-Terhihderen dat wij. een b'e-

iXö'örMjk ̂ 0®n verdienen, waar we,-
zonder zorgen, van zouden kunnen lê-<
ven, zodat ook wijvwat geluk en
vreugde in onze gezinnen gouden
hebben, waarvan ons thans zo bitter

ten deel valt, omdat er-lie-
zijn die leven van onze arbeid,.
ons geluk en van onze welvaart »,:.

. Deze lieden, 'voor wie wi-j 'moeteii. .-' :
'ŵ rlcen, hebben er belang bij', -^at
:Qhze; Iö4en zo laag mogelijk zijn,
'omdat QT dan meer winst voor he|ï '
overblijft, en alleen voor dié- \n zij pn& 'werken, Als ofrs

Iken hen geen winst meer oplevert
warden wij door hen ontslagen* Zij
bsöuden alleen met hun eigen .be lan-
gs r£ rekening, de on.se laten hun.,'
koud, . . ' • ' • ' . ' •
Onze ..belangen laten, hun net zo lang
k-'iud als z'ij aan onze arbeid verdie-
nen-». 1! o e n w i ,1 sta a'kt eny o o r __hen _ t e
•̂ erke_n! yerdiend en ĝ i j" njĝ ts ''me '
aan ;öns , en go' hebb en w i'j o nz'e
werkgeyers gedwongen om ook even-
t j es. /aan onz e, belangen; t e/de}ik"en.
We hebben echter nog neer' ontdekt
tijdens de staking, .en .dat al j n. iil.,».
de middelen en methoden,..-éië 'de he-
ren w.inst'-opstri jker-s' er op na hou-
den om onze l&~ne.ir;>!iaag te houden,
i)e methoden.j 'd̂ è deze heren töepas-
s.en zijn. 3! z;o oud als het 'wins. t"oe~
-lag zelfj-'öl» doodgewone .intimida-
tie, bangraakerij, en. bedreiging' met
.de ordinairste "broodroof v Daarvoor
ilende '-oo a•„ de '̂ ntslagbrief' die.'.vwe
aĵ maal thuis'gestuurd kj?egen .(in
Overeenstemming met 'dé '



dersl), en waarmee men gedacht had
ons bang te kunnen maken voor ons
baantje.
Dit wat de methode betreft. We heb-
bén echter ook de middelen leren
kennen, door middel waarvan onze
bazen onze lonen zo laag mogelijk
trachten te houden, met het doe-1
om zo veel mogelijk van het door
ons verdiende geld in hun eigen
zakken te kunnen laten glijden.
Het allereerste middel dat in toe-
passing gebracht werd","• was -

d e p o l - i t i e m a c h t .
Deze was 's Zaterdagsmorgens reeds
zeer vroeg aanwezig - en trad op
meerdere plaatsen hardhandig en
zeer dreigend op, met het doel zo-
veel mogelijk trammannen te intimi-
deren en aan het werk te krijgen,
hetgeen hen echter in het geheel
niet is gelukt, vooral omdat de
burgemeester diezelfde ochtend nog'
zijn bemiddeling aan ons toezegde.

• Het- tweede middel, waarmede de sta-
king gebroken en onze lonen laag
gehouden moesten worden vormde het
leger'van controleurs, .dat zich
liet commanderen op de wagens te
gaan, en uit te rijden - zowel als
bestuurder als ook als conducteur,1
enkele dapperen onder hen niet te
na gesproken»
Ook hiermede werd echter geen re-
sultaat bereikt, en de controleurs
moesten vrijwel alleen de wagens
bedienen, zij het dan ook in gezel-
lig samenzijn met politieagenten •-
en een paar onderkruipers, en uit<-
gehoond en geminacht door de bur-
gerbevolking, omdat die geheel met
ons van mening was dat de lonen
bij de HTM schandalig laag en de '..
winsten nog schandaliger hoog zijru

' •• - / > '

Het derde middel, waarop de heren
uitbuiters hun hoop gevestigd had-
den, om de onmenselijk lage lonen
te kunnen blijven betalen en dus
hun winsten hoog te houden, het der'

de en meest betrouwbare middel,
waarop deze heren steunden, was:
d e l e i .d i n g v „a. n d e
v a k b o n . d e n , . .

voor het 'karretje van -d-e- hoge win-,
sten en de' lage lonen te' s.panne'-n»
Betrouwbaar was dit middel als "géén
ander omdat de HTM-ers .vertrouwen -iii_
de door hen zelf gekozen 'leiding der
vakorganisatie. s telden. En dit mid-
del heeft dan, ook volkomen aan zijn
verwachtingen beantwoord, -want bijna
alle vakbondsbestuurders van_hoog .-.
tot laag hebb"en tijdens, vóór 'en na
de staking de zijde der directie 4
kozen, ziĵ het .d.an zonder. -de leden..- .-- •
wier belangen, een andere
van node hadden dan die welke de dj-,
rectie ' voorstond ,
De leden eisten hogere lonen',' en; hoe-
wel de gehele arbeiders-bevolking
het ogenblikkelijk'met de leden der
organisaties e.ens was, moesten zij
toch vier dagen van krachtige .en
eensgezinde strijd- voeren voordat de
directie en de vakbondsleiddng voor
de eisen van hun personeel en leden
zwichtten. . . .•
Maar kameraden,leer je in de strijd
kennen. •
We zijn er echter nog niet, en'er
staan ons thans t^A/eë dingen onmid" l-
lijk te doen.
Ie. De leiders die'ons vertrouwen
misbruikten te verwijderen, én'' nieu-
we, frisse en moedige vakbondsbe-~
stuurders te kiezen.
2e. Met dit nieuwe bestuur de strijd
voor onze belangen voort te zetten}
vo'or een menswaardig bestaan van on-
ze gezinnen eh voor het geluk van on-
ze' kinderen, door de o'pb.éfTing_'van
de dagelijkse- zorgen ontstaan door
gebrek aan geld. '. •
Het moment is aangebroken, waarop;de
prijsverhogingen in ITederlan-d nog
sneller hun beslag zullen krijgen ! .
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dan in hot verleden. (10% in oen
jaar over de hele linie). In de
troonrede is aangekondigd, dat de
subsidies '.óp' c".e -levensmiddelen zul-
len vervalioiiv "Voorts zal de dis-
tributie vrijwel verdwijnen. De
prijzen-zullen derhalve (door de
opheffing ..van', de .prijsbeheersingY
snel stijgen,'\t moeten we vóór zijn!

Thans menen wij, dat we de eis tot
een loonsverhoging over de gehele
linie, voor alle personeelsleden,
van 2Qfi>"moëüfêTï'ls WlTên.
Wo hebben een- tijdlang gevochten
voor de gelijkschakeling met Rot-
terdam. Dat goed en het heeft Do-r
i~>|igrijke vruchten afgeworpen»

Thans echter moet- het vizier •worden.--
verschoven, We moeten op een meer
vooruitgeschoven doel richten. De
actie - vooral in de ïT.V. - moet wor-
den ontplooid op grondslag van 20%
loonsverhoging, *
Het moet spoedig gebeuren, voordat
onze uitbuiters gelegenheid hebben
gehad door middel van nog verdere .
prijsstijgingen hun-s lag te s laai'. • '
Laat ons eensgezind in dit nieuwe
stuk strijd 'gaan. Geen Joustra kan
ons tegen elkaar opzetten! Ween, dat
plezier .zullen we hem niet gunnen!

Hoog de eensgezinde strijdwil der
trammannen.

Bestuurder L. Touw (5)

ALS EEN DIEF IN DE NACHT

Het is een ieder bekend, dat de
heer Jpustra, alsmede de bediende
van., dB." heer Joustra, de. heer de La-
ter, hebben .gezegd 5 Dé ledënverga---'
deri-ngen van de J.'tf^'zi.in "ausra-
diert" (da,t is Duits - de heer
Joustra spreekt die taal goed - en •
betekent s vernietigd) zolang d& •.

"onrust" duurt in de i'ï.V.

C

Voor mensen, wier broodwinning
wordt bedreigd is dat nog zo gek

bedacht. ' • •
schermen - net als de Duitsers,

wier taal de heer Joustra heel
goed spr.eekt en wier gewoonten hij
van heel dichtbij héél nauwlettend
heeft gadegeslagen met veel sympa-
thie,,.. - met zulke uitdrukkingen
als "extremistische" actie in de.
«„V. -en ;lcommunistisch spel" in de
K*V., ook al weer precies als de
Duitsers in de bezettingstijd deden
Keen, men kan niet zeggen, dat de
heer Joustra niets heeft geleerd
van hen, met wie hij op hetzelfde
podium heeft gestaan.,

Inmiddels passen de heren Joustra en
de Later thans ook de intimidatietac-
tiek, van de B»D.' toe*
Ze roepen telkens 40, N.V. leden in
vergadering bijeen,.nooit meer dan:
geveer A-O en vaak weer nieuwe me-a- •

sèii. In zo'n kleine vergadering"', *
waar dan gezorgd is voor een aantal
door-dik-en~dun-aanhangers van me-* /
neer Joustra c „s, branden de h.ereü.'
Joustra en de Later los op "de €oAmu-
nist" Touw en op de "Communisten'* in
het algemeen. De heer Joustra gelooft
soms, dat hij weer. op een Duits po-
dium staat, zo'windt hij zich op
over die vervloekte "bolsjewieken"*
De heer de Later neemt "-wraak" voor.
het fluitconcert in de Dier-entuin*
Het' is o'ok veel gemakkelijker 40
mensen te bedriegen dan 2.000*
'Zo, als, dieven in de nacht, 'proberen
Joustra, de Later es,, ons te beklad-
on, Zo springen deze helden om met

de "democratie",in de vakbond, waar-
over ze de mond vol hebben. t
Telkens 40 man intimideren. Als we.ov
die manier voor een groot deel •alle-
maal een modderbad van Joustra nebbe;
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gehad, op <3e"bij hem zo vertrouwde
Goebbels haanjLer, dan ."durven" de
heren misschien wel een ledenverga-
dering te houden.„... Maar wij den-
ken , dat de wind 'dan nog wel eens
uit de verkeerde hoek kon waaien
voor "beide anti-Communistische, an-
ti-arbeiders helden!

Want in de vergaderingen van onge-
veer 40 'man kan de critiek zelfs
niet worden gesmoord.
We hebben geleerd wie onze vrieaden
zijn en wie onze vijanden» Die les
vergeten we niet zo gauw. .-

f*
...... GA NAAR EEN OOW JET-'FILM KIJKEN

Het is de bedoeling van'de Nederlandse"machthebbers om de waar-
heid over de Sowjet-Unie'zoveel mogelijk te onttrekken aan de
aandacht van de Nederlandse werkers^
Zo worden bijvoorbeeld, Russische films vrijwell. stee.ds geboycot
door de Nederlandse 'bioscoopbezitters, uit vrees, dat daardoor
wel eens een ander beeld over het Rusland, van heden zou kunnen
ontstaan, dan hetgeen door de kapitalistische pers doorgaans
wordt afgeschilderd.
Toch draait van tijd tot tijd een Russische film in.qn'ze thea-
ters, meestal in speciale voorstellingen van ons dagblad "'De
Waarheid".". '' • . • .
Ieder herinnert zich .nog wel de prachtige Russische film ('De
Regenboog"-evenals de beroemde Sportparade. films, . -
Op Zondagmorgen 10 October vertoont de Waarheid de Sowjet-film
"Wanja, de wees'!T in het Rembrandttheater en ih het Odeonthea-
ter, •' •
Kaarten a 95 cent (a.r.i.) z.i'jn vanaf'heden verkrijgbaar aan
de loketten, van de Waarheid, Prinsegracht 60.Kantooruren 8.50
tot 17o30 uur. ^ . !
De voorstelling,in het.Odeontheater begint om half tien, dié
in het Rembr^ndttheater om 10 uur» •

C



Onderwerp: Staking.

6 E HE I M» Amsterdam, 5 October

Te Uwer informatie d'lene, dat op -*+ dezer te omstreeks 11 -

uur bij de N. V. GOES Kolenhandel, gevestigd Albert Cüyp-

straat, 2̂ -0, alhier, een staking onder het personeel is
"" " :

uitgebroken. Hieraan nemen 20 man van het uit 25 .koppen

bestaande personeel deel.

De oorzaak. van het conflict is gelegen in de omstandigheid)-:

dat deze Naamloze Vennootschap, met ingang van ̂  October :

jl,, het tot dusver door haar betaalde bedrag voor koffie-

geld ad ƒ!„•*, niet meer uitkeert.

r . ui ,



Aspecten der Haaf se

Tramstaking.
ïen zal uit de pers vernopïen hebben, dat ^e

f. T. M -mannen, eindelijk het getalm der vakbonzen
moede, tegen de •wil van l-'g.n. in, op 31 Jutif een.
staking hebben doorgevoerd., om op korte termijn een
gunstiger toonregeling, waarop men reeds l)*2 jaar
had aangedrongen, doorgevoerd te krijgen, 'ft

Men had voor deze actie een gunstig mqpi'ent uit-
gekozen, n-1. op de dag, dat in verband m*t d« fees-
telijkheden ter gelejMtei&ri&n het 700-iArig bestaan
van VGravenha^fT vteel vreemdelingen verwacht
konden wordao^ Zo min weet, ^üis> dé staking alge-

.M. niet moge-
laten nctioneren, jm'edè

•welke reeds lang
loonpositie van ;het

daadwerkelijke sym-

Courant'' en
stakef\. Van de

olk'1, werd
commuriis-
vp dl* ogen-

eiding bleek
volkoiöfl^f opgewassen.

t 'deze actie

meen, *
lijk ook
door hè*
schande s
H.T.M;-
pathie ach

Z«lfs de Purgerpers,
,,De Groene.\n het
zijde der vakorganisaties
onmiddellijk
tisch^ rei te
blik nog mee do
tegen deze
En aanvankelijk
met glans zou worden "fewoi

Helaas is men na 4djyfeB(r'T'n zoverre voor het ge-
intrigeer en vboF^ëeïofteu gezwicht, dat men de
bespreking voor een nieuwe loonregeüng weer in
handen der diverse vakbondleiders heeft gelegd en
voorlopig op de oude voorwaarden het werk heeft
hervat. We moeten erkenen, dat d*t voor ons een ge-
weldige teleurstelling was en we hebben een ogen-
blik de leiders van het istakhïgscohvité verdachtj dat
men zich tot duistere praktijken had 'aten ver-
leiden. . . .

Latere berichten evenwel duiden er op, dat dit
niet niet geval ds, en in zekere; zin komt dit comité
een eresaiuut toe, dat men deze actie nog zover heeft
kunnen voeren.

Thans blijkt, welk een geweldige tegenactie de
vakorganisaties met steun van de directie en de
overheid, hebben gevoerd, om deze ispontane geest
yan het H.T.M.-personeel te breken en te schandali-
•eren. ' j

Of men hierpa'ede succes 'geboekt heeft, menen we
thans, tot onze geruststelling, dn twijfel te mogen
trekken, ondank® bet feit, dat de leidefs der organi-
satie „de' N. V. van Spoor- en Tramwegpersoneel
hoog van de toren blaast, iijmiddeU het stakings-

conjjté heeft geroyeerd, en de overige leden heeft te
kennen gegeven, dat men voorlopig niet met\n
een personeelsvergadering wij. beleggen, ,ter bespre-
kingf van de inmiddels gereedgekomen, loonvöor-
steUen,... -

Het( laat zich aanzien dat de vakorganisatie;» dit
Ihoge spel zeer duur Ve staan zal komtjv

Reedis heeft het pe^sóUêer^^edreigd, een zelfstan-
dige bedrijfsorgani^afte te zülle\n en de
N, V. niet' langér/fe erkennen, vAig hopen wijf dat
men inderdaa;

dat voorts
overhel dsbe

Vurig ho
doorzetten

deze
de ge

ijvien de
n wij, da
het begi

nisSties zul|en inluid* n.
Deze utal&ng biedt een zeer bemo
Voor zove\j hi«i en daar onze

ring hebben fiainnen l-i
is navolging gans niet
verontwaardigd\over
in deze actie hebben
dat deze lichamen ^ve

:onsequentie\l trekken) en
linie, in particuliere- en

Ifde lijn geyolgd zal worden.
de zullen

van, het^febacle der vakorga-

jend aspect.
jef

g|en, in andere beoFÏjven, dan
uitgesloten. Algemeen is men

ro^ die de vakprganisates
gespeeld, en dringt het door,
engistukken zijn/van de Staat

en dat /e de belangen v,au de oridpfiiéjmters en van
de leiders dienen.

Over liet verderjijiö5io«f>*JKopen wij te eniger tijd
onze lezers nog nader in te lichten-

Tot zover. J J, B.

1) Naar onze. mening zijn ds ^sen veel tg beschei-
i den, doch critiek hierop past op dit ogenblik minder, j
gezien het aspect van deze strijd. J. B.



UITTREKSEL

Voor OD...3Q9-U Naam

Origineel in QD....2.44.-ëaag Naam CPN.-v.e.r.gs.ü.er.ing.en :

Volgnr Ag.nr. ...46812 ^^ van het stuk .Yer3lag....GPlJ-,Q.Qng.r.es... dis,tr...D.en

....Sep'48 Mz IiOM..B»öjg Datum 28,9.,.48

Op de eerste congres-avond bespreekt GEELHOED een 18-tal punten.
Over-punt 11, het werk in de Vakbeweging zegt hij o.ra.;

Wij moeten de y oorho ed e vormen b i j de aotie van de arbeiders.
I*e Partij kern van de HTM is hierin volkomen geslaagd. Kameraad
TOUW heeft aan de CPN een openbare les gegeven.
Dit is echter niet vanzelf gegaan. Stelselmatig is er geagiteerd
en gepropageerd. Sr is aangeknoopt bi j de looneisen. En steeds is
er voortdurend contact gehouden met de 'partijleiding.
Thans wordt er eer; bedrijfskrant verspreid met een regelmatige oplaag
van 1100 stukê.
ledere tramman koopt hem en leest hem.
Systematisch zullen wij deze massa

Uitgetrokken door ^ Afd./Sectie £CD-4b Datum 30.5 .49

* H—VOp aanwijzing van ..,

5074 - '48



I.D.

D E K H A A G .

Doss. 25/51/19.

.3

G E H E I M .

2?en vervolge op het schrijven Dos s
dat deSeptember 1948,betreffende de H,f.M. wordt medegedeelc

aangekondigde demonstratie van de H, T.M.-mannen op 14 September
1§48 niet is doorgegaan.

Omtrent deze demonstratie verscheen in "De Waarheid" van
Maandag 13 September 1948 het volgende bericht:

"Uamr wij vernemen is de demonstratie van het
"die voor morgenochtend was vastgesteld, afgelast.
"In een vandaag verspreid vlugschrift deelt de personeelscom-
"missie mede, dat het voornaamste doel van de demonstratie, nl,
nde goedkeuring van het college van rijksbemMdelaars op de mi-
"nimum-looneisen van het trampersoneel .reeds is bereikt.
"De demonstratie heeft dus reeds, v 6 o r ze gehouden werd,
"haar vruchten afgeworpen."

Het bewuste vlugschrift werd tot heden niet onder het
H.O?.M.-personeel verspreid^

Tan betrouwbare zijde werd nog vernomen dat de leider
van het voormalig stakingscomité L.L. IOÜW heeft verklaard,
dat binnenkort twee feestavonden zullen worden georganiseerd,
waarbij allen, die aan de staking hebben deelgenomen, zullen
worden uitgenodigd.

Een afschrift van het verzoek van TOUW tot het houden van
voormelde demonstratie, die zoals reeds vermeld niet is doorge-
gaan, gaat hierbij. Op dit aan de Burgemeester van 's-Gravenha-
ge gerichte verzoek, werd door de Hoofdcommissaris van Politie,
alhier , afwijzend geadviseerd.

C
Verzonden op 14- September 1948 aan C.V.D.



AISOHHIFT.

Den Haag, 8 September 1948.

Aan de Hoof dconmissaris van Politie,
te
's-Gravenhage.

Wel.Ed,Heer,

Hiermede verzoeken wij Uw toestemming voor het houden van een
demonstratie van H.T,M. personeel op Dinsdag 14 September a. s.
is-morgens van 10£ uur tot c,a. 11 uur in de gemeente 's-Gravenhage.

Wij stellen ons voor de volgende route te volgen:

10 uur opstellen Westeinde voor gebow Amiszatia
Daarna ^esteinde richting Loosduinscheweg,

r / Lijnbaan
•^rinsegracht
Grote Mar kt straat
Kal vermarkt
Fluwelen Burgwal
Herengracht
Be zuidenhouts cheweg

Op de jfrinsegracht zal tegenover het Volksgebouw even worden
gestopt, teneinde aan een delegatie van 5 H.T.M, mannen gelegenheid
te geven een verzoekschrift aan het afdelingsbestuur van de Neder-
landse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel te overhandigen.
Op de Be zuidenhoutacheweg zal de stoet worden ontbonden voor het kan-
toor van de H.T.M., alwaar een delegatie van 5 H.T.M, mannen even-
eens een verzoekschrift aan de directie der H.T.M, zal overhandigen.

In de demonstratie zullen een aantal leuzen worden meegevoerd
met de volgende teksten:
Weg met onze extra-belastingaanslag

r Onze lonen gelijk met Amsterdam en Rotterdam
^~ Weg met de royementen van de strijdbare leden.

Het H.T.M, personeel wenst hogere lonen
Voor vakbondsdemocratie - weg met de royementen.

Hoogachtend
Voor de pers. commissie H.T.M.

w.g, L.L. Touw

Hoefkade 1314.



. D B N H A A G .

DOSS.25/51/19. G B H E I M.
4

Ten vervolge op het schrijven. Dossv2J>/51/18, "d.d. 8
September 1948, betreffende de H.T.I., waarin mededeling
werd gedaan, dat door het gewezen stakingscomité aan alle
leden, behorende tot de Hederlandse Vereniging van Spoor-
en Tramwegpersoneel, een manifest zou worden gezonden,
wordt dezerzijds het navolgende vermeld:

Door het voormalige stakingscomité werd in een oplage
van 20.000 stuks, bijgaand manifest (zie bijlage l) aan
alle leden van de "1T.V." verzonden.

In de aachtvergadering van 7 op 8 September 1948 werd
door het voormalig stakingscomité tevens mededeling gedaan,
dat aan het einde van deze week, begin volgende week, een

C,.,' demonstratie zou worden gehouden.
In verband daarmede werd hedenmorgen, 10 September 1948,

bij de uitbetaling der lonen aan de remises een pamflet
(zie bijgaand afschrift bijlage II) verspreid, waarin de
H.Ï.M.-mannen worden opgeroepen om op Dinsdag, 14 September
a.s. aan deze demonstratie deel te nemen.

Verzonden op 10 September 1948
aan; C.7.D.



DE H. T. M. STAKINGSLEIDING
en de Nederlandse vereniging.

*
Aan het Nederlandse Spoor- en Tramweg-
personeel, leden van de Nederlandse
Verenig, van Spoor- en Tramwegpersoneel

Waarde Vrienden,

Wellicht hebt gij het geschrift van
9 Aug. j.l. over de H.T.M.-staking
van het H.B. der N. V. ontvangen.
Wij kregen het in ieder geval wél
en we wensen daarbij enige opmer-
kingen te maken.
Eensdeels om een serie beweringen
van.dat H.B. te weerleggen, ander-
deels om onze volkomen geslaagde
staking te behoeden voor verdacht-
makingen van de vijanden van de
arbeiders.
Het H.B. vindt het een „bespotting"
van de organisatie en diens staat
van dienst, dat een overzicht van
haar activiteit gegeven moet wor-
den en het vergelijkt dat met een

destijds door Henri Polak onderno-
men poging om de vakbeweging te-
gen de fascisten te verdedigen.

Deze inleiding van het H.B. is
niet erg geslaagd. Het heeft met
één slag de eigen positie naar
twee zijden getekend.

Ten eerste behoeft de organisatie
niet tegenover de H.T.M.'ers verde-
digd te worden, behoudens dan, dat
het H.B. de vakbond als praatLnstan-
tie beschouwt en de H.T.M.'ers de
organisatie als wapen zien en han-
teren willen.
Ten tweede heeft Henri Polak in
elk geval de vakbond verdedigd te-
gen de fascisten, hetgeen van de
huidige H. B.'ers (men denke aan

de rol van Joustra, Kanne c.s. in de
oorlogsjaren 1940-1945) tenminste
niet kan worden gezegd, om geen
sterker term te gebruiken. Hoe zij
de treurige moed vinden om de
strijd tegen het fascisme op het
toneel te brengen kan slechts wor-
den verklaard uit een grote onbe-
schaamdheid, of ook uit een verbar
zend grote domheid.

Gezicht redden.
Om hun verlegenheid nu goed te
praten of „om hun gezicht te red-
den", zoals het Algemeen Dagblad
van 9 Aug. j.l. schreef, geven de H.
B.'ers een valse voorstelling van za*
ken over de staking.
Natuurlijk was volgens deze lieden
de H.T.M.-staking „wild" en dege-
nen, die hem leidden in naam van
het personeel zijn even „wild" en
natuurlijk „aanranders van de or-
ganisatie" en „vijandige elementefbv
en meer van dit fraais.
Hoe betrouwbaar het manifest is,
blijkt uit het volgende. Het H, Bi
van de Ned. Ver. schreef in zijn
manifest:

,;Wij willen niet beweren, dat-
lonen van het H.TJM.-personeei
niet voor verbetering vatbaar
zijn, doch alle praatjes óver al-
gehele achteruiistelling vak dit

Stakende H.T.M.
mannen hebben zo^
juist een stakings-
vergadering bijge-
wooncT en zijn op

-Veg naar hun posten.
,Oud en jong, links
en rechts stond eens-
gezind in de strijd.



personeel worden hiermede af-
doende gelogenstraft."

Wij zullen U hiervan een voorbeeld
geven.
Vóór de staking een feit was, ver-
diende een Haagse conducteur met
6 dienstjaren f 39.84 per week. Een
Rotterdamse of Amsterdamse con-
ducteur met 6 dienstjaren verdien-
de toen vóór hetzelfde werk f 6.24
per week méér, n.l. f46.08 p. week.
Daarbij komt nog, dat de Amster-
damse conducteur bovendien nog
een toeslag van f 2.40 per week ont-
ving, zodat hij in het geheel f 8,64
per week meer verdiende dan zijn
Haagse collega.

Maar volgens het H.B. van de
Nederlandse Ver. was er van
een algehele achteruitstelling
geen sprake!

De Haagse tramconducteur moest
,met deze achterstand van ruim f 8.50
per week nog gemiddeld f80.— tot
f 100.— per jaar aan fooienbelasting
betalen. Minister Lieftinck had ge-
weigerd op vragen van het Kamer-
lid J, Hopgcarspel in te gaan, orn
deze belasting ongedaan te maken.
In Amsterdam en Rotterdam beta-
len de trammannen zeer terecht
geen fooienibelasting.

Maar volgens het H.B. van de
N.V. was er van een algehele
achteruitstelling geen sprake!

Deze misleidende praatjes van het
H.B. veranderen, echter niets aan
bet feit, dat een Haagse conducteur
met bijna 30 dienstjaren met f 33.38
netto naar huisgaat, waarvan dan
nog f.5.—• per week afgaat omdat
de belastingambtenaar daarop be-
slag legt. Zo schiet er aan wérkelijk
inkomen f 28,— per week voor de
conducteur en zijn gezin over.
Zelfs nadat de H.T.M. directie en
d$ bestuurders van de Üniebonden
gezwicht zijn .voor een deel van on-
ze eisen, -zijn onze lonen nog
schreeuwend laag.'.;. »
Er blijft geiyksteUinfè^syan de H/T.
M. mannen met hun Amst'èEd,ajnsé
en Rotterdamse collega's op^tëe^
program, als een eis van biBjjkheifl
en rechtvaardigheid.

Als ons H.B. niet begrijpt, dat een
gezin niet kan leven van f 28,— per
week, moeten zij het zélf maar eens
proberen, maar wij zijn ervan over-
tuigd, en met ons de gehele Neder-
landse arbeidersklasse, dat onze
H.B.'ers dan niet meer met vacantrj
naar het buitenland kunnen gaan,
zoals Joustra, de „leider" van de H.
B.'ers op een persconferentie in
Den Haag op 8 Aug. j.l. uit zijn
mond liet vallen.

Een „motief"

Zeer terecht merkt het H.B. in zijn
manifest op} dat de N.V. het over-
grote deel van hel; H.T.M.-personeel
heeft georganiseerd. Naast een
zwakke St. Rafaël en een nog zwak-
kere P. C. B. telt de E.V.C, een
twintigtal leden. De E.V.C, verant-
woordelijk stellen voor de gang van
zaken ging niet.
Daarom heeft het H.B. naar een
ander „motief" gegrepep.: „De Com-
munisten hebben het gedaan."
Maar ook dat is niet nieuw. De ver-
halen van dat soort dateren al uit
de jaren na de eerste wereldoorlog. •
En het verhaal over het Communis-
tische bestuurslid schijnt een bij ds
hand gehouden middel om in geval
van nood gebruikt te worden!
Overigens hebben de meeste dagbla-
den terecht met dit zogenaamde
„motief" in hpt openbaar de draak
gestoken en het H.B. is daarover
in het manifest ten zeerste gebelgd.
Het is ook te doorzichtig en even
grof misleidend als het naar voren
gebrachte „argument" dat tijdens
het conflict de N. V.-H. B.'ers óf
met verlof óf ziek waren!
Of hadden ze misschien „conflict-
ziekte?"
Het is dezelfde onwaarachtigheid en
misleiding, waartegen wij onze ac-
tie veilig willen stellen,

Waarvoor wjj staakten.

Onze afdeling Den Haag II had in
September 1947 een motie aange-
nomen, waarin de eis vervat was
tot 15 pet. loonsverhoging. In het
verslag van het H.B. over de onder-
handelingen staat daarvan niets
vermeld^ waaruit wy zo vrg zqn te
concluderen, dat het H.B. zich van

het verlangen der leden niets heeft
aangetrokken.
Omdat het S.B. zich niets aan zqn
leden gelegen liet liggen, heeft onze '
afdeling verleden jaar 't H.B. regle-
mentair om een nachtvergadering
verzocht. Deze vergadering werd
ons geweigerd. Reglementen zijn
blijkbaar voor het H.B. niet bin-
dend.
We kregen kort daarop wel een de-
legatievergadering met het H. B.,
waarin een afvaardiging van alle
aanvragers der nachtvergadering de
wensen van het personeel aan het
H.B. duidelijk maakte. Het H. B.
beloofde, dat het een actie zou voe-
ren voor gelijkschakeling met de
grote gemeenten. Die bespreking
had c.a. een jaar geleden plaats!
Wie echter een actie tot gelijkscha-
keling zag: De leden van Den Haag
II niet!
Totdat er eindelijk, in, April 1948 -J
(sic!) een commissie werd gevormd,
die tot midden Juli 1948 werk. had
om zogenaamde „nieuwe Haagse
voorstellen" te formuleren. Dus
nog eens 3J/j maand „werk".
Inmiddels hadden den leden nog-
maals langs reglementaire weg
een nachtvergadering aangevraagd
krachtens artikel 17 van het regle-
ment, bekrachtigd door 750 handte-
keningen. Deze vergadering werd
opnieuw geweigerd.
Er kwam een gesplitste ochtend- en
avondvergadering, waar het H. B.
ons de „verbeterde" Haagse rege-
ling wilde laten aannemen. Op bei-
de vergaderingen werd dit echter
afgewezen.
Het H. B. en het afdelingsbestuur
weigerde een nachtvergadering uit
te schrijven teneinde alle leden zich . )
uit te laten spreken over de voor-
stellen en eisen. De leden besloten
daarop zelf een nachtvergadering
uit te schrijven en het afdelingsbe-
stuur uit te nodigen op deze verga-
dering aanwezig te zijn. De nacht-
vergadering had plaats in de nacht
van Maandag 26 Juli j.l. Het bestuur
was er niet De leden besloten hun
op die vergadering nog eens gefor-
muleerde looneisen door middel van
een delegatie aan het bestuur voor
te leggen, met het verzoek die eisen
aan de directie kenbaar te maken.



Het bestuur weigerde dit!

Daarom zijn wij zelf naar de direc-
tie gestapt en we hebben daar ge-
zegd, dat als de eisen niet voor de
eerstkomende Zaterdag werden in-
gewilligd, het bedrijf in staking zou
zijn.
De directie lachtte ons uit en zei,
dat we dat zelf moesten weten!
Vrijdagnacht, de 30e Juli op de 31e
Juli j.l., kwamen de leden opnieuw
in nachtvergadering bijeen om ver-
slag te horen uitbrengen door de in
hun naam optredende delegatie. Ook
toen was het bestuur niet aanwezig
en het is pertinent onjuist, als zou
men aan een bestuurslid hebben op-
gedragen daar verbeterde loonvoor-
stellen te doen. Integendeel: Men
heeft zich van de hele nachtverga-
dering niets aangetrokken. Alle de-
tectieve-verhaaltjes. daaromtrent

zijn van A tot Z. gelogen!
Eerst op die nachtvergadering, na
een maandenlang gesukkel, werd tot
staking besloten.
Dit geschiedde:
1. Omdat de directie onze loon-

voorstellen niet wilde aanvaar-
den en

2. Omdat de vakbondsleiding de le-
den finaal in de steek had ge-
laten.

Als het waar is, wat deze heren
thans beweren, n.L, dat zij al
nieuwe, betere loonvoorstellen
gereed hadden, dan mag men
zich afvragen waarom het be-
stuur dan niet op een van beide
nachtvergaderingen aanwezig is
geweest om de leden van die
nieuwe voorstellen op de hoogte
te stellen!
Dan, maar ook alleen dan, had
de staking wellicht voorkomen
kunnen worden!

Maar de feiten zijn, dat het bestuur
in de veronderstelling leefde, dat
een staking toch zou mislukken. Het
H.B. en het afd. bestuur wist niet,
dat de nood van de leden ten top
was gestegen.
Daarom wist het H.B. en het afd.-
bestuur ook niet, dat de tramman-
nen vastberaden en eensgezind wa-

ren in hun streven om het loon te
verhogen.

Niet verheffend.
De wijze, waarop het H.B. onze lo-
nen in zyn manifest belicht, is alles-
behalve verheffend.
Uit vakbondspolitiek oogpunt wordt
eenvoudig een blunder geslagen en
men ontkomt nauwelijks aan de in-
druk, dat instede van een voor de
leden optredend H. B., de werkge-
vers aan het woord zijn om maar
aan te tonen, dat onze lonen zo goed
zijn.
Het zal althans de H.T.M, directie
niet onaangenaam in de oren klin-
ken. Wij 'zijn van mening, dat soort-
gelijke uitspraken, als in het mani-
fest van het H.B. voorkomen, moei-
lijk te overtreffen vakbondspolitieke
blunders zijn. Dat neemt niet weg,
dat het H.B. eenvoudig overloopt
van zelfvoldaanheid met zulk een
fraai geschrift voor ogen. Net als de
directie, verschuilt het H.B. zich,
terwijl het de loonstoppolitiek pre-
senteert, achter de ruggen van het
regerings-college van ryksbemidde-
laars.

' Wie zich echter in loonkwesties
achter de rjjksbemiddelaars
verschuilt, laat de arbeiders in
de steek.

Wie de kracht van de organisatie
onderschat en deze niet wil gebrui-
ken om de lonen omhoog te bren-
gen, zoals ons H.B., speelt de rijks-
bemiddelaars in de kaart.

Een strijdwillende N. V. is ech-
ter in staat de kaarten uit de
handen van de rijksbemidde-
laars en de directie te nemen
en te winnen!

Het woord aan U.
Wij willen ons niet begeven op het
terrein van de partijpolitiek, die
door ons H.B. binnen het vakbonds-
gebied wordt gesmokkeld. De par-
tijpolitiek van het optreden tegen
deze of gene politieke groeperng,
die nu toevallig niet in de regermg
zetelt.

Wij willen niet in het voetspoor van
het H.B. treden en ons verdiepen
in de strategie en de tactiek van
welke politieke partij ook.
Wij zijn van mening, dat het H.B.
deze methode slechts toepast om de
H.T.M, kwestie te vertroebelen.
Wig doen een beroep op al onze
mede N.V. leden.
De afdeling Den Haag II, zo vaak
als voorbeeld op congressen e.d. ge-
steld, heeft in de strijd gestaan voor
betere lonen.
Kan zulk een eensgezind doorge-
voerde en met succes bekroonde
staking, uitgelegd worden als „wild"
en „schadelijk voor de organisa-
tie"?
Moet het dan goed gevonden wor-
den, dat het H.B, de feiten, zó, ver-
draait, dat zij U durft te suggere-
ren, de het de H.T.M.'ers zijn die
zich voor een zogenaamd politiek
spel hebben laten gebruiken, terwijl
het H.B. nota bene zelf voortdurend
een politiek spel speelt (alles heet
bij die heren „een spel spelen", ook
de bittere loonstrijd van de arbei-
ders!), n.l. het spel van de loonstop
in overeenstemming met directies
en rijksbemiddelaars. Mogen wij het
toestaan, dat een twaalftal strijd-
bare N.V.-leden, waarlijk niet dé
slechtsten, buiten de organisatie
worden gezet?
Onder U zijn velen, die onze strijd
gesteund hebben en bij een langere
staking zouden nog meerderen zich
daartoe bereid hebben verklaard,
evenals de hele Haagse burgerij, die
ons onder'bewijzen van solidariteit
heeft overstelpt.
Wij hebben ons door dit alles ge-
sterkt gevoeld.
Wij zijn ervan overtuigd, dat wij,
H. T. M.'ers, in Uw geest de organi-
satie hebben vertegenwoordigd en
verdedigd. Uw opvatting: Dat is ze-
ker niet die van Joustra c.s., die de
stryd hebben ontweken, die bogen
voor directie en regeringsbemidde-
laars.
In dit besef vragen wy thans Uw
steun en sympathie.
Wij vragen en verlangen, dat gij
met ons de organisatie maakt tot
het werkelijk bezit van de leden.
Wij vragen, dat de door het H.D.
geroyeerde N.V. leden, die in de



Haagse tramstaking - vooraan ston- kunt op uw ledenvergadering er
den, onmiddellijk weer in de N. V.
zullen worden opgenomen.
Wij vragen daartoe Uw daad!
Gij kunt deze zaak aan; de orde stel-
len op het werk en in Uw afdeling.
Gij kunt Uw bestuur verzoeken te

over spreken en een uitspraak van
die vergadering verlangen.
Zonder dat zelfs maar met de ge-
royeerden is gesproken,, hebben
Joustra c.s., beangst VOOT hun po-
sitie, de royementsbijl gezwaaid.

protesteren tegen het royement. Gij Daartegen moet worden opgetreden.

Voegt Uw protesten bij die van
honderden N.V. leden in Den Haag
II. ,
Stuurt dat protest naar het H.B. en
naar Uw afdelingsbestuur.

Leve de Nederlandse Vereniging
van Spoor- en Tramwegpersoneel.

De voormalige

H.T.M.-stakingsleiding

L. TOUW, Voorzitter.

Hoefkade 1314, Den Haag.



A f s o h r i f t.

Aan het H.S.M.-personeel.

Trienden,
In de nachtvergadering van Dinsdag, 7 September

j.l. is besloten, dat wij een
demonstratie door de straten van Den _Haag zullen
organiseren.

Wij willen demonstreren om aan de hele Haagse burgerij en
aan ieder, die het aangaat duidelijk te maken, dat wij

z o n i e t l a n g e r v o o r t k u n n e n
g a a n .

De leuzen, die wij willen meevoeren luiden:

Weg met onze extra-belastingaanslag
lonen gelijk met Amsterdam en Sotterdam

Weg met de royementen van de strijdbare leden
Het ECM-personeel wenst hogere lonen
Toor vakbondsdemooratie - weg met de royementen !

Iwij hebben ons reeds met de politie in verbinding gesteld,
teneinde goedkeuring op onze plannen te verkrijgen.

[We verzamelen Dinsdagmorgen 14 September a. s. in het
Vesteinde voor gebouw Amioitia om
T I E N U U H F H B G IBS.

d a a r n a t r e k k e n w i j v i a h e t W e s t -

e i n d e n a a r de P r i n s e g r a-o h t , w a a r

w e e e n d e l e g a t i e n a a r d e v a k b o n d

z u l l e n s t u r e n .

Vervolgens trekken we door de stad naar het hoofdkantoor,
waar we eveneens een delegatie met onze eisen naar de
directie zullen sturen.

Het gaat om onze lonen I
Het gaat om ons aller belang !
Demonstreert met ons mee - DIÏTSDAG 14 SEPTEECBER

De personeelscommissie,
I. T o u w , voorzitter.
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H. - T. M. personeel wil
demonstreren

De voormalige stakingsleiding, thans
personeelscommissie, van de H.T.M., had
voor .vannacht een vergadering in
Amicitia uitgeschreven, die door 200 è
250 mensen bezocht werd. (Het H.T.M.-
personeel telt ongeveer. 2400 man). Op
deze vergadering besldsrf men toestem-
ming aan dypolitie te dragen om een
demonstratie AeUiouden, dfe men waar-
schijnlijk d4m maandag om 10 uur zal
laten begingen, l De demonstratie is be-
doeld alSjprottet tegen hét uitblijven
van een beslissing van de rijksbemidde-
laars over de uprbeterde l&onregeling,
tegen de J)elastinkaanslaem, Jiegen het
royement fan d* V l30*n\i»ann«tt voor-
malig staMngscomltó^3oop de Nea Ver.
voor Spo
wil dan bok langi de Prinsegracnt, de
Bezuidenhoktseweg \n het belastingkan-
toor marcheren.

Er werd n
zal worden gevoerd! oA te vertorijge
de Ned. V<
dering houdt,

j te kiezen. St
andere afdelingen

De penningmeester had
meegedeeld, dat door. de sjsifingslelding
een bedrag van ^JS^OjMtTd« stakings
dagen werd ontvangen. Daarvan werd
voor 129.000 aan stakingsgelden uitbe-
taald, voor f4500 aan onkosten, zodat er
nog een bedrag van 110.000 beschikbaar
is, dat zal gebruikt worden, voor de voort
te zetten actie.

ft
i

LOONREGELING H.T.M.
GOEDGEKEURD

Pensioenpremie, teruggebracht
van 10 tot ll/z pet

. De RtfksbemlddelaarB hebben de nieuwe
loonregeling voor.het technisch en• het
rijdend personeel op de stadslijnen van
de H.T.M. goedgekeurd. Zij treedt per
l September j.l. in werking.

De directie der HTM heelt per circu-
laire aan het personeel medegedeeld, dat
van het ministerie van Verkeer de ver-
zekering is ontvangen, dat geen bezwaar
bestaat tegen deze nieuwe loonvoorwaar-
dèn voor wat betreft het personeel van
de intercommunale lijnen. De nieuwe
•grondlonen — zo vervolgt d« circulaire
— zullen dienen als basis, voor de vast-
ctelling van de,lonen en salarissen, van
die groepen van het personeel, welke
thans nog niet in aanmerking zijn ge-
komen voor verhogingnpez*. vaststelling
zal in overleg metde vakorganisaties zo
spoedig mogenjk tot stanjd worden ge-
bracht. De pensioenpremie j wordt terug-

verne

.t. Hét sinds
premiegeld

ie Vervoer,
tties zijn ver-

wÜ. dat de

.atsen, is
ie, dat er dooreen

ig bureau (bijv.
Tkclassilicatie) een a

ld naar de deugde
lagen van het in tfeze
ike tariefstelsel.

gebracht yafr-10 tot 7% pi
Januari j j. tf veel bèta
zal wordrai gerestitueerd.

Van df zijde der Bedrj'
waarin fle dr:
tegenwdordigd.l
nieuwe; loonrej
personeel in di
nomen op voo:
erkend - d<
bureau voor
zoek wordt in
heid van de
categorie geb:

S'
Wu 'vern

missie van
malige staki
roep tot de
om deel te n
welke Dinsda,
ginnen als de
Het verzamelpunt is voor
tia in het Westeinde.

Er zullen S leuzen worden mee-
gevoerd: „Weg metjmze extra belasting-
aanslag"; „Onze Jonen gelijk met Am-
sterdam en Rotterdam"; „Weg met de
royementenXvan de strijdbare leden";
„H.T.M.-,-'We,nst hoger lonen" en „Voor
Vakbondsdemocratiel Weg met de roye-
menten".

(ien,

let

toch
dat de personee im-

EIT.M. (d.i. het' voOr-
mité) heden e/n op-

'ai imaunen heef/ gericht
aan een demonstratie,

•gen om 10>nur zal be-
itie toestemming geelt,

sbouw Amici-
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DOSS.25/51/17. G S I M._

Op Vrijdag 3 en Zaterdag 4 September
uitbetaling aan de remises van de H.T.M* een circulaire
verspreid van het voormalige stakingscomité. In deze cir-
culaire, waarvan afschrift hierbij gaat, wordt het gehele
H. Ï.M. personeel opgeroepen om de nachtvergadering van Dins-
dag J3_ op Woensdag, 9 September a. s* bij te wonen.

In verband daarmede wordt nog het navolgende medege-
deeld:

Alhoewel de gemoederen van het H. T.M. -personeel, na de
staking, enigszins tot rust waren gekomen, heerst er thans
onder een groot gedeelte van dat personeel wederom ontevre-
denheid over het lange uitblijven van de beslissing op de
loonvoorstellen van de Rijksbemiddelaars. "Van de zijde van <
de directie der H.Ï»H«. werd medegedeeld, dat de beslissing ,
van de Rijksbemiddelaars vermoedelijk deze week zal vallen» j

Er heerst tevens ontevredenheid onder het personeel over
een door de Directie genomen besluit om binnenkort op ver-
schillende buslijnen de functies van chauffeur en conduc-
teur te combineren, hetgeen gezien wordt als een begin van
een aantal bezuinigingsmaatregelen.

Ondanks het feit, dat de Uniebonden hun leden hebben
gewaarschuwd de komende nacht vergader ing niet te bezoeken,
verwacht men, dat deze vergadering toch door een groot aan- ,
tal leden van het personeel zal worden bezocht.

c

verzonden op 6 september 1948
aanj
O.V.P.,

G. V. D.
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A f s o h - r i f t .

AAN HET GEHELE H»T.M.-PERSONEEL.

VRIENDEN,

In onze vergadering op 3 Augustus j.l. in de grote zaal van
de Dierentuin hebben wij elkaar beloofd:
"De strijd gaat verder, "tfij hervatten de arbeid, maar we zijn
nog niet klaar!"
Welnu, vandaag is. het 3 September.
Een maand, nadat we ons werk weer opnamen.
Precies een maand na onze schitterende actie, die een vqor-
beeld was van eensgezindheid. Op deze dag zijn onze minimum-
eisen, waarvoor de N.V. bestuurders toen beloofden in zee te
gaan nog steeds niet door het college van rijksbemiddelaars
goedgekeurd. Maar al zou dai ook vandaag nog in orde komen,
dan staan wij nog altijd belangrijk ten achter bij onze Rot-
terdamse maar vooral bij onze Amsterdamse collega's,
lerzelfdertijd gaat minister LIEFTINCK rustig verder van onze
armoede zijn belastingen te innen. Heevelen onder ons moeten
f.5.— per week betalen van een loon, dat volledig onvoldoen-
de is?
Voor de busoonducteurs dreigen donkere wolken en de Vak-bonds<
besturen zwijgen, zoals ze dat steeds deden.
Wat WAS de les van de STAKING?
Eendracht maakt macht! We hebben onze vuist opgeheven en dat
was voldoende om een eind op weg te geraken.
We moeteji die weg thans teneinde toe bewandelen.
Opdat de rijksbemiddelaars haast maken!
Opdat de schandelijke bela&stingaanslag verdwijne!
Opdat de gelijkschakeling met de grote steden een feit w'orde
en dat op korte termijn!
Om deze zaken met U te bespreken, om onze houding voor de ko-
mende weken te bepalen, om uit te maken hoelang ons geduld
nog getart kan worden en ook om licht te laten schijnen over
de laster van de zijde van het H.B. der H.V. roepen wij U ..
wederom in vergadering bijeen en wel in de nacht van DINSDAG
7 op WOENSDAG 8 SEPTEMBER a.s. om 2 uur in de grote zaal van
AMICITIA, Westeinde, in welke zaal wij steeds onze stakers-
vergaderingen hebben gehouden.

De N.V. roept geen ledenvergadering bijeen, ondanks het feit, dat bijna
1QOQ N.V. leden zulks vroegen. Als de N.V. bestuurders dat niet doen
dan zullen wij het doen!

Geen man blijve weg. De personeelscommissie,
OP voor onze zegepraal. L.TOUW, Voorz.
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yMjM&egd d o or
-personeel, in
hiwau^^micitia",

KORT VERSLAG van de besloten verga
het voormalig stakingscomité, voor het I
de nacht van 7 op 8 September 1948, iq
aan het westeinde alhier. .. , >

Aanwezig + 100 ;personen (trammannen).
Te omstreeks 2.00 uur opende de stakingsIeider,TOUW.

de vergadering en deelde mede, dat er door de activiteit van
het bestuur der "Nederlandse Vereniging voor Spoor- en Tram-
wegpersoneel" nog niets was bereikt. Wat is er terecht ge-
komen van de toezeggingen van het hoofdbestuurslid, DE LATER,
in de Dierentuin gedaan? De, 2% "Z. en 0."-fonds (zieken en
ondersteuningsfo,nd.a), die door de IJ.V. als eis gesteld was,
is door de directie van de H.T.M, afgewezen. Het uitblijven
van de beslissing van de rijksbemiddelaars voorspelt ook
niet veel goeds. Wij zullen daarom vasthouden aan de Rotter-
damse regeling, die nog altijd inho.udt, dat een conducteur
aJLdaar f.38,90 en hier f.32.02 per week ontvangt. Een be-
stuurder ontvangt aldaar f.40,56, terwijl Öier een bestuur-
der f.35',17 .ontvangt. De spreker uitt.e felle critiek op de
z.g. fooienbelasting. Deze belasting, die bij de Rotterdamse
en Amsterdamse trammensen onbekend is, omdat daar een z_g.
fooienverbod bestaat, moet ook hier/spoedig mogelijk ver-
dwijnen. TOUW laakte de maatregelen van de directie betref-
fende het inhouden van de z.g. fboienb.elasting van het sala-
ris. (Het betreft hier fooienbelasting, die een aantal leden
van het personeel weigerden te betalen. De belast'ing wordt
nu door de directie van het loon afgehouden). Thans ?/ordt
het bedrag in 20, termij'e'n ad. f.2,50 era. voorheen in 10 ter-
mijnen ad. f.5,-- van het salaris afgehouden. Dit neemt niet
weg, dat de belasting tech betaald moet worden. Bij een be-
spreking tussen het hoofdbestuur en de.directie is gebleken,
dat. De'Later geen enkel Begrip over de fooienbelasting heeft.

Dat in de verschillende afdelingen der N.V. begrip be-
stond voor de moeilijkheden van het H.T.M.-personeel, is ge-
bleken uit de vele adhaesie betuigingen, die uit alle delen
van het land zijn ontvangen. Het stakingscomité heeft daar-
om 20.000 circulaires laten drukken, die onder de leden van
het gehele land verspreid zullen worden. Vervolgens weerleg-
de spreker de uitlating van De Later, dat het stakingscomité
geen onderhoud met de burgemeester zou hebben gehad. Touw
Verklaarde uitdrukkelijk, dat de leden van dit comité een
half uur met de burgemeester hadden gesproken en dat deze
volkomen begrip voor de moeilijkheden had getoond. Touv/ ont-
kende ten zeerste, dat de staking een communistische actie
was geweest. De enige partij, welke echter begrip toonde,
was de C.P.IT., hetgeen gebleken ;is uit de vragen, die gesteld
zijn in de gemeenteraad door de afgevaardigden van ;de •Crf-P.IT.
Een lid van de gemeenteraad was van mening, dat, wanneer het
salaris voor een wethouder in Rotterdam en Den Haag gelijk
is, dit toch ook voor een tramman moet gelden.

Touw weerlegde de beschuldiging van de Nederlandse Ver-
eniging, dat kameraad MULDER als lid van het afdelingsbe-
stuur op de nachtvergadering in "Capitol" met de nieuwe loon-
voorstellen in zijn zak zou hebben gelopen. Mulder was daar
niet als afdelingsbestuurslid, doch als belanghebbende. Vol-
gens spreker had dĵ -ê rzlrtter der N.V., NIJHUIS. de plicht
gehad om op deze Vergadering te verschijnen. ETijhuis had een
uitnodiging voor deze vergadering ontvangen en had, toen hij

-kennis-
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kennis droeg van de nieuwe, loonvoorstellen,- deze ter vergade-
ring "bekend kunnen maken, v/aardoor een staking had kunnen
worden voorkomen. Met. bij ons, doch .bid ÏTijhuis ligt dus
de schuld van xde staking, ïélle critiek. leverde spreker op
het royement ;van de 15 leden van het stakingscomité door de
N.V. Ondanks dit alles drong Touw er op aan om lid te blij-
ven van de N.V., -want niet de vereniging, maar het bestuur
'had gefaald. De eis zou daarom aan .het adres van het afdeiiias
lingsbestuur worden gesteld' om een vergadering uit te schrij-
ven, waarop -een nieuw afdelingsbestuur zal worden gekozen.
7/ij aijn niet van plan om nog langer de leden van zo'n
hoofdbestuur te mainteneren, riep spreker uit. Wij hebben
op onze laatste vergadering besloten, dat de strijd zal worée
den vöor-tgezet. Wij zullen ons dan ook, om aan onze actie
kracht bij te zetten,- a.s. Zaterdagmorgen om 10.00 uur voor
het gebouw -vAmicitia" met onze vrouwen verzamelen en onder
medevoering van borden met leuzen als "Wij eisen een behoor-
lijk loon" en "Weg met de -fooienbelasting" een demonstratie
houden. Wij zullen ons dan begeven naar het "Volksgebouw" op
de -Prinsengrae-ht,- het hoofdkantoor der H.T.M., op het Be-
zuidenhout en h-et belastingkantoor, alwaar v/ij een protest)
schrijven zullen over-haridigen. •

•Hierna volgde 10- minuten pauze en* w-erd gelegenheid ge-
geven voor het stellen van vragen.

Van deze gelegenheid maakte gebruik de oude trambestuur-
der, SMIT; die beweerde 43 dienstjaren bij de H.T.M, te heb-
ben. Hió sprak- allereerst zijn diepe bewondering uit voor de
persoon Touw. Smit deelde mede, dat hij zelf Rooms Katholiek
is en deze actie niet als één. communistische rel beschouwt.
Hij drong er op aan om de eenheid, welke tijdens de staking
was ontstaan te handhaven. Volgens spreker was "God voor de
ziel en Touw voor de maag11'. • •

De volgende spreker, genaamd VERSTEEG, drong aan om een
z.g. personeelsvereniging op te richten, met aan het hoofd
Touw, welke vereniging buiten de erkende Uniebonden om, be-
sprekingen met de directie moet voeren.
- - .later kwam uit de vergadering de mening naar voren, dat
wellicht Maandag een meer geschikte dag zou zijn om te de-
monstreren, daa de Zaterdag, hetgeen door het bestuur nog na-
der onder het oog zal worden gezien.* ( -

De stemming op de vergadering was niet enthousiast te
noemenn>ea--ging te omstreeks 4.15 uur uiteen.

De personalia van Smit en Versteeg zullen alsnog worden
vermeld.

Verzonden op 8 September 1948
aan: C»V»D.
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Naar aanleiding van de plaats gehad hebbende ongeregeld-

heden bij de H.T.M., kan dezerzijds nog het volgende worden
medegedeeld:

Op 27 Augustus 1948 werd door de "Nederlandse Vereniging"
een circulaire verspreiöjjffile bijgaand afschrift). In deze
circulaire wordt /U'ü aan1!acht'v'gevestigd op een vergadering,
uitgeschreven door het "stakingscomité", die in de nacht van
30 op 31 Augustus 1948 zou worden gehouden. Men verwachtte
Vrijdagmorgen, 27 Augustus 1948, bij de uitbetaling, dat er
onder de leden van het personeel een oproep voor deze verga-
dering zou worden verspreid. Het gerucht deed evenwel de ronde
dat de stakingsleider, TOUW, door ziekte verhinderd zou zijn.
Bij nadere informatie bleek, dat door een lid van het "sta-
kingscomiti", genaamd G.VAN RIET, voor de nacht van 30 op 31
Augustus 1948 de grote zaal van het gebouw "Amicitia" was ge-
huurd.

Op Donderdag, 26 Augustus 1948, belde Touw naar de direc-
tie van het gebouw "Amicitia", dat de vergadering van 30 op
31 Augustus 1948 niet zou doorgaan, doch dat deze gehouden
zou worden in de nacht van 3 op 4 September 1948.

Vrijdagmorgen, 27 Augustus 1948, verscheen Touw persoon-
lijk op het kantoor van het gebouw "Amioitia" en deelde mede,
dat de nachtvergadering van 3 op 4 September 1948 a.s. niet
kon doorgaan, dafch dat deze nu in de nacht van 7 op 8 Septem-
ber ̂ _948 zou worden gehouden.

Voorts kan nog worden medegedeeld, dat het lid van het
"stakingscomité", Van Riet, voornoemd, door het hoofdbestuur
van de "Nederlandse vereniging" over zijn houding tijdens de
staking ter verantwoording is geroepen. Van Riet deelde toen
mene, niet te hebben geweten, dat achter deze staking de
C.P.N, stond. Hij betreurde zulks, waardoor het hoofdbestuur
niet tot royement was overgegaan. Thans is echter gebleken,
dat Van Riet, doordat hij aanvankelijk de zaal in "Amicitia"
voor de nachtvergadering van 30 op 31 Augustus 1948 heeft be-
sproken, wel terdege met deze actie uitstaande heeft,

•z**ler personen,Hïï« door de "Nederlandse Vereniging", in
verband met hun-houding tijdens de staking werden geroyeerd

i

G.VAN BEEK, Arnhemsestraat 66;
F.VAN BEMMEL. Tulpstraat 56, Rijswijk;
J.VAN BEMMEL, Waalstraat 39:
T.VAN CAMPEN, Frans Halsstraat 54;
G.VAN BLCTr"Noordpolder straat 137;
S.MULDER. Weesperstraat 47;
J.RQQ5. Wieringsestraat 494;
H.STOL, Noordstraat 51;
'•gOW. Hoef kade 1314;
VERHOEF, Herman Cos.terstraat. 343;

J.ZÜUS10ND, Rabarberstraat 132;
QVBRIIIJK,~tarktweg 231;
VAN LEEUWEN, Indigostraat 34;
ÖAPEL» Van vlotenstraat 42;
A.F.VAN DER GELDt Rozenburgstraat 200, (volledige perso-

nalia volgen;.

Verzonden op 28 Augustus 1948
aan: C.V.D.
v.P.,



Nederland$e Vereniging van
Spoor-_en

P-74-820 27 Augustus 1948,

Onderwerp ï Indiening cörrectievoorstellen
bij College v«Rijksbomiddelaars.

Aan .alle leden in
dienst der H.T.M,

.
Zoals afgesproken, hadden onze leden de

gelegenheid hun oordeel uit \& spreken over het
resultaat .van de onderhandelingen in óe Perso-

1 neelraad.,,welk- resultaat U is medegedeeld in onze :

circulaire die op 14 Aug. j,l. in het bezit van
al onze leden kwam. .Nu de termijn, waarin ü kon
reageren gesloten is, kunnen wij U mededelen, d P t
dit totale resultaat met practisch algemene
^temmen is aanvaard.

Verder kunnen wij_ U me dode Ie n» da t deze voorstellen itnaldd^JLs^
ïïij Këjf C"oTlege_ van ïïiJkïïbemTddVIaarjs "Eer g[o©dïceurTng £i"Jn ~
Tngj3c[ienc[ . — -
"~ ~* "Vanzelfsprekend Zullen én Bedrijfsleiding en Organi-

saties al het mogelijke doen de beslissing van het .
College gunstig te beïnvloeden ook wat betreft het
nemen van een beslissing op korte termijn.

• Woe'st.er van overtuigd, vrienden, dat wij in dit op*
zicht alles gullen doen wat in ons vermogen ligt,

Vervolgens willen wij U no-i op het volgende wijzen j f

""" Ons' ia ter ore gekomen, da t hst zgn. actie -comité (dat
zijn d© elementen die wij, wegens hun «^ptreden met kwade bij-
bedeelingen,hehn'en geroyeerd) zich voorstelt in de nacht van
30 op 31 Augustus . a»s. wederom een nacïxtvergadöring te hou-;-?
;den. Wij weten nog niet preéies wat de bedoeling deaer heren
is, doch hebben niet vergeten de_uit£praak_va_n^de_ £omm;unJL3t
Touw in de_vergsdo£lng in de__Diererïtuin ""'dat̂ e? nog mear __
reesïd£3e_n .kwamen1'. Tecler weet,da"t~3T S'ug*»~"zo"!n fees'ïïda'g i's
en'~het'~is d"us" niet onmogelijk, da t deze heren zullen pogen
nieuwe moeilijkheden te veroorzaken.

Eet de meeste nadruk adviseren Wij U om niet te luis-
teren naar deze politieke elementen en onder geen enkele
voorwaarde gehgor te geven aan oproepen hunnerzijds *Af gezien
nog van het feit, dat deze heren al- genoeg schade hotoben toe-
gebracht aan de werkelijke belangenbehartiging v&n het ET!-;-
personeel, ,zal het esr s te natuurlijke gevolg hiervan zijn,
dat hierdoor de beslissing van het Colie,3e__van Rijksbemid-
delaars stellig niet gunstig zal worden beïnvloed en in
ieder geval zal vertragen.
**—- "Vriancfen, wï j "allen sijn nu gewaarschuwd,. Wij -ver-
trouwen,dat de heren met politieke bijbedoelingen hun tend;;M
zullen stukbijten op de eensgezinde ?ril onzer leden en D i o t
zullen toelaten dat er opnieuw eon politiek spol gospsold
zal worden met de werkelijke belangen van het HTM-personeel,

Kam,groetend

Voor het.Hoofdbestuur
Voor het Afd, bestuur

J„de 1ATER
A.G.PETBHSE J3

1B,ass «best.. >F4p. •,
best.leden Vakgr-,X
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Officieel orgaan voor Publicaties dei' gemeente Wassenaar

DE MORGENPOST
VERSCHIJNT - Z A T É R D A G S M O R G E N S

TELEF. 4000 & 3904

TOEN DE H.T.M. STAAKTE
Toen Zaterdagmorgen, bekend werd, dat

het Haagse personeel van de H.T.M.Jiet
werk had neergelegd, was de algemene
verwachting ïn onze gemeente, dat de

-mannen van.de Wassènaarse lijn het pu-
bliek niet in de steek-zouden laten. Er
waren verschillende .gronden voor dje\ver-
wachting. .Op de' eerste plaats wel de
vriendschapsband, die tussen het publiek
en fiet Was.senaarse personeel in de loop
"er jare"rr'Was gegroeid en die zo ondub-

.^Izinnig tot uitdrukking kwam bij het
.tragische ongeval van twee maanden ge-
leden. Ten tweede kon men zich moeilijk
indenken, dat .conducteurs en bestuurders
ertoe zouden kunnen overgaan door een,
staking een groot .deel van de gemeente-
naren te isoleren van Den Haag en Leiden,

Die verwachting werd aanvankelijk niet
beschaamd; Zaterdag en Zondag bleef de
trouwe kern onder het personeel aaji het
werkv Totdat Zot«&$ayond in een ver-
gadering ac_hter de remise werd besloten
een z.g. infprmatiestakMg van 24 uur aan
te g&an. D'e bedoeling was zich. in Den
Haag nader op de hoogte te stellen van de
situatie. Hét resultaat van deze informa-
ties was, £at besloten werd zich, te scha-
ren aan' de zijde van de Haagse collega's.
Wat waren, de motieven? .

; van tfe stakers...
Hieron<Jer volgt — onverkort — de

brief, die de redactie ontving van de hé-
ren ^X.A. v* Leijenhorst, H. A. Moerker-
ken, H, v. d. Hoek en L. Wielders.

Alhoewel de staking gelukkig weer tot
het uer/eden behoort, menen wij toch, dat.
het zijn nut kan hebben ,oorzaak en gevolg
te releveren en speciaal te vermelden op
welke wijze het Wassenaars personeel bij
deze staking, werd betrokken. Hier zijn de
feiten:.

Dinsdag 27 Juli: Nachtvergadering van
een groep leden van de Ned. Ver. van
Spoor- -en Trampersoneet; loonvoorsfellen
werden, geformuleerd, aan het bestuur zou
verzocht worden de eisen over te nemen;
zo nief, dan weer een nachtuergadering •
•y,.r dreiging tot. staken!

' _ . Vrijdag 30 Juli; Tweede nachtvergadering
van bovengenoemde, thans sterk .uitgebreide
gro&pi staking werd geproclameerd}

Zaterdag 31 Juli. (5 nor): Viet jonge
collega's uit Den Haag verschenen aan de
remise .Wassenaar en deelden mede, dat het
bedrijf', in. Den Haag bijna geheel stil lag
en dat w$ ons^ er bïj aan moesten sluiten.
Spontaan weed dit door ons geweigerd en
wij hielden óns aan het advies van onze

> bonden; overigens hechtten wij' niet veel
waarde aan de mededelingen van deze jon--
gelui. In Den^Ha'ag moesten we echter, ïn
de vroege ochtend a/. Constateren, dat de
Wassenaarse lijn de, enige was üan het 'ge*
hele bedrijfr die-nog 'normaal funótionneerde!
Deze massale deelname was alteen verklaar-
baar door de opgekropte wrevèt, die er, al
lang bestond bij het personeel oper de- trage •
gang van zaken bij de bélangenbehartgtng
tussen organisaties en directie. Gaandeweg
de dag toenemende agitatie 'van -het publiek
en bezoek van -stakende vrienden! Om, 23
uur vergadering 'van Het Wassenaars per~
""*ieel in de remise. Zeer ontstemd was ,het

x jsoneel dat hoofd- en afdelingsbesturen
hen tieten' versukkelen! /n heel deze chaos
blonk Wassenaar u\ geen enkel bestuurslid had het

blijkbaar nodig -gevonden om eens overleg,
met onze groep te. plegen! Ook toen reeds
gingen er stemmen op voor aansluiting bij
•de Haagse vrienden, msar tenslotte werd
besloten op Zondag het werk normaal. te
hervatten.
* Zondag l Augustus: Toenemende moei-
lijkheden in Den Haag., In de namiddag bleek
het zelfs — trots potitiebeschermingl —.dat

onze wagens door 700 é 800 stakers' werden
ingesloten, waarna de politiejeep met - gie-
rende claxon de menigte uiteen móést drij-
ven! Deze toestand werd onhoudbaar! 't
Bedrijf lamgelegd, door hoofd- en afdelings-
besturen volkomen in de steek gelaten, om-
geven' door stakende vrienden met 30 tot 40
dienstjaren, die zich noodgedwongen'bij 'de
stakers moesten aansluiten en ons nu bijna
smeekten hen niet in .de steek te lafenf maar
door een massale staking 't eind van het
conflict te verhaasten! Zó was de toestand .
toen c.a. 15 uur de eerste wagen' de remise
binnenrolde, spoedig gevolgd door de rest.
De remisedeuren, werde/J dfchtgegrendeld
en... de staking op Wassenaar was een
feit} Om 10 uur was om hulp gevraagd aan
het hoofdbestuur; een bot antwoord volgde:
men bemoeide zich niet met dat „wilde" stel-
letje. Onbegrypelgk vinden wy.het, d&t deze
zo verstandige heren niet begrepen hebben.'
dat alleen d&ar uitbreiding vón de l staking
gevreesd kan. worden waar nog 'volledig
dienst geda.an wórdt en-... dat was op
'Wassenaar!! Om' 17 uur belden we 'weer
op dat nu de zaak stop Stond,, of 'f zo dan
goed wès! En toen pas kwamen alle hoofd-
besturen tegelijk in vliegende vaart naar
Wassenaar om eens te praten! Helaas, te
laat. 't Besfuit was reeds ge,valten en tóc/r
belegden^ aie^ÖBL-23l~utir-*efrnfauw- aen fi
zeer bewogen) yergadering. Besloten weid
om éérr dag te staken om poolshoogte £e
nemen in de stad en hiervan" ïhededèling te
doen aan de directie; hetgeen geschiedde!
(Proeft u- het verschil tossen de „wilde"
Staking en de Wassenaaese taktiékf?}. \ 2 Augustus (7 uur): Fiets* ,

tocht van het. personeel naar Den' Haag-
Geconstateerd werd, dat het tramnet geHeel
stil lag, dat aan de staking door allen',
Modern-, Katholiek- en Protestant, georgani-.
teerden van-alle leeftijden werd deelgenomen
en 'dat de, stakersv'ergadering. in^J^micitia'
zich kenmerkte door rast en discipline, waar-
van bekoring en kracht uitging.'Nóg' was de
afspraak van de vorige avond niet ten'.ein-
de, want in Den Haag was om 19 sur een
vergadering, van „St. Raphaër en de.KaïAó-
Helle .groep moest daar naar toe; da&}$fc
zouden we in een-vergadering op Was$e+
naar opnieuw1 ons Standpunt bepalen. Dé
vergadering van..d$.Katholieke Bond droeg
een zeer bewogen-, karakter. Asw-Jief einde
stemde — óp ui&trakkeltfk- vèrta'njjfen van
de vergadering'.— fiét tdJB. er-in toe'ojn nog
één dag te wachten op de uitslag"van de
vergadering van hef N.V-V^., die de vol-
gende avond zou 'plaats hebben; ff et fflff
kon de gevoeisargumenten van ^de vergade-
ring accepteren en zoa dus nog één dag
wachten (zie: {Kath.) Volkskrant? 3 ,Au^.
'48). Maar. r, die ene dag, wachten bete-
kende óók één dag langer stakertf' En .wat:
wil men óns dan verwijten? In 'bóQfd£aëk\op
gevoeisargumenten gingen we- in Staking
(één. da ff) 'én nu kwam er mét sanctie'van
hei H£., nog één 'dag b'$' "'.

Gelukkig de laatste, want — zoals 'be-
kend.,— werd op de vergadering van het.
N.V,V. fees/ote,B.de staking op fe heffen en
toog het Wassenaars personeel'op- Woefis-
dagmorgen pfecies il. uut in keurig gelid '
u>eer na.ar 't werk!

Alhoewel dit verslag langer Js geworden
dan wij voornemens waren, mist het natuur-
lijk toch -diverse' details, die beps&lde ge-
vallen én-gedragingen nadee zou accentue-
ren. Wij hopen dat het ertoe moge bijdragen
om bepaalde verkeerde meningen -bij -het
publiek weg te hemen. Mo^nt dit niet zo
zyn en zou men-van de zijde van het pu-
bliek hieraan een openbare vergadering met
debat willen wijden, ^dan zyh wij hiertoe
gaarne bereid.

Tenslotte dits ,men heeft gesproken van
een communistische rel. Welaan, Wie, die iets

•afweet van communistische .tactiek, .gelooft

in gemóede, dat een staking, zó 'volkomen
en van zufke afmetingen, ,op deze rustige
tvijzs^ haar beslag zou krijgen!?

In bovenstaand verslag spraken wij steeds
van het Wassenaars personeel, en wij zou-
den dit gaarne zo laten. Msar men zou. ons
Jcunnen tegenwerpen, dat dit niet juist is,
-omdat iedereen weet 'dat drie bestuurders en
een jonge man in losse dienst, het werk niet
hebben gestaakt. Maar.'tf& zegt op een aan-
tal van 50 man bitter Geinig!

Het verloop der staking.
De staking is 'in Wassenaar rustig ver-

lopen. De politie was bijzonder waakzaam
en heeft voortdurend het terrein rondom
de remise onder controle gehouden. Ook
de motorwagens, die cle gehele week een
beperkte dienst onderhielden tussen de
Jozef -Israëlslaan en de Rijnsburgerweg,
werden begeleid 'door jeep ,of motor. In
•geen enkel geval .'behoefde échter kracht-
dadig, te worden opgetreden.'.

\' f Nog tw,ee vragen.
. Vanuit de lezerskring bereikten ons nog

enkele vragen over de staking, waarop het
schrijven van-de stakers geen antwoord
Beeft - . . - . - .

Allereerst déze: Als de staking" van 24
vond 'ondagqv

ad-zich. <toidpél «had-zich. op de- htfögte te stellen
vanrde-.situatié, waarom was het dart nor-,
dig, dat. het -gehele personeel-,op-,.infor-
matie uitging? Het was' -tocht ïïÊtfer ge-
weest; dat' enkele -afgevaardigden, zich-van
die taak hadden, gekweten, Zij-hadden toch
rapport kunnen uitbrengen aan. de .overi-
gen? : . • .. - . : • • - , : . . - " ; - . • •

Vervolgens--heeft het grote teleurstelling
gewekt, dat; WQefladag>morgea;.pas oin elf
uur'het werk Verd. hervat, ̂ -ferwijl m-Den
Haag en.jQp/-de andere inierfqcale.lijnen
naar Delft, 'Rijswijk eir-Vöjnburg-. reeds
veel, eerder de' dienstTnormaal~w^s-hervat.1

Een brief. Bamen» 20 luers.
Hei-lijkt misschien vergezocht,, maar het;

het is toch volkomen '.in ^overeorisiemmin'g '
*met\ - onderwerp:, afs we, vóór 'we 'een
beschoutvïQ£--:houden over de- tramstaking,

-herinnefèn.'•aS^-Aef pfóöefe fe- 'Neurenberg.
Nooit' re'-VDrêVfeü. het in de- geschiedenis

Vertoond, rf^f, z§"dft" eéiï ovfrlög* voerden' ter
veranttoaar'ding 'werden .geroepen. Na -de.
laatste oorlog is dit geschied, omdat het b$~-
sef ontwaakt-^, dst £të'GBMBgffSCH$P^
boven aifïe? gpat,, en' dat' porloguopren 'niét
langer: een ̂ amusement"--is- van generaals,

vefo&elen, of Pa/ï regeringen, di&
*)t^rf pinnen. We ztfr* 'fqt het
komëfcdaf over dingen, die de.ge^

meenschap b'ènsdeTén, ook de gemeenschap

-'̂ Drf besef', wibef bleven groeien. We moeten
er aUen 'van doordrongen zijn} dat we. ver-
pltehtirigen 'hebben 'aan de. gemeenschap.
Evenmin.'al& een arts mag4 stake.n.en de
zieken .zondere-hulp rnag-.laten, mag een melk-
boer.hef weck nKert&ggen en de, mensen 'zon*
der melk iafeh ziften» Zo..'mag ooit het.perr
soneet -uaw de- waterleiding de 'gemeenschap
nfëf iöndèf water lat en.«ftten, en zó mag
ook ket ttrampetsofieel het. ver.voer nietl-sotp
xettett, ! • • • • • ' ' : * - '
•-.Ala de$e mensen .klachten hebben over

hun ^directie, zutteri xfè'hun eisen- op. andere
wijze kracht moéten bijzetten r^rtöbtf zal het
moffen do$r de gemeenschap té' b'efiadejlen.
(De staking- 'richtte zich m'eV.op de, 'eerste
plaats tegen de-Directie, zoals bHjkt üïfjtèt
elders uiteengezette standpunt van de stakers.
fflaar.dat -verandert -niets, «aan-jde-waardo van
dit .betoog. Redactie-). Wat de 'trömstaktog
betrêfii hef is, het putóefc, de Méine' 'rnJgh
zonder aufot die -hier opr de eerste plaats
getroffen werd.'Dit is waanzinnig. Men kun
Het toch' niet; op e$n oftschufóige vechafeu,
als men zich--vzrt?ngel\jlgt";ge.voeli;? J.

Het Wassenaars Nieuwsblad acht
:icb ïftiet bevoegd als scheidsrechter

• op te. treden, in het conflkVdai. aan .h£t
,eind van. de. vorige weeÉ de staking b'ij
de'H-T.M. veroorzaakte. Een uitspraak
in dit conflict zou- .bovendien weinig
zin hebben nu inmiddels,het werk werd-
hervat. In nevehstaand-artikel wordeü
slechts indrukken van verschillende
momenten uit de stakingsweefc weer-
gegeven.

Hij, die een ^betrekking'bekleedt waarmee
hij de gemeenschap dient (ambtenaren,
artsen, spoor- en tramweg personeel enz.), >
moet weten, dat hij een .plicht aanvaard
heeft tegenover de ' gemeenschap. • Daarom
zou het, tussen haakjes, gewénst zyn, dat
zulke personen hun betrekking niet kregen
zonder een eed af fe leggen, waarbij zij
zweren steeds de -gemeenschap te zullen
blijven dienen. Er woeden diploma's en ves-
tigingsvergunningen geëist — waarom wor-
den er op dit punt geen eisen gesteld?

V/i elk geval heeft de g^meeoschap door
deze tramstaking geleden. jDtiarom heeft de
gemeenschap in onze moderne weeëld het'
RECHT om het geleden onrecht op de
schuldigen te verhalen.

Daarom verzoeken de stellers van., deze
beschouwing de redactie van. het- W.asse-
naars Nieuwsblad namens alle weldenkende
bewoners,(van. Wassenaar,.. pm nog eens

ifl.;ja£.te.-darffeffi.paj. . „,.. ., .. ~ - y- - ,J~J . ^-- - - r. --̂ . ̂ .: f: . ,. .„

,„. .-,, — -personeel, . zoals die enkele we-
ken .geleden, tverden geplaatst. Én om daar-
bij de, namen te vernielden van hen. dié
staakten en hen die nim plicht. NIÉT ver-
zaakten;- &e* stakers zulfen hiertegen wel ,
\geen bezwaar hebbe-n. Ze hebben .getoond,
4at hef publiek hun NfÉTS interesseert, door
ipef de Haagse feestdagen zoveel mensen uit
Wassenaar het.' gaan naar de feestelijkheden
onmogelijk te maken. Zodat de mening van
dat pubjielc over hen, hen~ ook. wel niet
interesseren zal.
- Q'f!. ser^gék. van ondegetekënden is ook
zeer billijk,, omdat het publiek toch Jiet recht
heeft té weien welke, particulieren — het
geldt hier geen daad. van de overheid —
fie< ztfrt. bewegingsvrijheid zoveel dagert onti }

' ",
- 'Als ieder weldenkend burger de .

teurs, die'^hem. z& gedupeerd hebben, geen _r v

iöoi"meeè geeft, zaT.-er 'recht gesproken ux)r-
deii: zo goed dit mogelijk is. Wart /«#,,&
niet. nieer dan rechtvaardig, dat er .iets wordt' '
teruggewonnen van de extra kostenfr die de '

Jsfafcers velen hebben- laten maken om van
én naar de stations te komen, — en het
inkomen aan fooien is aanzienlijk.

En, evenals .ïNearenberff" -de-J}edoeling
had preventief te werken tegen misdadigers
terfén de gemeenschap, zal „Wassenaar" op
deze wyze preventief kannen werken fegen
de kleine belagers van de gemeenschap,
Wellicht zal ons voorbeeld elders navol"
ging vinden en zullen we op deze wyze een .
middel vinden tegen hen, die het grote pu-
bliek de dupe willen laten worden van hun
pcivé belangen. . ' -, ' '

•t̂ e/e bewoners van. Wassenaar.
' Wie waren de stakers?

De vraag, die een groep lezerè ons hier
stelt, n.l. wie de stakers waren^ en wie
niet, komt ons inderdaad redelijk voor.-
Aan het publiceren van de foto's zijn ech-,^.
ter enige bezwaren verbonden. Ten eeist^' ;
ontbreken op deze opnamen "enkeTè leiden 'V
van -het personeel -en ten tweede waren
enkele' van de niët-stakërs er op tégen,
dat. in dit verband hun foto zpu worden
gepubliceerd. Om .toch te voldoen aan het
verzoek van de inzenders volgen hieronder

?de. nanien van hen, die het werk niet hefa-
•ben neergelegd en die gedurende de sta-
•'king. met drie motorwage^s. een beperkte
'dienst "hebben onderhouden tussen de .
joz'èflsraëlsiaan irt Den Haag"en,de^jns- ,
Jburgë'rweg in Leiden, feehjilve. de ,CQntro-j

rs, A. y^d, Bent, T.Van DurenlLP4 Jagerf



A. A, v. d. Linden en F. de Vries waren-
dit de bestuurders C. J. Treurniet, J. Smit
en H: A. Noordover eh de ' conducteur
G. Knijnenburg.

Ook de wegwerkers, de technische
dienst en het remisepersoneel hebben zich
van staking onthouden.

Hnn standpunt.
Dat de Wassenaarse controleurs zich

van itaking 'hebben onthouden betekent
geenszins, dat zij • tegenstanders zouden
zijn van een positieverbetering van het
personeel. Integendeel. Zij> onderschrijven
de looneisen, die het personeel stelt, maar

., de meesten van hen konden zich niet ver-
enigen met de wijze, waarop deze sta-
kingsactie werd gevoerd en geleid.

Liever geen rancune.
In bovenstaande brief van een 2Ó-tal

ingezetenen wordt voorgesteld .bij wijze
van strafmaatregel het geven van fosien
af té schaffen. Wij .willen dit voorstel niet
.ondersteunen, omdat daardoor niet op de
eerste plaats de stakers, maar veel meer
'hun gezinnen worden getroffen. En het zijn
juist de .financiële moeilijkheden ,in -deze

, gezinnen, die uiteindelijk de .oorzaak zijn
.geweest van de staking, die in Den Haag
:uitbrak en waarbij Wassenaar zich later
'aansloot.

Wij kunnen • ons echter voorstellen, dat
de verhouding tussen H.T.Mi-personeel en
reizigers,, die altijd zo uitstekend was, zich
hier en daar wel wat zal wijzigen onder
deze omstandigheden. Ook zij, die begrip
hebben voor de moeilijkheden van de
H.T.M.-mensen, kunnen toch het gevoel
niet. van :2ich afzetten, dat zij in de steek
gelaten zijn. Het is jammer, dat in het
schrijven van de stakers geen enkel woord
daarover is gezegd.

De verhouding pn.bltek-persone.el.
,Hoe men ook tegenover de staking staat,

iedereen zal'het betreuren, dat de pret-
tige verhouding, die tussen publiek en
H.T.M.-persone'el in • de loop van 25 jaren
is gegroeid, onder de gebeurtenissen van
de afgelopen week Ie lijden zou hebben.
•Van beide kanten • moet er ó.i. naar ge-
streefd worden deze verstandhouding weer
zóveel mogelijk op het oude peil te bren-
gen. Wij zijn ervan overtuigd, dat het
merendeel van het publiek daaraan zijn
medewerking zal Willen verlenen, onder
één voorwaarde, n.l. dat het personeel,
dat gestaakt heeit, alle wraakgevoelens
jügens" de enkele niet-stakers zal laten
varen. Her:püblifik heeft p.i. het.recht deze
voorwaarde te stellen. Want'Het zijn de
vier werkwilligen, die met de chefs heb-
ben voorkomen, dat onze -gemeente ge-
heel werd geïsoleerd.

Tenslotte mogen wij hier de wens tot
uitdrukking brengen, dat, mocht de sta-
kingsleiding itr Den Haag nogmaals be-
sluiten het werk te staken, het Wasse-
naarse personeel andere middelen zal we-
ten te Vinden om zijn eisen kracht bij te
zetten.

DE HUISVLIJTWEDSTRIJD.
Programma.

. De aansporing van de vorige week
'heeft resultaat opgeleverd: Het bestuur

\ van de Wassenaarse Vereniging tot Be-
v... vordering1 van het Vreemdelingenverkeer

heeft-nog enkele, toezeggingen ontvangen
o.a. ook voor de afdeling zweefvliegtui-
gen. Nóg is aanmelding mogelijk (Narcis-
laan l .en Grayestraat 2), maar de tijd
dringt.'Want op 13 en 14 Augustus moe-
ten de werkstukken worden ingeleverd bij
Huize Nieuw Rijksdprp. De tentoonstel-
ling wordt, gehouden van 21 tot en met 28
Augustus in dit gebouw. De drie plaatse-
lijke verenigingen op tuinbouwgebied.hèb-
beri toegezegd' voor een passende versie-
ring van de tentoonstellingsruimte^ -zor-
gen. Zaterdagmiddag 21 Augustus om
•Hriè uur zal de Burgemeester van Was-
^enaar de tentoonstelling openen. De
prijsuitreiJcJng zal plaats hebben op
Woensdagmiddag 25 Augustus. Alle in-
zenders worden dan verwacht. Misschien
'heeft het bestuur voor alleen teen kleine
verrassing.

Mochten er nog belangstellenden zijn,
.'die een. prijsje beschikbaar willen stellen
voor de -winnaars, dan kunnen zij zich in

.verbinding stellen met het secretariaat der
\n l, tel. 2168.

UW BIJZONDERE AANDACHT
vragen wij voor het artikel van onze
gewaardeerde medewerker, de heer E.
C. Houbolt, dat onder de titel „Het
Wilhelmus" in ons bijblad is opgeno-
men. Telkens weer blijkt, dat er vóór
de bijdragen;i van de heer Houbolt
'grote belangstelling bestaat. Het arti-
kel over „Het .Wilhelmus" zal daarop
zeker' geen uitzondering maken.

OFFICIEEL
GEMEENTENIEUWS.

AFSLUITING KAADHUIUAAH.
Burgemeester en weihouders yan Wassenaar,
Overwegende, dal- op 9 Augustus 194B een

aanvang 'zal worden gemaakt met de werk-
zaamheden ter vervanging van de brug in de
Raadhuislaan dóór een duiker;

• Gelet op artikel 47 van de Verordening Ver-
keer en Vervoer 195é, en artikel 5 van de
Wegenverk'eersregeilng en artikel 5, 2e lid der
Uitvoering beschikking' Wegenverkeer;

besluiteh:
met Ingang van 9 Augustus 1948, dat gedeelte
van de Raadhuislaan, hetwelk'de meest zuide-
lijk gelegen verbinding vormt met de Rijks-
straatweg, in belde richtingen gesloten te ver.
klaren voor alle verkeer, tot het tijdstip waar-
op de werkzaamheden ter vervanging van de
brug ter pjaatse door een duiker zullen zijn
voltooid, i
Wassenaar, 28 Juli WtS.

Burgemeester «n weth. voornoemd,
S. VAN WIJNBERGEN. Burgemeester.
K. VAN BOEDEN, Secretaris.

VOOR HET NATIONAAL HULDEBLIJK.
De verkoop van de insignes voor het

«affóMar-Huldeblijk gaats*k»t"Wkt"*'
organisatoren van deze actie en ook, het
plaatselijk comité hadden verwacht,' n.l.
dat door het dragen van de fraaie insignes
telkens weer ^anderen zouden worden op-
gewekt zich er een aan te schaffen is
waarheid geworden: Ieder, die het in-
signe droeg, heeft, zonder het misschien
zelf te merken, propaganda gemaakt voor
het uiteindelijke doel van deze actie: de
kankerbestrijding.

Wie nog geen insigne heeft gekocht doet
er goed aan te trachten er vandaag nog
een te bemachtigen. Vandaag is n.l. de
laatste dag van de verkoop-actie. Tot
hen en tot a| degenen, die reeds een in-
signe kochten, zouden wij willen zeggen:
blijf het dragen in de enkele weken, die
ons nóg scheiden van de feestelijkheden
ter gelegenheid van het Regeringsjubileum
van H.Mr de Koningin!

ER KOMT EEN FRAAI
FEESTPROORAMMA.

Zoals reeds eerder.werd bekend ge-
maakt, is enige tijd geleden door de Bur-
gemeester» geïnstalleerd het Wassenaars
Comité Regeringsjubileum 1948, dat tot
taak kreeg de feestelijkheden ter gelegen-
heid van het Regeringsjubileum van H.M.;
de Koningin te coördineren. In samenwer-
king met vele Wassènaarse. verenigingen,

vo.a. de muzieKyereniguig,..iiS:*celsior",: d&
Koningin Wilhélminavereniging, de Buurt-
vereniging Oostdorp en omgeving en de
Winkeliersvereniging T.O.S.E.A. is een
feestprogramma' samengesteld, dat door
het Comité in. druk zal worden uitgegeven.
Aan de uitvoering van het programma-
boekje wordt de grootst mogelijke zórg
besteed. Het is de bedoeling dit boekje,
dat o.m. zal worden verlucht met enkele
fraaie foto's van de Koninklijke Familie,
tegen een zéér populaire prijs op grote
schaal in 'Wassenaar te verspreiden. Na-
dere bijzonderheden volgen. '
, EXCELSIOR IN HET ÖOSTDORP.

Op verzoek van de Buurtvereniging
„Oostdorp en Omgeving" gaf „Excelsior"
Woensdag 28 Juli j.l. eerj concert op het
Sdiulpplein. Een concert, dat dank zij dé
sfeer van orde en rust, geheel aan de
verwachtingen van toehoorders en uit-
voerenden voldeed. „Oostdorp" mag dan
ook ongetwijfeld op een volgend bezoek
van onze Wassenaarse Muziekvereniging
rekenen. . .

W.I.K. VSRGADEBDI.
NieuMTéyphBftnen en eet* nieuwe voorzitter.

Op «en van die snikhete hittegolt-avonden
van de vorige .week heeft de gymnastiek- en
atletiekvereniging W.I.K. een bijzondere al-
gemene ledenvergadering gertputfen |n Huize
Nieuw RIJksdorp. Die vergadering was o.a.
nodig geworden door het ontstaan vari twee*
vacatures; in het bestuur, n.l. in de. functies
•ion evrfte voorzMIer 'en van tweede seere-
taris. En bovendien werd er nog gesproken
over de verschillende feestelijkheden, waar-
aan W.I.K. zijn medewerking zal verleden.

Wat de bestuursverklezlrjg betreft: tot voor-
zitter werd met algemene stemmen gekozen
de neer 1. Statleu. De nieuwe functionaris werd
met hartelijk applaus door de vergadering
.welkom .geheten. Als tweede secretaris zal
voortaan optreden de heer P. f. Bourgeois Ir.
als opvolger van de heer C. M. de Koster, die
de gemeenten dus ook W.I.K. zat . verlaten.
Tol deie scheldende W.I.K.-vrlend werden har.
lelijke woorden gesproken.' '

Een uitgebreid werkprogramma staat de ver-
eniging te wachten. Voor de feestelijkheden,
die ir) het kader van het 12^-jerig jubileum
der' Wessenaarse Vereniging tot Bevordering
van hel Vreemdelingenverkeer op het pro-
gramma staan voor de week van 21 tot . 28
Augustus, werd een beroep op de medewer-
king van W.I.K. gedaan. Op- Zaterdagavond
il Augustus zal W.I.K. ir> ds tuin vorv Huize
Nieuw Rijksdorp een gymnastiekdemonstratle
geven.

Een week later. Is er op de sportterreinen aan
de Kalwljkseweg een regionale athletiekwed-
strljd, waarvan de organisatie aan W.I.K. is
opgedragen. Qinsdag 31 Augustus zullen de
1e graads WJ.KMeden 's avonds op het Dorps,
plein '-demonstreren aan hpóg'brug' en 'hoog-
rek.' Dan".'tenslotte Es er Woensdag 1 Sep.tem-
be,r, 'j rrilddags.s uur, de Estafetieioop door
Wassenaar. Tweërnaal achtereen heeft W.I.K.
beslag gelogd op de Wlsselprljs der K.W.V.

WERELDBEROEMDE ENGELSE RIJWIELEN,
UIT VOORRAAD leverbaar TOER- en SPORTRIJWIELEN

KINDERFIETSEN A A N G E K O M E N
FIRMA M. FLINTËRMAN
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en da W.I.K.-aihleten zijn vastbesloten om deze
pflji door «en derde overwinning tot hel de-
fltiïtlef eigendom eter vereniging te m g (een.

Tot zover d« gebeurtenissen voor de naaste
toekomst. Maar er zijn nog meer plannen. Zo.
werd bijvoorbeeld in de rondvraag de wen-
selijkheid 'van contact-avonden ter sprake ge-
bracht, Oe gymnastJek-lélddr, de heer Castee-
len, is de -geestelijke vader van dit plan. DB
heer G. de Geus,, die zoveel lucces heeft
geoogst mat de W.I.K.-Jublleumrevue, werd
aangezocht de leiding van dergelijke avonden
op zich té willen, nemen. Er werden hier en
'daar'enkele suggesties geuit — o.a. over'een
uHgaansdagje •>-. Het bestuur beslool zich
hierover no0 nader te beraden.

pa. lafitile spreker, die van de rondvraag'
gebruik maakte/ was de nieuw gekozen voor-
zifter, de. heer JL Stafleu, die de leden dankte
voor het In hem gestelde vertrouwen en die
flUe,c msde,̂ e(k!ngL,4Firfep rbij.yhet verder tot
bloei brengen- van de vereniging.

De vergadering werd op gemoedelijke wijze
geleid door de tweede voorzitter, de heer J. ,
H. W..BOddóUB. Er was en .dertigtal .leden aan-
wezig, . • • ' • •

PE HJ.M.-PRI1JVRAAG.
Het H.T.M. Jubileum-Comité, dat ter gelegen-

heid van het 25-jarig bettaan der tramverbin-
ding een prijsvraag .uitschreef voor de Was-
**naön* jeugd, heeft vorige week vergaderd
om dé uitslag vast \s stellen. De heren hebben -
zich zeer geamuseerd óver sommige antwoor-
den. Maar zij waren het allen mei elkaar .eens,
dat de deelnemers goed .hun best hadden
gedaan. Hieronder volgen de vragen met
daarachter de juiste antwoorden. , ,
. VRAAG 1. Ligt de bovenleiding op da lin-
kerhelft, op de rechterhelft of recht bovefr de
trambaan, enz waarom?

ANTWOORD: Zlg-zag om plaatselijke slijtage
van de beugel te voorkomen,

VRAAG 2: Vind je, dat het zin heeft, dat de
directie van de H.T.M, in tramwagens voor hei
publiek mededelingen ophangt zoals: „Jonge-
ren staan voor ouderen op"?

ANTWOORDrHet ^moest eigenlijk niet nodig
zijn, dat dergelijke mededelingen opgehangen
werden. Maar omdat veel Jongeren de beleefd-
heid en, ridderlijkheid ruisten om uit algen be-
weging op te itaan hebben zulke mededelin-
gen wef degelijk zin.

VRAAG, 3: Waarvoor dienen de planken om
de wielen'van een framwagen?

ANTWOORD: Deze planken heUwr baamchuï-
vert, een naam die voor zlchzeff spreekt.

VRAAG 4: Waarom gaat tussen de hallen
Kleviet en Nachtegaallaan het licht' even uit?

ANTWOORD: Door.e*n kort, stroomloos ge-

deelte wordt de bovenleiding, die op da Lflid-
se helft , door. de Léldse eléctrlsche central*,
wordt gvoed, gescheiden van de Haagse l~
venleidlng.

VRAAG B: Wat 1> het venchil tussen het t---"
gaan van het licht aan dé Jozef Israölsfaah
en tussen de halten. Kleviet en Nochteaaallaanf

ANTWOORD: Aan da fetef JtraeJslaan word! .
de bovenleiding door een stroomloós gedeelte
gescheiden, omdat het ttadsnet in Den Haag
'600 Volt spanning heeft en de rest van.de lijn /
Dan Haag—Leiden 1200 Volt. Zie verder, nnl-
woórdt op vraag 4.

VRAAG 6: Wat zijn voor de 'H.t.M. de ge-
volgen van het vernielen van een Isolator der
bovenleiding?

ANTWOORD; l sol a toren zijn nog niet \vo\-
doende te krijgen. Als «en Isblatbr vernield '
wordt dreigt het govaar van '• kortsluiting.
EVentueel gou stopzetten van de ttanV h>pct ge-.

VRAAcW Wat" fs d* bedoeling Va^n 'de' ~ti$1
zondere las In 'het nieuwe tramspoor op de
Itackerirfagenjaan en de Wittehburgerweg?

ANTWOORD: Het opvangen, van de grote
verschuivingen, die door de temperatuurver-
schillen ontstaan in.de'lange gedeelten van de
baan. ( • .

VRAAG 8: Hoeveel tramkaartje» zouden er
op 2a Plnksterdag 1948 Op de lijn Den Hagg—
Wassenaar—Leïd«n > door - de conducteurs'' uijn
verkocht?

ANTWOORD: Dit wat een moeilijke 'vraag en
ledereen heeft zijn eigen, schatting gemaakt.
De opgegeven aantallen varieerden'van 2.300
tot 125.000! Het juiste aanlal volgens de kaïte^
der H.T.M, is: Ü1.536 coupons.

VRAAG 9: Wat zouden des wfnlars de gL.
volgen kunnen ifjn vóór de passaglen, die in
een tramhuisje wachten, waaraan de rultan ïijn
vernield?

ANTWOORD: Kou vatten.
VRAAG 10: Wanneer verbruikt een tramwa-

gen de meeste stroom? ' i ••
ANTWOORD: Bij het aanzetten op „optrek-

ken".
Tot zover de vragen en antwoorden. En nu -

de namen van de prijswinnaars., dia ïullön wor-
den uitgenodigd tot een bezoek aa,n do grote
remise en de centrale werkplaats der' H.T.M,
in Den Haag. Het rijn in alfabel l séhe volgorde:

Nelly Bevers berg art, E. J. Gelpke, Kpas Köïlf,
Cor v. d. LÖQ, Tineke Prins, Betty.v. Weel, Dlny :

Wegenwijs, Willy Wegenwljs en M. v-, Wo/l.
Twee Inzenders, die — afgezien van vraag 8

--r- alle vragen zonder een enkele fout had-
den bearitwoord, .komen bovendien-, in.: aanj ,
merking voor een extra-prljsje:. E. 3. 'Gelpke
en Cor v. d. Lee. ' n

Benzinedamp, stof en spanning
'-

W»tt*naar heeft vorlg« week [Weer voor het
eerst in dit jaar in het teken gestaan van de
motorsport. Enkele malen per Jaar trekt CXrin- •
rell een onafzienbare stoet van motorrijders
en motorsport! lef hebbers tot zich. En waar an-
ders 'kampeerders en*wandelaars genieten van'
een heerlijke rust In een prachtige omgeving,
daar verspreidt zich dan do benzlrredamp en
het lawaai van tientallen motoren én de dui-
zenden toeichouwar» uil atle provincies Van
het land. Zij komen om te z|en hoe n 69 grotere
motorsporten tnous l ai ten dan zij zelf zijn zicrt
onderwerpen aan een krachtproef: tien ronden
over een uiterst moeilijk parcours.

Zij, die de renners en hun gemiddelde pres-
tatie* kennen, maken kansberekeningen voor
hun favorieten. En vaak worden, hun voorspel-
lingen bewaarheid . . . tenzij. de pechdulvel, die
óp een terrèlnrit altijd veel llachtoffers maakt,
tusteribeide komt. Want' tegen deze tegen-
* lande r l» geen enkere deelnemers opgewas-
sen.

.
• Dat bleek bijvoorbeeld al In de eerst 9 wéd-
itrljd':.die der 125 cc-kiaise. N1«mand had er
aan. getwiffefd dat D, Renoolj, de winnaar van
de T. T., ook deze, wedstrijd zou gaan winnen.
Niemand verbaasde zkh er dan ook over dat
hij vijf ronden lang de kop had. Maar toen
kwam de, pechdulvel tussenbeide, En de uit-
stekend rijdende v. d. Mispel uit Driebergen
op D.M.F., die óp bewonderen) waardige wijze
de nationale kampioen wal gevolgd, zag zijn
kant en -nam de leiding óver. Hij heeft ztjn
eerite plaats niet meer afgestaan, al kostte
ddt heel wat moeite. Want Renooy had zijn
pech al gauw verholpen en zette alles op alle»
om de achterstand in te. halen. Van de vierde
plaats klom 'hij naar de derde en van dq. derde
naar Se tweede."" H»t mocht herh echter in 'de
drie resterende ronden niet meer lukken de
Driebergenaar te passeren. Van Mispel werd
dus eerste en D. Renooy volgde hem op de
voet d?or de finish.

Het moet 'voor van Mispel- wel een groot
moment zijn geweest fbèn'D. 'Renooy hém op
hartelijke echt joviale wijze met zijn over-
winning gelukwenste,

Derde werd W. Wferda uit Amsterdam.
D» 2H cc-kl«».

Slechts 8 rijders hadden Ingeschreven voor de
kwart liter-klasse. Maar dat een klein aanlal
d.een afbreuk hoeft te dpen aan de spanning,,
bleek In het verloop van deze wedstrijd.
J, Len t op Eysink, 3. 'A. van Tilburg op Trlumph
en M. P. den Haan op Velocette voerden nier

xeen verbeten' strijd om de eerste plaats tot In
de laatstr ronde.' Alle drie hadden gelijke
kansen, maar één kat) slechts -winnaar zijn en
dat' werd ], Len t. Van Tilburg werd tweede en
Den Haan derd In deze Interessante race.

De landenUam-t-ace.
Het grote moment van de dag werd de race

der Internationale landenteam* van Nederland,
Engelend en België. De omroeper betitelde
deze wedstrijd in echte motorsporttaai als „het
grote vuurwerk". Hij zou dichter bij de waar-
held zijn geweest all hij gesproken zou heb-
ben van •„stofwerk", In 'leder geval hebben
de liefhebben langs het parcours kunnen
genieten van' een pr-achtlge strijd; het" ging
hard. 'en stoer, ,

De Engelse rijders 'werderi hier als de groot-
sie concurrenten beschouwd. En inderdaad

kwamen 'In de eerste ronde yincy op 500 cc
A. J. S. en Lines pp 350 cc Ariel resp. ais' 'éérste'

.art vierde door. Dat overwicht 'in de eerste
manche Wav echter slechts ichljn, want met de
regelmaat van een klok zakte Vlnty iedere

. roride een 'paar plaatsen tot h IJ tenslotte In
de laatste r.onde als 13e passeerde. Lines deed
het let* beter en wist 6 ronden, 'lang: zijn vier-
de-plaats te handhaven. Ht] eindigde als zesde •
meerijn 350 cc Ariël, achter 5 halve liter
motoren. Het waren de Belgen, die een hartig
woordJe.jTteeipraken. Thomas hreld de kop tot
in de derde ronde toe; hij werd cjepasseerd •
door de Nederlander Hl A. Rietman, die hem
iteed? op de hielden tiad gezeten. én1 die' ver-
der tpt aan het eind de eerste plaat* 'fteeft
weten Ie verdedigen tegen de Belg. Op zijn '
beurt werd Thomas weer achtervolgd door D.
Jansema uit Hengelo, die all derde de flnsh
passeerde, vóór twee Belgen en de hierboven
genoemde Engelsman.

Spannender" 'nbg werd de tweede manche. .
Nog'fieylger werd de * t rijd en nog kleiner <f
a f* tem d 'lussen Thomas en RietmarV pan tf^_,
kop. Thomas bleef, steeds, enkele., meters .y.oor..
Maar ook de Belg Dom en de . Nederlander
B. Jansema lieten zich niet .onbetuigd eh'ttre-
den verwoed om de derde en vierde plaats.

Hei uitvallen van Piet Knijnenburg betekende
voor vele Wasienaarders een teleurstelling. In
de eerste manch* was hij doof een bulteling

,al direct achterop geraakt én gebleven. In da
tweede manche kwam hij In de. eeflte ronde
als elfde door. In de tweede ronde
als tiende en in 'de derde ' ronde als
negende De Wasaenaarderi langs het par-
coirs kregen hoop, , maar aldra verspr-elddèn '
da luidsprekers het bericht, dat hij was uft.

werd eerste, Rietman tweede (met de hoogste
individuele' prestatie). Dom derde en' B, lan-
sema viérdtf. Het Belgische A-team had de .
inle'rnationa/.e .wedstrijd gewonnen.

D* ISO cc-klosse.
Hier startten. 20 deelnemers, die allen van

plan waren hun beste beentjs voor te zelten.
Er werden fraaie staaltjes .van' doorzetti'ng's-
verrnogefi getoond: Bijvoorbeeld door J. van
Doren uit Rotterdam, die halverwege de wed.
strjjd een lekke. band kreeg, maar toch kans
zag all zesde te eindigen'.

Ook C. van .Gorkum ui|. Delft reed op een
lekke band de. hele wedstrijd uit. Tl/dens.da
wedstrijd werd hun raadt de beloning t̂ %
gezegd: ieder een splinternieuwe terrelnb>
van Dunlap. t • )&. ,--

-Wat het verloop van de strijd betreft'. '.& .
Poel uit Rotterdam hield de eerste drie ron-
den de éérste plaat*. Toen hij even moesl' '
afstappen om zijn Triumph . te inspecteren,
passeerde hem de sergeant A. Elbersen op een
doodgewone dlenstmotor. Elbersen behield de
leiding tot aan het eind en Poel moest halver-
wege de strijd met motorpech .staken. Tweede
Werd de wachtmeester W. C. de H a o», uit
Amersfoort,' derde en 'vierde resp. A. Verieina
en R. Jansen, allen op Matchless.

De EM ce-klMtè/
In de 500 ce-klasie startten tegelijk mét' de

350 cc-motoren1 'a l ach 1 1 2 deelnemers, waarvan
er een nog. mei pech te. kampen had. -H. .van- i.
Kooy uit Soest werd winnaar,



tramstaking in de

Optreden van burge
„burgervader" was
Moest de staking in elk geval

worden doorgezet ?
Aan het einde van de raadsvergadering van gistermiddag, tijdens welke

de 34 punten tellende agenda in sneltreinvaart werd afgewerkt, kwamen
de interpellaties van de heren G. van P r a a g (comm.) en H. S m i t s -
k a m p (a,r.) aan de ordje.

De heer Van Praag kreeg het eerst het woord. Hq toonde zich geen
voorstander van een gemengd bedrijf, zoals de H.T.M. is. Spreker noemde
enkele cijfers, waaruit bleek, dat ook bU de nieuwe regeling sommige
Amsterdamse conducteurs nog een hoger loon verdienden dan hun Haagse
collega's. Volgens spreker zou hierdoor conflictstof aanwezig blflven en
moeilijkheden in de toekomst veroorzaakt kunnen worden.

Een urenlang
debat

este:

Helder betoog

en succes
De H.T.M wilde het loonbeslag van

f 5.— op f 2.50 gebracht zien. Dit l
mislukte echter.

Dat er sympathie en solidariteit
met de stakers bestond is vermoe- '
delijk ook te wijten aan de moeilijke
economische toestand, waaronder ons
volk lijdt, aldus spreker.

Maar een klein deel van de sta-
kers behoorde tot de communisten.
De staltingsleiding evenwel was com-
munistisch georiënteerd. Voor de
E.V.C, is in de plaats gekomen de\k van indringing in de vak-

organisaties. Er zat een zekere com-
munistische agitatie achter deze sta-
king, alhoewel de oorsprong daarin
niet viel te zoeken.

Spreker kwam tot de volgende '.on-
clusies: de vakorgaisaties zullen hun
positie en vertrouwen dienen te her-
winnen; het personeel moet optreden
vla ajjn vatotganiratles; de H.T.M,
staat«7„*i,„„ri<„. a,- n ,,.*, ^» T»mn» oua»v open voor de rechtvaardigeWethouder dr. B. van de Tempe belangen van het personeel.

Door het beslag op de lonen in ver-
band met de fooienbelasting gingen
er trammannen met nauwelijks f 27
naar huis. Verbittering was het gevolg
Wat heeft de H.T.M.-leiding hierte-
gen gedaan?

Spreker heeft sterk de indruk, dat
de vakorganisaties de staking heö-
ben laten komen om de raddraaiers
te kunnen wegwerken. Het verzet
heeft de spotedige doorvoering van de
nieuwe loonregellng mogelijk ge-
maakt. Het gemeentebestuur heeft
zich op sleeptouw laten nemen door
vakorganisatie en tramdirectie. Spr.
laakte het beleid van B. en W. in
deze.

De heer Van Praag had tenslotte
een drietal nieuwe vragen over het
in overeenstemming brengen van de
lonen van A'dam en B'dam met die
van de H.T.M., met behoud van de
voordelen die een deel van het per-
soneel thans geniet; over de activi-
teit van de Baad van Beheer, die zich
meer met de arbeidsvoorwaarden
moet bezighouden en over de stap'
pen, die men in het jongste conflict
heeft ondernomen.

„Ontoelaatbaar"
Voordat de heer Smitskamp ter

zake kwam, wilde hy graag de me-
ning van B. en W. horen over c-e
morele betekenis van de staking. Vol-
gens spreker was de staking moreel
niet toelaatbaar. De H.T.M. is een
vitaal bedrijf. De publieke belangen
werden in ernstige mate geschaad.
Bovendien had men hier met een
wilde staking te doen. Spr. vond het
dreigement van de stakingsleiding,
dat nog grotere feestdagen op komst
zijn, >el buitengewoon onsympathiek.

„Is het gerucht juist, dat de burge-
meester het stakingscomité heeft
ontvangen? D<% directie van de
H.T.M, stond op een ander stand-
punt. En m.i. volkomen juist", aldus
de heer Smitskamp.

Sprekers indruk is, dat alle direct
belanghebbeden door de staking vol-
komen zijn verrast. Er is weinig
voortvarendheid geweest. Ook de pers
is niet tijdig behoorlijk ingelicht. Vijf
dagen na ae staking heeft de HTM-
directie tenslotte 'n persconferentie
belegd. De heer Smitskamp conclu-
deerde, dat er een aantal tactische
fouten zijn gemaakt.

(arb.) beantwoordde vervolgens dl
heldere uiteenzetting, die nog een:
interpellanten in een- sobere, doel
een duidehjk licht wierp op de oor-
zaken en het verloop der staking.

De wethouder wilde niet spreker
over de houding van de H.T,M.-| gelitlg mèt de Haagse voordelen nim-

Zand in de ogen
In antwoord op de nieuwe vragen

van de h«er Van Praag, Beide de wet- |
houder nog, dat de Rotterdamse re-1

mer door de Bijksbemiddelaars zal
worden goedgekeurd. Het is zichzelf
zand in de ogen strooien. De Baad
van Beheer en de

op

directie en Baad van B.eheer var
vóór en tijdens de oorlog. De tekort-
komingen zijn genoegzaam bekend
Maar na de oorlog. hebben zowel
directie als Baad van Beheer hun 7J„h _ 7Jn. nn «ippntnnw
uiterste best gedaan om een zo goed fokten sleeptouw
mogelijke toonregeling te verkrijgen. T t d n Smit5kamp zeide spre-

De eerste indertijd ontworpen rege- ker~ dat de directie zich in verband
ling was gunstiger maar werd met J d t d h t personeei
goedgekeurd door het College van tQt d vakorganisaties had gewend.
Brjksbemidelaars. Er kwam daarna D hadden eeantwoord
een nieuwe regeling, hoewel men niet mn(»niivv,pripn t*, vprwochtpn• . . . - . Y j*-X.«« UJ4 Af Ti-ui,-« UHJcUlJK.Ilt;Llcil Lc Vel WtHjIlUcJiteringen DIJ ar

directie (hebben
laten

„geen
en de

In Januari of Februari van dit jaar „„„j™»
heeft B-dam een nieuwe regeling ge- „Burgervader
kregen. De voorzitter, die in deze moeilijke

Het uitzoeken van enkele cijfers, materie een bemiddelende stap wilde
zoals de heer Van Praag deed, geeft doen, zeide niet als burgemeester,
een scheef beeld. Spreker heeft nage- maar als „burgervader" te ztfn op-
gaan, wat in B'dam gemiddeld als getreden.
loonpeil wordt uitbetaald. Het blijkt, Op de dag van de staking vroeg
dat Den Haag daarbij 4.3 % achter- de heer G. van P r a a g (comm.)
ligt. Voor de vijf laagste toongroepen een onderhoud. Wj was vergezeld
is dit 3.2%. 7 April kwam een loon- van de heer Ho ven s (comm.) en
commissie tof stand. Het is een Ie- zeide, dat hfl de moeilijkheden in het
gende,- aldus de wethouder, dat er Hcht van -de feestdag zeer wel zag.
anderhalf jaar onderhandeld zou Hu deelde mede, n i e t namens het
zijn. Men wachtte liever op de Bot- l stakingscomité té zUn gekomen. De
terdamse regeling. De directie van de j heer Van Praag had de burgemeester
H.T.M., aldus spreker, drong op be- ! gevraagd, of deze bereid was een
spoediging aan. Waarom ook de or- 1 bemiddelingspoging te ondernemen,
ganisaties geen spoed betrachtten? op voorwaarde dat de staking dan
Wellicht omdat de organisaties de j onmiddellijk een einde zou nemen.
zaak te serieus hebben opgevat. Het] Na overleg met het college, aldus
maken van een- gunstige regeling f de voorzitter, heb ik to,en de sta-
kostte veel tijd. Dat men stil heeft j kingsleiding ontvangen.
gezeten, is zeker niet het geval. i De heer C. P. D a.m m. é (arb.) In-

i terrumpeerde: Was de stakingsleidinj
29 Juli kwam men tot de conclusie: j vergezeld van raadsleden?

een gewijzigde Haagse regeling. Deze } De voorzitter: Ja, van. de heer
regeling was beter dan de oorspron- Geelhoed. De stakingsleiding vroeg
kelijke, dank zij een voorstel van de
Raad van Beheer, die alle mógeUjk-
heden, die het Iponplafond toeliet,
daarbij gebruikte. Men zal nioeten
afwachten, of de Bijksbemlddclaars
accoord gaan met de nieuwe regeling.

De staking vond haar oorsprong bij
de jonge conducteurs, die te weinig
vertrouwen hadden in 'de vakorga-
nisaties.

mijn bemiddeling om tot de HTM-
leiding te worden toegelaten. Op deze
basis zag ik geen resultaat jnogeUJk,

Onjuist
De h«er Smitskamp (a.r.) kon zd

niet aansluiten bij de lof, die de heer
Van Praag (comm.) de „burgervader"
had toegezwaaid. Spreker vond het
onderscheid, dat de voorzitter maakte
van zün functie als „burgemeester.
en Burgervader" geyaarlijk terrein.
De ontvangst'van hef. stakingscomité
was onjuist, ornaat 4e burgemeester



daardoor slechts de . üjxJjuk wekte,
dat hrj onderhandelde met het st'a-
Wngscomité buiten 'de ' organisatie;;
om. ,E»W'„hebben de,;.Stakëss;:,$jB: ••$&,
•huil' érkéniüW'in zagjn, fo,èa aange-
voeld! :„U heb* te veel gewerkt m,et
ÜW gevoel en te weinig met uw-ver-
iS.tand', aldus sjpr. to.t de, voorzitter,
l . öe,hes» G. Geelhoejj (camih.) voor-
spelde nog eens, dat, wanneer er geen
géjUkptelUng met A'dam komt, er

'pte mb.eili3knéden in de toekomst
«; Wachten staaii. •
, De heer H. dé Jong (k.v.p.), noem-
de !J6 s%kine een schrRmeiyke ver*
gissïn'g van helj HT^B|rs&neeJ. en
verÖQrdeelde haar sĉ e{i|jt

De heer DamB^e tob,) wm,e^
nog eens op, dat de beslissing, gezien
de huidige prflsr en loonpolitiek, met
ligt btj vakorganisatie of H.T.M.,
maar hH het College van Rtjksbemid-
delars. gpreker dankte de heer Geel-
hoed vóór z\in interBuptlë, «aaruit
W«kt, dat het stakingscomitê opwekt
lid te bleven v»h de vakorganisatie;
om haar in een andere richting te
sturen. Wij hebben daaraan acte ge-
nomen, aldus spreker. Be 'moderne
vakbeweging zal er echter met alle
kracht voor waken, df4 de politieke
strfld naar de vakbuw*smB wordt
overgeheveld.

Er is kleinerende en onjuiste cri-
tiek op de vakorganisatie» geweest.
Het is toch niet weinig geweest; wat
zo' vpQr dit personeel in '47 tot stand
bracht! En geven negen bijeenkorn-
sten in de zomermaanden birjk van
onvoldoende r—1--1"

De voorzitter kon evenwel niet ver-
der gaan dan te verzekeren, dat hij
met deze nieuw gecreëerde functie
pijnig, zou

, als burgemeeste? j$M ;
neer er verdere poncesjite

tot d« _ _ _
llptte: „Het „
leegde overleg

Eerst om, kwart over zes was het
tramstakingsdebal; geëïndigd en klonk l
de laatste slag van 's Voorzitters
h^mer.

, De nieuwe voorstellen yan 4è
, vakbeweging waren 2? Juli , bei

kend. Een partijgenoot van de
heer Geelhoed, de .heer Mulder,
toen nog bestuurder van de Ned.
Vereniging, was daarbt) en had
deze voorstellen k w n n e n wee-
delen op de vergadering van 31
Juli, waarop to* de stekÖig beslo-
ten werd.

Spreker besloot met een pleidooi
alle krachten in te spannen om de
niéuwe voorstellen bij het College van
Bijksbemitdélaars goedgekeurd té

0e heer J>. W. Uettnieyér (v.v. en
d) vond het contact, flat de burgen
nieester met het stakingscomitê had
genad^ evenmin verantwoord. Pe
vergadering in de Dierentuin verliep
volgens een te vgren opgezet com-
munistisch agitatieplan. De heer
Touw heeft zrjn scholing kennelrjk bij
de C.P.N, genbten. Waarom geen
strengere selectie bvj de aanstelling
van HTM-personeel?

Recht van staken
,,pe fractieyoprzitter van de Partvj

van de Arbeid, de lieer W. A. Ren-
|en, weet de oorzaak van de sympa-
thie uit het publiek voor "de staking
uit gebrefc, aan voorlldhttog. Men is
de zaak nu wel enigszins anders gaan
zien,

Spreker Was het niet eens met de
heer Smitskamp, waar, deze het mo-
rele recht van staking afkeurt. Arbei-
ders, ook in de vitale bedrijven,
moeten het recht van staken behou-
den, Bulten de weg vaii het overleg
Is ztj echter afkeurenswaard; ,

De burgemeester heVft. overleg met
zijn college gepleegd) alvorens hij het
stakingscomité ontving. Hoe luidde
ditlSltes?
•' Spreker meende ten sjotte de indruk
te hebben, dat de ervaringen, doof
de burgemeester als „burgervader'"
opgedaan, voor hem aanleiding zullen
z\jn, niet op deze weg voort te gaan.
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Onrust in H.T.M.-gelederen nog
niet verdwenen

Plannen tot stichting van
eigen organisatie

De overeenstemming in de ioonrege-
' llng, die bereikt Is door de organisaties
en de directie van de H.T.M., heeft de
gemoederen van het personeel nog niet

j geheel tot rust kunnen brengen. Een
der belangrijkste redenen IP wel d$ cir-

vculaire, die heit hoofdbestuur van de
Ned. Vereniging van Spoor- en Tram-
wegpersoneel aan haar leden in dienst
der H.T.M, verzonden heeft,

r In deze circulaire wordt nog • eens
l wezen op het feit, dat een
draaiers" de H.T.M.-ers in e
staking durfdeiv,,*»" UflJVSu, Met «ad
wordt verklajaraT d* erf geen bezwaar

il* zo '
trachten

het

te zijn. Dit was met
geval. De communis
telposities in de org
om haar tot een po
maken. De circulaire
delijk:

„Als eerste tegenmaatp heeft
hoofdbestuur een aanta^JWdraaiera
het lidmaatscfcaRvap^nze organisatie
vervallen yerklalW^Wlj geven onze le-
den de verzekering dat ieder, die wil pro-
beren het politieke spel in de ojfeanisatie
voort te zetten, dezelfde weg op gaat.

Bovendien maakt de toestand, waarin
wjj nu verkeren, het ons tijdelijk onmo-
gelijk om -op een gebAlkelijke wijze, n.l.
door vergaderingen, met V In contact te
treden. Het is daarom, dat ons hoofdbe-
stuur besloten heef t; tot d« tod, dat er in
onze afdeling weer een normale toestand
heerst, geen ledenvergaderingen te hou-
den, doch het contact met onze leden
schriftelijk en via afdelingsbestuur en
vertrouwensmannen te onderhouden.

Wjj doen dit zeer ongaarne en geven

de verzekering, dat deze toestand geen
dag langer zal duren dan. strikt noodza-
kelijk is".

Vooral de mededeling, dat geen verga-
deringen belegd zullen worden, wordt
door de leden als ondemocratisch gezien.
Zij hadden n.l. gehoopt, dat op een leden-
vergadering het gehele complex van nieu- j
we loonvoorstfijjen besproken zou worden, j
aangezien k(Kr afzonderlijk zich niet in
staat 3sOrS& draagwijdte /an de voor-

overzien. Nu kunnen bezwaren |
Uk ingediend worden.en dan nog \r het gehele loonvoorstel en,

er de onderdelen daarvan.
; zien de leden van de Ned.

ook uit naar de resul- j
! verzoekschriften zullen

'fciva'jiyy ' - ' ï>iv4iiiv.io i
sett n.l. een verioek tof hef afj
ituür gericht tot bet honden

"an een huishoudelijke vergadering om
daar dan een nieuw bestuur te kiezen.
Dit verzoek werd door negenhonderd
handtekeningen gesteund. Een ander ver-
zoek ging naar hét hoofdbestuur, waar-
in met spoed op het houden van een
congres, waarin het hoofdbestuur verant-
woording van zijn beleid dient af te leg-
gen, werd aangedrongen. Dit verzoek
wordt eveneens door negenhonderd hand-
tekeningen gedragen.

Nadat deze twee verzoeken waren ver-
zonden kwam de boven.reeds aangehaalde
circulaire, zodat men zich afvraagt of de
aangevraagde bijeenkomsten wel door-
gang zullen vinden, Er gaan reeds stem-
men op om bij weigering eënv eigen or-
ganisatie, los van de tot nu toe bestaande
en alleen de personeelsleden van de
H.T.M. omvattende, te stichten! Dan zou
men ook aan de andere eisen, o.a. door-
betaling van het loon over de stakings-
dagen, kracht bij kunnen zetten, zo zegt
men'. Want ook hierover schijnt het laat-
ste woord nog niet feesproken te zijn.
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Haar aanleiding van een nader ingesteld onderzoek betref-
fende de staking van het H.'I',U, personeel van 31 Juli tot 4
Augustus 1948, kan dezerzijds nog het volgende worden medege-
deeld.

Reeds geruime tijd had in het afdelingsbestuur van de
"Nederlandse Vereniging voor Spoor- en tramweg personeel1' al-
hier, zitting Dirk I.IULDICR, geboren te .Vaddinxveen, 31 December
1897, van beroep tramconducteur en wonende weesperstraat 47,
Den Haag.

Het is bekend dat genoemde I.ITJLDSR fel lid is van de
r'p "p 'f..T i fo. J. ,J.1 , .

Bij zijn benoeming tot bestuurslid van vorengenoemde vere-
niging, verklaarde hij echter, dat hij zijn -politieke beginse-
len buiten het verenigingsleven zou houden. T-ïoev/el dit een
voorwaarde v/as om hem in liet afdelingsbestuur te handhaven,
hield I.1ULDK. sicli niet,aan zijn belofte,

• Zo hield LIIILD.£R zich begin LIei 1948 bezig niet het vormen
van z.g. V/el vaart s comité' s binnen de ''Nederlandse Vereniging
voor Spoor- en xramv/egporsoneel'1. i'oen het hoofdbestuur van ge-

-,-ULDiiJR v/oarschuv/de om zijn politiek streven
eindigen, trok L.ULDJÜR zich enigszins terug.

noemde vereniging
in de vereniging te

.ÏÏind Juli 1948, was BULDER, als bestuurslid van genoemde
vereniging, ervan op de hoogte, dat de verbeterde loonvoorstel-
len voor het H,I'.LI, personeel gereed lagen en dat deze zeer
binnenkort aan de directie van de PI,l1,LI, zouden voorden .voorge-
legd, lïij bezocht de nacht vergader ing op 31 Juli 1948, gehouden
door het bekende stak ingseomité 'van de H,T,LI. in het Capitol-
t beate r alhier.

Hij deed, hoe v/e l hij door het afdelingsbestuur daartoe
gerechtigd was, goen mededeling van het geree.d liggen dei? loon-
voorstellen, doch spoorde aan een staking te beginnen, aange-
zien het dagelijks bestuur van de vereniging, niet van plan was
om met verbeterde loonvoorstellen op de proppen te komen.

Het een en an'der was voor het hoofdbestuur van vorenbedoel-
de vereniging aanleiding om genoemde 1.IUIÜDER, met nog enkele
leden/met ingang van l Augustus 1948 te royeren als lid der
verenig_ing,

LIULDSR en bedoelde leden hebben tegen dit royement beroep
aangetekend.

tenslotte kan nog v/orden vermeld, dat I.'ULDER binnenkort
door de- G.Ï.N, voor enige tijd naar Tsjeclio Slowakije zal
worden gezonden, teneinde studie te maken van het vormen van
de z.g, ;Twelvaartscomité's.

Verzonden op 12 Augustus 1948 aan C.V,D.

C.v.P. /fC
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H.T.M.-directie
'geeft toe*

Lonen met 13 procent
omhoog

\s met
conducteurs in uurloon

gelijk gesteld
toongroepen l en 2 worden

. ' . - • verbeterd
Naar wtj vernemen heeft de di-
rectte van de H.T.M, besloten
ftan de minimumeisen van -de
jlï.T.M.-arbeïders tegemoet te
komen,
t)e door hun leden tot enige ac-
tiviteit gedwongen Uniebestuur'
dërs Aebfeen n.l. medegedeeld,
dat ej-^overeanstemming met de

H.-directie%bereikt is.
overeenstVnming heeft

ing op dé Ionen van de
cteurs en j de hulp-con-
rs, die met 13 procent

3fOllen\n jfrerhoogd, ter-
wijl d*^Jttri^»nducteurs met
de conmicteus worHen gelijk-

ductè

\Voorte
l en

de loon
h verbet

reeds j
*ëd. Vedeelden

VaS Spoort en Tramwegpetsoaeel
haar strijdbaarste leden, «e dez

" ' " • hebben afiedwon
jen, door een besluit jFan hè

t'geroyeerd.
'ot-est tegewreyemen

Gistermorgen heeften delegatl
----••-•-• ' •-• --" ^riandse Verenl-

en Tramweg-
zlch naar het afdelings-

kantoor van. deze vakbond te
Den ' Haag ' begeven met circa
,1000 handtekeningen van N»V.-
ledan, die een . ledenvergadering
van d« afdeling ^sen.
Tevenf had deze delegatie de op-
draölit ;ten scherpste te proteste-
'PP: i'lisefi het royement van
TOUW en arajere leden. . . .

ajjde van ,het hpofdbestwr
Tranltoond Is inodddela per

Ure, aan de vakBendsleden
?de,eld, dat er voorlopig
ledenvergadering van de

bond zal worden eenouden.
,ïDfe toestand" aldus 4e circulaire,
..njaaljt het ons tfldeltlk onmoge-
ïöi;:>ci1i:Ben gebruikel^ké wijze. nl.
dpQT vergaderingen met u m con-
tact te -treden. Tot de tijd, dat er
'~ onze -afdeling weer een nor-

; " heerst ?al er geen ]
fi!rinit...sKsr:—_ ^

Titld
lat.



Het royement
PG. L. TOUW is geroyeerd uit

de Nederlandse Vereniging
van Spoor- en Tramwegper-

spneel«$i, mei;,hem dertleij man.
De aangetekende brief Was vef-
zonden van het veilige Bonds-
bureau te Utrecht en ondertekend
door ae'kere heer K a n n e, die
secretaris van de Ned. Vereni-
ging is.
L. Touw c.s. werden geroyeerd,
omdat zij „handelingen gepleegd
hebben in strijd met de belangen
van de vereniging" en omdat zij
door „hun gedragingen de vereni-
ging schade hebben toegebracht."
Deze woorden zijn terug te vinden
in artikel 7 van de statuten van de
Nederlandse Vereniging.

WAARUIT hebben de wandaden
bestaan van Touw en de
anderen? Zij .bestonden hier-

in, dat zij opkwamen voor de be-
langen^van oftvarbelders in hun
vakvereniging of met andere
woorden: zij waren goede vak-
v«relUgingsmensen,Ylie hun valcor-
ïanisVtie als klaspe-orgahisatie
Beschouwden en vetlangden, dat

/de bestuurders niet jjraatten maar
' deden!
Waarulftbestonden dfe goede daden
van Joustra eo de Andere hoofd-
bestuursleden, alsipede van het
afdelingsbestuur ?
Zij bestonien hierfn, dat zij jaar
en dag de \belanfenl_van de leden

i hebben ges
de dlrë

dienen of •
\ebbetf'de/

tot
lers wille

Boor ae>belangen
'van de HTM te

kndere woordeto: zij
ganlsatie der " '
[werktuig der or

maken.
ArL 7 van da statuten l» van t

ken
dald
langen
gedrag 11
hebben

ng op dfe hun plicht ver
NV-be

llébben
uurd«rs, die g«h

strijd met de
vereniging en door,

jen je vereniging sq
Segelracht.

a-

be-

lade

Waarom ziJo/Touw c.s. in/foerke-
Hikheld geroyeerd?
Zij zijn buiten de Verenljffng gezet,
omdat Joustra en de/ zijnen de
passiviteit in de vakorganisatie
witten laten voortdoen en zij zijn
metVJe royementstnjl gaan zwaaien
om hun geilcjMte redden.
Zeldents-eën, staking met groter
sympathie ontvangen dan de
HTM-strüd door de Haagse bevol-
king. Niet alleen de trammannen,
maar heel Don Haag veroordeel-
de het gedrag van het afdelings-
bestuur, dat de nood in de gezin-
nen der bestuurders, conducteurs
en bus-chauffeurs ten eeuwigen
dage wilde laten voortduren.
Om het armzalige gezicht te red-
den hebben deze week de vertegen-
woordigers van de drie vakbonden
(NV, St. Raphael en de Prot.
Chrlst. Bond) óp een persconfe-
rentie de staking nu maar meteen
op rekening van de Comnïuds-
tiseh.e |?artö geschoven. Als er
geen,.,, «nk^ele Vwdntschuldlglpg;
meer 'aan te voeren fe voor eigen
laksheid, — en dé slaafsheid -vooï-
de ondernemers al te duidelijk aan
het daglicht Is getreden, — dan Is
er nog altijd het „communistische
.excuus."
Met onovertroffen brutaliteit ver-
klaarde Joustra, dat de arbeids-
voorwaarden bfl het HTM-perso-
neel niet slechter waren dan elders
in soortgelijke bedrijven en dat de
cnf ers, die de pers over de lonen
heeft gepubliceerd, misleidend
waren.

De heer De Later, die hier gemak-
kelijker aan het woord kon komen
dan op de beroemde Dinsdagavond
in de Dierentuin, laakte zelfs de
houding van burgemeester Visser,
omdat deze op dé eerste morgen
van de staking het staklngscomtté
had ontvangen. )
Maar zelfs de journalisten van de
burgerlijke pers — De Waarheid
was niet uitgenodigd — slikten
niet alles. Zij hielden Joustra en
de zijnen onder de neus, dat op de
dag van de staking niemand van
de bondsbesturen te sspreken was
of wel dat zij afgescheept werden
met de minachtende opmerking:

j de staking was maar een relletje.
Zn verweten de bestuursleden, dat „
zn, ondanks hun zeggen, (lat hun
de kwestie van de lonen der tram-
mannen zo na aan het hart lag,
blijkbaar niet eens wisten wat er
onder hun leden omging.
Toen Joustra zo het vuur aan de
schenen was gelegd, verklaarde
deze, dat hij op de dag van de
staking zo gauw niemand van de
bestuursleden had kunnen berei-
ken, omdat de secretaris met va-
cantie in het buitenland vertoefde
en enkele anderen of ook met va-

* cantie of ziek waren.
De uitvluchten van de bestuurders
over hun eigen gedrag en het
^communistisch excuus" hebben
geen nadere commentaar nodig.
Maar duidelijk is, dat Touw en 13
anderen door het hoofdbestuur
werden geroyeerd uit angst voor
de groeiende strijdwil der leden,
uit angst ook voor de baantjes,
die zij tot dusver m zalige rust
hadden genoten.
De grote üandtekeningen-actie
van de leden der Haagse afdeling
voor een nieuw bestuur is het ge-
wogen-en-te-llcht-be vonden; het
royement van hun beste kamera-
den kan de strijd slecnts op een
hoger niveau brengen: de omzet-
ting van de afdeling van een pas-
sieve organisatie tot een actieve
vereniging, die slechts één belang
kent: dat van de 'eden! En dan
onder een bestuur, cïat hiernaar
handelt.
Het feit, dat het bestuur door de
leden, onder aanvoering van hun
stakingscomité, gedwongen Is ge-
worden de voornaamste eisen over
te nemen, was reeds in de practijk
het toepassen van art 7 op het
bestuur.
Maar ook het feit, dat de onder-
handelingen met de H. T. M.-
directle gerekt worden en dat na
zulk een duidelijke demonstratie
als de vier dagen staking de eisen
nog niet zijn ingewilligd, moet de
waakzaamheid van <ie H. T. M.-
mannen tot het uiterste gespan-
nen houden.
Van Joustra en de zijnen is alles
maar weinig goecis te verwachten;
zij zijn actief in het royeren van
de beste leden, maar niet minder
actief om Ui het gevlij te blijven
van de ondernemers.
De „klop op de deur" heeft haar
opengestoten; de trammannen
moeten er voor zorgen, dat zij niet
weer wordt toegeslagen.
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Uniet-Verkeer zegt:

[H.T.M.-staking was
comniunistische rel

(Van onze Haagse redacteur.)
Het hoofdbestuur van de Unie Ver-

keer, waarin vertegenwoordigers van de
katholieke, prot. christelijke en mo.derne
vakbonden van spoor- en tramwegper-
soneel zitting hebben, heeft op een pers-
conferentie In Den Haag het HTM-eon-
fllct besproken, bij monde van de heren
JoustrtyflTlTNJjater. Het z»g de staking
ais eeyf zulverVommunlstische rel, ge-
heftlJiateende JAhöt voornemen van de
CPly om zich, meer dan voorheen, te
confentraren op Yie „bona fide" vak-
org-A,nisat|es, Al qerder waren daartoe

toe ti
opste

podingen \ondern
zot Ser

jfnas
aan

ei« i, waa:
gen men h
rii
ve:
ten.
gemaal

en

doch tot dusver

werkt de Unie Ver-
van nieuwe loon-

word* in acht
vergelijKbare catego-

TS in andVe plaatien
voordat dszte voorstel-
zouden worde» bakend-
de staking uit. Waar-

CPN1 de voorste
aus om een
\lde laten ^

fé kende die ei*
een afclellni

Jniebonden,

en ken-
coi fliet te

Ook
n, haar

e com-

de en
forceren,
het staton'
overgebrii
ris van oen
muntot waa

Het oomitéNontoeM de
echter aan zijn wplï«Mng»n en/xwam er
pias mee voor de -«ag op hetf momen't,
dat het de stakdng wil'de opheffen. Toen
heetten felj een succes voorjwt stakinga-
comité. \Set Uniebeatuöff noemde dit
demagogie"*;!! dgglcfe mede, dat de
troikken aftJeUngesecretarls en enkele
andere „raddraaiers" als lid van de Unie
waren geroyeerd. '

Het Ünie-toettuur bracht met nadruk
naar voren, dat de positie van het HTM-
personeel niet slechter was ^an die van
het trampersoneel elders. Toen de Unie
vwlg jaar extra salaris' eiste, maakte
het College van Rijkst>emid'dela.arjB aan1
vankeli.fk bezwaar, omdat daardoor het
Joonplafond zou worden doorbroken

Ete heer De Later somde een lange
lijst verbeteringen op, di« in het afge-
lopen jaar waren verkregen. Het Unie-
bestuur is dan ook niet overtulg'd, in
zijn taak te zijn te kort geschoten. Dat
de positie van de arbeiders in deze tijd
niet rooskleurig is, is 'hem, naar zijn
zeggen, beter dan iemand and«r* be-
kend. De Unie blijft onverkort streven
naar verheffing van dte arbeidende
klasse.

! 'Wel erkende het bestuur te kort te
zijn geschoten in de voorlichting tijden»
de staking. Het weet dit aan toevallige
omstandigheden als afwezigheid» van
bestuurders etc. De «taking heeft het1
bestuur inderdaad verrast, maar hei
beloofde beterschap.

het;

7i
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DE LESSEN VAN DE
H.T.M.-STAKING

DE 4-daagsë staking van het
geweest,

Voor de bour;
was het eep les]
ten eeuwigen
met een leven;
Te meer een les

.-personeel is een les
erstaan mag worden,

taie-vakbondsbesttwrders
kan nu eenmaal niet
n genoegen te nemen

bestaansminimum ligt.
ïen, omdat men nu eens niet kon zeggen

dat het de E.V.C, was, die de arbeiders had aangezet tot
staken. In het H.T.M.-bedrijf bestaat nl. geen afdeling van de
E.V.C De arbeiders zijn georganiseerd in de Unie-bonden.

' Van de 2400 man personeel zijn er evenwel 2000 in de
Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tratnwegpersoneel,
^velke is aangesloten bij het N.V.V',
Het waren dan ook de N.V.V.-ers, die de staking proclameer-
den. Een staking, die algemeen genoemd kon worden, aan-
gezien er van het ruim 1600 man rijdend personeel een
52-tal onderkruipers bleven werken. Een aantal, dat in het
verloop van de staking nog kleiner werd.

Strijdt voor de dagelijkse
belangen der arbeiders in

de vakbeweging
W AS deze staking alleen mo-

gelijk door het aantal grie-
ven die er onder het pe.rso-

neel leefden? De lonen waren in-
derdaad buitengewoon slecht. Na
35 jaar in vaste dienst gewerkt
te hebben, stond het personeel pas
op zijn maximum loon. Honderden

i werkten in los dleMt-vertt&nd,
i al« hulpconducteür. Irt tétén
ling met andere plaatsen in ons
land moest het Haags tramperao-
neel fooien-belasting betalen, be-
dragen van ƒ 100 a ƒ 120 per jaar,
wat niet een bedrag van 5 a 7 gul-
den.per. week van het loon werd
ingehouden. ." v '
Deze en andere feiten waren ruim-
schoots voldoende de staking te
rechtvaardigen, maar in andere
bedrqyen is de toestand/ waar-
onder de arbeiders moeten werken
ook niet rooskleurig.

Hoe kon het dan plaats vinden,
dat In een bedrijf waar bijna het
gehele personeel In net NTV.V. Is
georganiseerd en waar de tJnie-
béstuurders zoals overal
zich, ten volle achter de
hadden geplaatst, de
zich massaal gingen verzetten en
het stakingswapen hanteerden?

jSeeds jaar en dag: was er één
Voortdurende strnd zowel me,t het
afdeling*- als mét 't hoofdbestuur.
Joustra e,n aïidepe'-ïï.^.'iBrB; haddje}!

de vastberaden en

houding van do leden. Nog maar
enkele maanden geleden weigerde
het hoofdbestuurslid De Later een
voorstel in stemming' te brengen,
dat de gelijkstelling van loonrége-
ling met de .andere grote gemeen-
ten inhield. Ondanks dat werd
het voorstel in stemming gebracht
en met bjjjna algemene stemmen
aangenomen. Alle reglementaire
mogelijkheden werden gebruikt
om de leiding- de wil der leden te
doen uitvoeren. Petitiönnementen

en, han<5

hun eigen,
hen be-

bestuur gezond
eis, de bfiangen van
als zij die zelf zagg
gen. In die geest w<
ledenvergadering

Noch' hot begeren
noch dreigemeni' "
wegen de vakb
bleven als één
van hun orgj
ledereen
is het te
Icing nodig
ding. van de
tuigen van i'
het staking!
door vier N.'

niet
f do

rtiannen. De Intensieve actie van
had mede tot

. dé leden van de
organisaties de eisen
en' op hun beurt de'

hun Vakbond dwon-
te nemen,

staken gingen de
aij de N.V. dóór de

" bereid voórstel-
te verdedigen,

ike jjiate tegemoet

kwamen-aan de eisen van de leden.
Hiermede is duidelijk aangetoond,
dat de leden de beslissende factor
ztfn en niet de reformistlsche vak-
b.ondbestuurders. Onder de zweep-
slagen van de leden zjjn z(J ge-
dwongen Iets te gaan doen. .

Deze staking heeft meer laten
zien, nl. dat met de uitslag yan dé
verkiezingen de ontevredenheid btJ
de arbeiders niet is weggenomen.
Onder hen, die niet op de C.P.N,
hebben gestemd, neemt de onte-
vredenheid toe en tevens de bereid-
heid tot strijd. Vandaar hét mptto
aan het hoofd van dit artikel. Het
is, zoals in De Brief van het .P-B-
aan de partijgenoten gezegd' yrordt,
de voorwaarden om de strijd voor
de wélstand der arbeiders te vóe-J
ten, worden steeds gunstiger, mits
wW het verstaan de eenheid in da
vakbeweging te bewerkstelligen.
De staking van het H.T.M.-perso*
neel heeft bewezen, dat dit moge-
lijk moet zijn* Arbeiders die op
deze wijze de strfld aandurven,
moeten voor de eenheid gewonnen
kunn«nworden*
Voorwaarde daarvoor is in de eer-
ste plaats, strijd voor de dagelijkse
belangen der arbeiders In de vak-
beweging. Ongetwflfeld komt inen
daardoor in botsing met de refor-
mistische vakbondbestuurders, die
de regeringspolitiek ten • uitvoer
brengen. Capitulatie daarvoor be-
tekent Achter de passiviteit in de
vakbond voort te laten Bestaan en
het terrein aan de vijanden van de
arbeidersklasse over te laten.
De „vakbondleiders" konden de
•H.TfiL-mannen wel vrolijk, maar
niét .bang maken en 20 Zijn doel-
bewust vertrouwende cp hun eigen
krachten de Btrtfd ingegaan.

De'volgettde Ie* die te leren valt
uit het'Haags flonflict Is het ge-
vaar ' van de Publiekrechtelijke
Bedrijfa Organisatie., Daarmede
Wil men toch het Staken onmoge-
lijk maken, en strafbaar stellen. :
Bij-de H.T.M. was een vorm van
Bedrijf s Organisatie.' Kr bestond >
een per^oneelsraad, waarin directie,
len Uniebonden Vertegenwoordigd |
jwaren, terwijl de Overheid, omdat
" * bjef een semi-overliéidsbedrgf

. ok iet» te: zeggen had.
iks dat moest er gestaakt

oni entee draaglijke resul-
taten te verkrijgen, aangezien het
overleg; reeds anderhalf Jaar zon-
Ier enig resultaat a*n de gang
was.
„De Nieuwe Courant", e.j. Haags
orgaan, moest dau ook constate-
ren en .alle andere bladen dito, dat
er met de belangen van het perso-
neel gesold was. Ondanks dat
keurt Zij de staking natuurlijk af,
evenzo de overige burgerlijke dag-
bladenj maar ..ierkt op, dat al dat
ordeneB- op papier, erg -mooi Iflkt,
maar fbnslotte toch het groepsbe-

,ch niet bjehulp van een
stuJtje^i öUdéryyetse
ba»fab»>ekt;.. ' ' . . ' / '



Paul de Groot beeft reeds ia een
hoofdartikel in De Waarheid aan- l
getoond, dat de oorzaken van deze
staking lagen in bet feit van de i
extreme hoge winsten en de ex-
treme lage lonen. Zo ligt 't feit
van het om de hoek kijfeen van l
groepsbelang daarin dat de aan- ;
deelhouders zolang mogettjk de
arbeiders een behoorlek Toon heb-
ben onthouden. En zo ouderwets
is dat stukje klassestrjjd dan toch
niet, dat in 1948 het nog met suc-
ses moest worden gebruikt om
de aandeelhouders te dwingen de
honger buiten de gezinnen van
het trampersoneel te houden.

i Want goedgunstig voert de
! Nieuwe Courant ter verontschul-
' diging van de haar inziens onre-
I delijke staking aan, dat honger
in het gezin ook afwflkt van wat
voor de kleine man redelijk kan
wordëh genoemd'. De Publiekrech-
telijke Bedrijfs-Organisatie zal
het groepsbelang niet uitsluiten.
Integendeel, het behartigen van
hun groepsbelang wordt door mid-
del van de P.B.O. voor de werk-
gevers tot monopolie verheven.
De arbeiders moeten geduldig af-
wachten wat hun wordt toebe-
dacht.

De les die de Haagse trammannen-
ons hebben geleerd is, dat de ar-
beiders met een dergelijke pofttie
geen genoegen kunnen en behoe-
ven te nemen.

Fr. R.

r

CONFLICT BIJ DE H.TM.

Actie vo r nieuw bestuur

Het U
den
H.T.M.
Gebou
duaver
Meer
passee

leden tekenden
ngsgel-
van de

aal 4 van
, heeft tot

oop gehad,
rsoneelsleden

gisteren de tafels -van
de ultbetlfingscommissiê en ruïm
ƒ 20.000 ging uit de stakingskas
over In dé zakken van de H.T.M,-
mannen.
Men verwacht. dat nog ongeveer
500 personeelsleden vandaag hun
uitkering zullen komen halen;,
Zeer vele H.T.M.-mannen tekenen
tegelijkertijd een tweetal Ijjsten.
Op de éérste luist verzamelt men
handtekeningen om het afdelings-
bestuur op reglementaire wjjze te
dwingen een ledenvergadering té'
houden, teneinde een nieuw be-
stuur te kiezen. Op de tweed?
lijst worden handtekeningen vesr-
zamsjd, waarmee men het Hoofd-
bestuur op reglementaire wijze
verzoekt het afdelingsbestuur m
Den Haag In zijn functie te schor-
sen, daar het de belangen van dé
vereniging ernstig heeft geschaad.
Het aantal handtekeningen op
deze lijsten heeft in beid* gevallen
tt« 1000 reeds verre .overschreden.
Wel een bewijs, dat het bestuur In
geen enkel opricht nog het ver-
trouwen der leden geniet.

doorgaan met... niets doen, dan
zu'len er ongetwijfeld nog meer
dergelijke door de werkers n^-
gedwongen zelf georganisel
brandjes ontstaan.
Dat de Uniebesturen deze staking
ni&t hebben voorzien, zoals, zij zelf
verklaren, bewijst eens te meer,
dat zij niet weten, wat er in 'de
bedrijven onder hun eigen leden
leeft.



DE STAKING BIJ DE H.T.M.
Onvoldoende selectie van het jongere personeel

een der oorzaken
j Vorige week gaven wij een overzicht
van de lonen, welke betaald worden aan
het rijdende personeel van de H.T.M. In
aansluiting hierop kunnen wij nog mede-
delen, dat de arbeidsvoorwaarden bij de
H.T.M, in het algemeen een vergelijking
met die van Amsterdam en Rotterdam
kunnen doorstaan. Voor het vaste, oudere
personeel en hel. technische personeel

ger, naar men
anderen daaren-

ieder geval staat
een grote achter-

.M.-personeel geen
dagen van de sta-

poor- en
.schuilen

zijn die zelfs,
ons verzeki
tegen
wel vast,
stand
sprake
king w

Bij d(
Tramwi !
verschc idene^
De oor: aak
betrach; is b:
•leden, Njfen
de H.T.
jonge mensen
Dat bo
strenge
zich bij de
heel erg g
in de toekomst

:nten,
ielheid

toelaten van hieuwe
daarbij in het oog. dat

oorlog een groot aantal
dienst heeft genomen,

geen
!, heeft

iurtenissen wel
Hopenlijk zal mer

.t meer letten op de
qualiteit en wat minder op het grote
getal. Het ledental van de Ned. Ver. van
Spoor- en Tramwegpersoneel bedraagt
1900, van de Chr. organisatie 150 en van
de R.K. organisatie 400. De E.V.C, heeft
geen' vafegroep van het H.T.M.-perfcorieël
in Den Haag. Zü heeft de voorkeur ge-
geven aan infiltratie. Een bekend receptl
Over de heer Touw, de leider van het
stakingscomité, vernamen wij nog, dat hij
beschouwd moet worden als een ge-
schoold communist.

Zoals men weet, worden thans alle po-
gingen in het werk gesteld een bevredi-
gende regeling te verkrijgen. Een moei-
lijkheid is, dat de tramconducteurs ge-
plaats willen worden in de groep van
de meer geschoolde vakarbeiders- Men
bedenke echter dat de opleiding van de'
conducteurs slechts 16 dagen vereist en

dat verdere scholing niet verlangd wordt.
Hier kan zich weer wreken het gebrek
het gebrek aan een vaste lijn bij de re-
geling van de arbeidsvoorwaarden. Bij
het spoor- en tramwegpersoneel in d*n
lande geldt namelijk niet „gelijke mon-
niken gelijke kappen". Een algemene
regeling lijkt ons dan ook zeer gewenst.

.: hlu).

Lichtte communist H.T.M.-
personeel in?

Ned. ver. royeert 13 leden
De Bedfrijfsuoie Venvoer — waarin de

vea
lieke en
spoor-
hebben

l rentte
H.T.M.

Oveir
De Later, —
Ned.
personeel — het
se atdeltagi"
zat een
was, diat er
(resuüitiaat dier

i delingen)
da-t deze binnen
leden ter goedfo
medegedeeld
bestuurder

mod., katho-
vati

•l zitting
perscorüte-

statefog bij de

de de heer
van die

Tranweig-
bet Haag-
' 'ed. Ver.

toeteend
i tellen

en
aan de
worden

e
van het

H.T.M, personeel nebben gewaarschuwd
en zouden deze op htun beurt d« stakd.ng
ïiebben ontketend.

Van die 24 leden van het staktogs-
comité zijn er 13 geroyeerd aüs 1M vao
de Ned. Ver.



Signaleren communistisch gevaar
P • . • ' • • • • ! / » • • . ' ; > - < — ^ T I J ° ! ' .

Commenta^
de vakbtoi

eur) .• '" '
zaten

ëlane
>ra
oö-

er is

aan

(Van onze Haag6e.re.dal
Aan de Haagse, 'wamistaki

„ en zitten minstens twee zeei
rijke kanten, Öaarfis de
de' Communistjscha greep "óp
tevreden trainnïaïinen,
ook het psychologisch
de ' vakbondsbestureh., i
bleek dit op éenl përsconfe)
welke als voprloplg laatste di
het conflictzakje, g|stermi4da,i
belegd dqór de
voer", waarin de dr\e'b,pnafidé
organisaties vertegeAwóordïgd
Men moet punt v,opftïiufit üc.

met'ppmerkingen als:>tó loon- en
.politiek gedoogt nur.eeniSagl niet di ar-

. beidërs te geven wat zijModi^ hébleh;
de H.T.M.-lopnregeling ste\kt fliet J'.'zo
ongunstig af bij .die van anHere" bedrij-
ven; het naar VPrerKschüivenStgnVjnoór
dé gevarjieerde envg4complicè'erot5*^ sa-

' menstelling der-' ^~
lópncijfers,. is da« _ _^
veel bereikt voor hét trainpël-spneel'door
uitkeringen bij langaürige ziekte, ''ver-
warming van wachthuis]es, uitbetaling
van vorstgratificaties, kinderbijslag tij-
dens de oefenperiode, faciliteiten in het
| dragen der unifprmkleding bij hitte e^d.
l én het is een. principiële en •tactische
l fout vaa de burgemeester gefeest de
l leider? vari een wüde staking te ont-

vangen. ; . . . • • • ' ' ' ' ' . ' • j ' . ' " • '
, Men gelooft thans ook .jgraag, dat'één

«sommunistisch ittéstuürslid .van de
. N.V.V.-borid aan ïijö spörtgencHen heeft
l overgebnëfd, ,dat er een nieuwe loofi-

I regeling voor...dp' deur' stond.éri er dus
een pr:acht'kans was.pm vlak voordien

een r* te maken teneinde de niéuwe
voorstellen, als vrucht van de staking te
kunnen \poneren: Men wil ook aanne-
meni:dat op' dé nachtvergadering, ',ty-
ens wdïke tot .staking besloten werd,

:nsen/hebben 'meegestemd, die njets
;net de/H.T.M.'te maken hebben en het

iet d/ugd te vernemen, dat een aantal
nten door de Nederlandse

Spoor- en Tramwegper-
sonel •gerogerd is.

:aar dit anes kan voor degene, dié
dit conflict gev\lgd heeft, hij herhaling
niet de *iï>drufc wegnemen, dat de be-
•stiiren der érkenüe bonden, zich na-
tuurlijk van hyn\d
bewust en zeker jrel met de beste be-
doelingen bezield, keiaald hebben"op de
critieke Zaterdagrtbrgèn leidihg te ge-
ven :-~-, men erkenfie Tiet een volgende
;maal anders te moéten doen; maat in-
;rniddels blijft het /zich al maar op de
borst, kloppen omr hetgeen in voorbije
decennia bereiky is en: -,. bij alle in-
zicht voor de c^inmunistischë tactiek —
een onderschgitten van de psychologische
sponriingenXüie-zich bij het tramperso-
neeT wjwraoen. l^oór één eerbièd-ryaar-

van dienst hoog te paard ge-
en: dreigen,, dé, het .zo goed me-

nende,- .hpbfdbestiiürderén, al dan niét
bij het uitbreken!van een staking,in.hét
buitenland/vertoevend, van hun .aan-
hang te vervreemden. Dit geldt ook 'voor
de katholieke Organisatie „St.tlaphaëT^
Pp welker vergadering van één week
gejeden de uitwèidirigeri over de grïrte
staking van 191* en öve( de Pauselijke
Encyclieken zelfs leden, dié al tiental-
len" jaren meelopen in dé K.AJ3., te
gortig :wérden. ', ' " :

De op: zichzelf genomen niet,jzo > be-
langrijke Staking bij de H.T.M: heeft,,
KVI de ,(Bédri1fsunie Vervoer" er nog
ééns oVer aan het nakaarten. is gegaan,
wederom geleerd, dat het signaleren van
het communistische gevaaï alléén be-
slist pnvoiaoéride. is.

l
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Haagse tramstaking n
tenrelomi

vakbonden wacht
nriJDJSNjiS een bespjfeking liet

;: de pers zeiden elige—'verle-
genwoordigers van Me Bedrlf-
[unié Versper te deif Haag, • <*t
de Haagse tramstakiife, door
'communistische rel
werd.

Een communistisch
lid van de Haagse afde]
de iNed. Ver, van Sj
Tïamwegpersoneel was
hoogte vaa de bestaande looi

(Voorstellen vóór het HTM-;
meel. Hij heeft, vlak voord:
«ze eisen openbaar werden, blijk-
• baar iiK pverlegr met .leidende
tcttiaüiïuiïlièn, van de bêstaandel
{onrust vgebruik gemaakt om een
staking te forceren.

i Indien ,deze poging na het be-
ikend wcjrden der eisen gedaan
l zou zijn, dan zou de staking niet
igelukt zyn. De onrust werd ver-
oorzaakt door de navordering
:van belasting over fooien, p?
stakingsleiding heeft geweten
hoe de: loonvqorstellen luidden]
zodat de staking, aldus de be-
stuurders, volkomen door kwade
trouw veroorzaakt werd.

.verkiezingen verklaarde
' men teveel op het

EVC-komplS&revaren heeft en
dat men zich ifeensiever met de
vakbeweging zou. moeten gaan
bemoeien. „Dit uitslaande brand- ,
je is een voorproefje geweest", '
aldus de zegslJMen en zij voeg.
den erbij, da|ptfj thans gewaar-
schuwd "_

dat men in vak-
deze staking niét

.._. voorzien. Beklemtoond
werd, dat de nieuwe ïoonrege- i.
ling van de HTM niet slechts af-
steekt bij overeenkomstige en
dat de thans gedane voorstellen
verschillende oneffenheden zul-
len gladstrijken.

,*?
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I.D. No. 125/1948.

o

Onderwerp.? riet verloop vaa de.\H.T.M. tffcali

Volgrio.

IQAU8.1943

e wassen; ar.

De op Zaterdag, 31 J^i 1948, te * s-Gravenhage uitgebroken
s-taking-onder- het H; T;M.-personeel \heef, t ook haar uitwer-
king gehad onder de leden wan het personeel vaa de lijn
I 2 ( den Haag - Wassenaar - Leiden } •
Aanvankelijk Voi^d op Zaterdag het tramverkeer in deze ge-
meente -i' hoewel met enijgié vertraging ~ normaal voortgang.
Zaterdagavond te pi au 23*00 uur werd door het personeel v
dé lijn I 2 met goedvinden ^an de H.T.M.-directie een ver-
gadering belegd in dé H.T.M.-remise alhier, alwaar het toe-
komstige standpunt Werd bepaald.
Deze vergadering werd door plm. 50 mensen bezocht. Op voor

- -nojemde bijeenkomst werd o.m. het woord gevoerd door de on-
derdirecteur: ̂ an de HvT^ de Heer PIJL.
Eet Wassenaar se personeel' van de H.T.M, toonde zich toen
weinig enthousiast voor deze; staking.
Het overgrote gedeelte vaa het p'ergoneel wenste zijn arbeid,

.voort te zetten, pe betrokkenen stelden hierbij voor het
eindpunt yen de, liijn I 2 van de Turf markt ( centrum ) naar
de halte * Het WÉohtje n ( aan ;de r?|ad van de gemeente den
Ha,ag ) te Verleggen, omdat in de ^ihnénstad moeilijkheden
zoiiaen; kunnen worden ondervonden.
De Heë^ 1*1 jl bleef echteer aandringen op het rijden van het
gehele trajje.pt,., Het Merendeel der aanwezigen voelde hier

- ter. niets vÖÖr̂ . '
Nadat de Heer Pijl had. medegedeeld, dat de werkwilligen op
krachtdadige wij:ze d'oor de politie beschermd zouden worden,
verliet hy de vergadering, opdat tot een stemming "fcon 'w.or-
den overgegaan, . ŝ,; ' '•'
Na- enige discussie werd toen besloten op ZoMag, î Aug;ap6us
1948, de dienst zoveel mogelijk normaal doorgang te doen ,
vinden. • ,,
Onder de aanwezigen waren slechts 2 personen, die voor sta-

Xf king stemden. Dit waren HENDRIK VAN DER HORST, geboren 31
Augustus 1896 te den Haag, wonende We7ermanstraat No*5 te

•fmèji assen aar; en een zekere SAK®5, (; df jui'sjbe schrijfwijze van
05̂ 0.e naam is Îhierf'̂ iët bekend )"juit d@n Ĥ ag.
^TAN DÊ|l:;HÖR!ST voór^peid: staat alEier als,'communist bekend.

Om omstreeks 0.45 uur in diezelfde nacht vervoegde zich een
groepje stakende H.T.M.-leden uit den Haag aan de remise te
Wassenaar met het doel om aan de vergadering deel te nemen
en de alhier gestationneerde personeelbezetting te bewegen
het werk neer te leggen.
Namens dit groepje werd het woord gevoerd door JAQOBUS JAN-
jpN, geboren 12 Maart 1923 te den Hoek, buschauffeur, wonen-
"de van Gaalenstraat No.50 te den Haag. Aan voornoemde persO"
nen werd de toegaug tot de Remise ontzegd, aangezien zij
geen dienst deden op de a.g» Wassenaarse lijn.
JANSEN was de enige van de Haagse stakers, die in zekere ma-
te aanmatigend optrad.
Op Zondag, l Augustus 1948 werd om plm. 8.00 uur een aanvangf
gemaakt met de tramdiens t. Als gevolg van de bedreigingen enl
intimidaties van de stakers langs de route vaa de tramlijn f



- 2 -

in den Haag werd des middags de trarndienst stilgelegd/ aan-
gezien het merendeel der werkwilligen onder deae omstandighe-
den niet durfden of wilden, we r ken.
Op Maandag, 2 Augustus 1948, werd het werk èlechts door enke-

. hsrvat, ' : ."- • • ' • : •

.In
'.als -gevol
D.insdag.,

'

Het schijnt niet in de bedoeling^ van het ïïassenaarse perso-
-, neel te hebben gelegen -om -off i c ie el "aan de staking deel te

nemen. Men wilde echter gedurende 24 uur het verloop van de
gebeurtenissen in 4;en 5aag, af wachten, ,,
Op Maandag, 2 Ai^as^s/^948t-'yf^'-.in'~d^4is gemeent* in het ca-
f é " FL'ORtl- " wder "een vergadering' gehouden van het gezamen-
lijke personeel' vao .de 'Lijn' I ̂ «^eise ^vergadering, welke druk
werd bezocht,, ,ha,d,' e en rustig ' '•yeijïopp-vjpp'pr de politie alhier
v/erd hierbijj;^.to"e^iQht uitgeloe'fend'f cwa :èen eventuele inmenging
van Haagse "s:6ak '̂ir's" te .voprko^n, , .-/..'..
Y/ederom 'blëéJk,\a4^ -een, gröpt deel van het personeel gaarne ao
spoedig :mp.gj,.ïlj<k"wëer 'aan 'het_ werfe.;30^ Billen gaan. è&e ont-
stejiüing öqh 'op'.al'ohte van . '^.'"djivërse vakbonden was groot,
Op deze d*ag" werd- ..dtobf werkwilligen 'met ^jc drie trams - voorna-
melijk böstüind-Uoor "cbnt.^£&W^ .̂ ^ de .̂-.!.!;!. - een half u1-' ••
Dienst onderhouden' tussen 'cCé -j«|os;. .israellaan te den Haag \ .
Het Pfl'sthpf "t.^. Xrü'id'en.' Dea%..x|re;nst .dUi^de tot plm. IS. 00 ii«jr.
'De' trams in de ,̂e7' gemeentie /-sVo^en bnd.e;r;,voortdurend« politie

. toeziüh.t. vïëv.ens "..werd gedurende;'" d'e '^qlit', langs de tram-route
,rd!"briiL eventuele saibtagedaUön te voorkomen.
'deed;: aich ;gGh^te2f geéja.^ji^ei' incident voor.

vaü. 3iat i^é.ëïUlt,..' HetwëXfc' Bp^^6-0- werd op de op
. Aiigustua Ï948', gjehouden' vergadering van de Keder-

landse 'Vereniging 1rant'Sp;Q.or-'' eh ,ïratop;fersoneel te den .Haag,
werd op Woensdag, . ;5 ,-xiUgustué 194B Jlpt "tramverkeer in dese
gemeente :we er .hè rv'at. ' , ; ".',..'.';''.'' '"..'.-''' ; ' '".
Omstreeks '11VOÖ' uur f unctionne-erUe 'de .dienst weer normaal,

Tenslotte -.merk1 "ik op,, dat de op- ^ondag,.. l Augustus 1948, op
het landgoed," Duiftrell '."" te V/ass^iaar ,t^ houden bijeenkomst
van •»• rUUïO WiBKSW lïEaBHlil^HÖ l"*",uit,;sqlidairiteit ten opzichte
van de tramstaking .geen .voai^ang. vond.

Wassenaar,

- • , . .
Tevens gelieve TJ hierbij een exemplaar aan te treffen van het
Wassenaars ̂ Nieuwsblad dd. 7 'Augustus 1948, waafm.^tvoerig
op de' H. T. M. staking wordt ingegaan . "- .



H.T.M. er^ vafeorg«nisaïies verwachten:

Looiïgescliil Haagse train
deze week Mjgelég

Burgemeesief^wjl

C Van' ptt»e

DEN HAAG, 8 Aug, -4 Bi
Visser heeft Zaterdag met de~4fïe vak-
org-anlsaties, Ole zijn betr^kke
overleg: over de loon'
Haagse Tramwegmaatsclfap;
wethouder van Economische. !
heer Van den Tempel, deVbes
moeilijkheden besproken.
directie der H.T.M, als de valt ,
tles, hebben goede hoop, dat in
van, deze week overeenstéiniu^
de. loohvoor waarden van het tram]
neel zal worden bereikt.

-In een circulaire aan h,et. personeel
fteefk de directie -.der Haagse tram
madegedeeld, dat alleen dë "
tijdene de . staking .iiebben
of zich bij het^bagta ^djaiUr^amjag aan
de remipes hebbéff^mëld, maar wegens
overlnacht, niet aan de .slag kónden
gaan,, vaftdaag het .gehele weekloon
'hebbeti optvangen. Het lis' begrijpelijk,
dat er onder de.tr ariunanhen,*' op wier
lonen de vier -fatale dagen, in mindering
zijn 'gebracht, énige beroering ,is ge-
weest... 'De voormalige stakingsleiding

^heeft laten weten, dat zij Maandag
zal beginnen met het aansuiverën
van de tekorten uit de stakingskas,
Een ^aantal gedupeerde trammannen,
,»oora.l- die van de protestantse en- ka-
tholieke bond, wsigerëa echcer hiervan

,ik t^ maken en zullen, voor, aovër
?i n^et ^n slagen voor hen

te benüddeleri, deze. week een strop heb-
ben. pi directie van de H.T.M, heeft ook
nog eais' verklaard, dat er «tegen de
stakers geen rancunemaatregelen zul-
len w/rden genomen.;

Onderbetaling
Algemene Bond van

in Overheids- en
een brief gezon-
de H.T1M., waar-
naraens zijn 7(MJ

'rfjdag hee:
Arbeidscontract
Semi-óverheidsdii
den aan de directie
in het bestuur, me
Haagse >deji, dé dinectie verzoekt, met
alle krkcht te bevcfrderep, dat; aaji de
verlangens, van h/t H.T M.-pérspnèel,
die naar het inaichjrvan de bond gerecht-
vaardigd zijir, teBetóoet wordt gekomen.
Het bestuur snreekt zelfs van een be-
duidende ondarbetaling van het ambte-
lijke appjjaat en m«rkt'0p, dat de be-
zoldiÈiagen, die bij de H.T.M. van kracht
ajjnrm vele gevallen nog. onder de laag-
ste salarissen moeten worden gerang.-|
schikt.
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De directie van de H.TJVL
over de tramstaking

Waarom de Haagse regeling?
Eerst Vrijdagavond heeft de direc-

tie van de H.T.M, gemeend een pers-
conferentie te moeten beleggen,
waarin mededelingen gedaan werden
over de nu opgeheven staking onder
haar personeel. Het voornaamste punt
in deze bespreking betrof de huidige
loonschaal en de stand van de loon-
onderhandelingen ir et , de vakorgani-
saties. De nadruk werd; gelegd op het
feit, dat de leden van deze organi-
saties volkomen op de hoogte waren
van de gang van zaken en wisten,
dat binnen zeer korte termijn de
loonvoorwaarden geformuleerd zou-
den worden.

Het verzet rees, althans de directie
van de H.T.M., vooral in de krlng_van
't Jongere personeel vati
dienst, dat bemerkte, dayTiet meer
gebaat zou zijn bij een y&orgevoerde
rijksregeling waarbij ,&e\t de
omstandigïieid, dat h/t ouüere per-
soneel en hét technifche ptosónneel
hierdoor zou worderifgedupeerd geen
rekening hield. De/ vakorganisaties
stelden zich op het! standpunY dat
men niet zou dulden, dat or& het
voordeel van één grttep van het ter-
goneel een andere groep in inkomsten
achteruitging en zettk zidh aan
werk voor een verfoeYerde Haagde
regeling. Daarom begon genoemi
groep een actie tegen ok wil ya'n '
besturen in, die op 31 jjjill m ei
wilde staking resulteerde.

Het 'feit van de belastingaanslag,
die betekende, dat van velêK soms
aeven-tot negen gulden van het loon
per week werd ingehouden, wapkte
de ontevredenheid aanzienlijk in\de
hand.

" Het pogen van de directie en vak-
bonden, naar men ons meedeelde, om
deze loonintiouding verminderd te
kragen, had tot resultaat, dat men
het nog zeer ' hoge bedrag van vijf
gulden per week te betalen had.

De directie stelde vast, dat reeds
voor de staking onderhandelingen
over eventueel aan te
gingen In de arbeidsvoorwaarden door
een' looncommissie In behandeling
waren, waarvan een rapport op 22
Juli gereed was gekomen.

(Wij tekenen hierbij aan, dat men
met de formulering van de looneisen,
welke wij reeds publiceerden, juist op
Donderdag 29 Juli klaar was, en dat
de vergadering waarop de staking
werd uitgeroepen, in hoofdzaak door
dit jongere personeel bezocht, op
Vrijdagavond daaropvolgend viel.
Red.)

De directie van de H.T.M., die in
overleg was met dé vakorganisaties,
Wilde niet onderhandelen met een
•deel van het personeel, dat, zelf lid
van de organisaties; deze tegelijkertijd
desavoueerde en zowel de bonden als
de directie stelden zich op het stand-
punt, dat er geen onderhandelingen
gevoerd zouden worden tüdens deze
staking.

Verder toonde men op deze confe-
rentie aan de htad van een loon-

schema aan, dat een conducteur in
vaste dienst een maximum van f 42.12
per week geniet, welk 'bedrag rïa 20-,
30- en 35-jarig dienstverband verhoogd
wordt tot respectievelijk f 43.15,
f 44.16 en f 45.18; dat 78 % van het
vaste oonducteurspersoneel (785 man)
staat op 'het maximumloon.

En ten stoüe, dat de 600 hulpcon-
ducteurs over het algemeen het jon-
gere personeel uitmakend, met inbe-
grip van de vaste gratificaties en ver-
dere toelagen een minimumloon heeft
van f 38.28 per week, ongeacht of
hier 20, 30, 40 of 46 2/3 uur voor wordt
gewerkt.

Indien meer dan 462/3 uur wordt
gearbeid, wordt een praotisoh even-
•edig deei van bovengenoemd week-

bij'betaald.
etreurenswaardig-blijft het ech-

ter, Vjat men klaarblijkelijk vóór het
üitbfleken van de'staking deze onte-
vredenheid bij het personeel, die er
toch/ in sterke mate geheerst moet
hebBen, niet voldoende gepeild heeft.
Evan betreurenswaardig, dat het het
pe/soneel ongetwijfeld niet duidelijk

hoe de zaak er voor
d. Ha<Ths«n dit wél geweten, dan

zou de staking aiöians deze omvang
niet hebben aangekomen).

Weer moeilijkheden
bij de H.T.M.

l De Bedrij f sunie Veavoer, 01
lende de Ned. Vereniging van
tn Tramwegpersoneel,/de Ned.
pond van spoor- en Aramweg
neel „St. Raphaël" e/ de Prol
Bond van Spoor- en/Tram- en amder
Vervoerpersoneel deelt mede, dat zij
betrouwbare informaties heeft ont-
vangen, waarui^blijkt, dat het com-
munistische raadslid Geelhoed tegen-
over de burgemeester zidh heeft uit-
gelateiL4n deze zin, dat nieuwe inoei-
Üjjtfaêaen bij de H.T.M. te verwach-

:n zijn, welke dan vanzelfsprekend
weer onder communistische invloed
zouden staan. Een bepaalde oorzaak
voor deze nieuwe moeilijkheden is
niet bekend en aoht de Bedrijfsunie,
gezien de stand der onderhandelin-
gen tussen de bedrijfsleiding en de
organisaties, ook niet aanwezig. De
Bedrijfsunie spreekt als haar mening
uit, dat hierdoor weer eens te meer
wordt aangetoond, dat het in de eer-
ste plaats gaat om politieke agitatie
en wekt haar leden op zich niet voor
dit politieke spel te lenen.
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Korte, moedige staking bij H.T.
Zaterdag is eindelijk de bom gebarsten. Drie
jaar werd het H.T.M.-personeel door de
directie en de vakbondsbureaucraten aan
het lijntje gehouden zonder dat er andere
resultaten kwamen dan beloften.
Al in 1946 zetten de H.T.M.-arbeiders door
een één-dags-staking op enkele lijnen kracht
bij bij hun eisen, maar de directie scheen niet
te geloven, dat bij de H.T.M, een staking
mogelijk was. Er was immers sinds om-
streeks 1914 geen staking voorgekomen en
het oudere personeel zou zich immers npg-~
wel eens bedenken om door een staking-'werk
en pensioen te riskeren?
Die redenering van de H.T.M.-directie is
lang opgegaan, maar hij faalde nu op de
steeds hoger wordende prijzen en de steeds '
groter wordende nood in de gezinnen. En
nu sinds enkele weken dé belastingen tot
de ontdekking waren gekomen, dat er nog
wat uit het H.T.M.-personeel te persen was,
omdat immers geen belasting op de fooien
werd betaaïd — en daardoor met terugwer-
kende kracht over 1946 en 1947 belasting
wordt afgetrokken, bij sommigen van ƒ,7.—•
per week — moest de maat wel overlopen?
Onder groot enthousiasme had het H.T.M.-
personeel een week tevoren het ultimatum
gesteld: binnen een week de Rotterdamse
Joonregeling invoeren of het werk gaat plat.
De directie nam het nog niet ernstig en Za-
terdagmorgen werd de staking een feit, on-
der een ongekende sympathie van de be-
volking.
Al te zeer is de winsthonger, van de Haagse
Tramweg Maatschappij bekend. Al te lang
is duidelijk de kwade trouw gebleken van
de samenzwering van H.T.M.-directie, Vak-
bondsbestuurders, Rijksbemiddelaars en Ge-
meenteraad, die de goede wil en goede
trouw van de H.T.M.-jongens tot de bodem
uitgeput hebben om het tijdstip, dat meer
Joon betaald zou moeten worden en daar-
door de winst wat omlaag zou gaan, steeds
langer uit te stellen.
Winsthonger zonder meer, want betaald kon
er gemakkelijk worden. Zeven millioen winst

Drie jaar onderhandelen: LEGE HANDEN
Vier dagen 'strijd: RESULTAAT ZEKER

maakte de H.T.M, in 1947. Ondanks deze
enorme winst, waarvan 1J4 millioen aan de
aandeelhouders werd uitbetaald, zijn de ta-
rieven hoger dan in Amsterdam en Rotter-
dam en misschien wel de hoogste van enige
stadstram in het land. _,...
Voor'zijn geringe loon <—' lager dan in Am-
sterdam of Rotterdam •— staat de conducteur
's winters op de beruchte open wagen of
's zomers in de stinkende zweet-bedompte
bus. \
Zo kreeg de,H.T.M,-leiding met het Vak-
bondsbestuur dan eindelijk haar trekken
thuis en van de .eerste- dag af aan was het
duidelijk, '<lat hier een strijd geleverd werd,
die gewonnen zou kunnen worden. Het mo-
ment was ,goed gekozen, ondanks het ge-
jammer van de burgerlijke pers over de
,,feestdagen\ en juist daarom. De pers draai-
de trouwend al gauw bij toen de vastbera-
denheid en eensgezindheid duidelijk werden.
De Roomse |krant, die eerst over „enkele
beethoofden"'] sprak, moest al heel snel er-
kennen, dat jer slechts „enkele trams" en
„geen enkele'' bus reden. En die enkele tram
nog met controleurs als bestuurder.
Na vier dagen staking is het N.V.V.-bestuur
bij de arbeiders gekomen met de medede-

. ling, dat het bereid was de eisen over te
nemen. De eensgezinde houding der stakers
verplichtte het wel daartoe.
Op voorstel van de voorzitter van het sta-
kingscomité hebben de arbeiders dit geaccep-
teerd en zijn ze weer aan het werk gegaan.
De toezegging van het N.V.V.-bestuur is
echter nog geen contracil van de directie van
de maatschappij en wat de N.V.V.-leiding
waard is, weten de H.T.M.-arbeiders wel'
zo langzamerhand. Het gevaar is dan ook
niet uitgesloten, dat, nu hét werk hervat is,
de chicanes opnieuw beginnen.
Door het aannemen van het voorstel van het
N.V.V.-bestuur en het tegelijk van het po-

dium afhonen van deze arbeiders-,,vertegeii-
woordigers" gaven de stakers wel duidelijk
te kennen, dat ze de N.V.V.-leiding als een
verlengstuk van de directie zagen. De toe-
zegging dat dit bestuur hun eisen zou over-
nemen, was hun immers evengoed als een
toezegging van de „baas" zelf.
Met dat al: Deze staking zal in klinkende
munt uitbetalen. Dat staat vast! De arbei-
ders zijn in een overwinningsstemming. Dat
bewijzen wel voorwaarden bij hiet beëindigen
van de strijd als: 13 % loonsverhoging.
Doorbetaling van de stakingsdagen. Opne~
ming van het stakingscomité bij de onder-
handelingen, (Waarmee gezegd wordt: we
vertrouwen noch de directie noch de huidige
vakbondsbestuurders.)
De conducteurs spreken over overeenstem-
ming binnen drie dagen of opnieuw de tram
plat.
Het staat nu vast: Staken is mogelijk, zelfs
bij de H.T.M. Dat is een feit van doorslag-
gevende betekenis, dat een nieuwe periode
bij de.HIT.M, -inluidt.
Wat het N.V.V. betreft: De strijdbaar heid
van het H.T.M.-personeel heeft de mogelijk-
heid geopend het bestuur te vervangen door
de beste stakers van vandaag. In de vervan-
ging van dit soort besturen door de leiders
der staking ligt de voorwaarde voor de ge-
zondmaking van de vakbeweging.
En die gezondmaking en deze actie kunnen
de stoot geven voor de zo noodzakelijke
strijd voor de verbetering van het levenspeil
der Nederlandse arbeiders, een levenspeil,
dat onder de zegeningen van het Rooms-
rossige regiem, ondanks alle andersluidende
propaganda van de coalitie P.v.d.A.-K.V.P.,'
thans het laagste is van geheel West-
Europa.

De H. T. M. ~staking
tieven. .

opent wijde perspec-
Wt.
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Heft H.T.lM.^onflIct

Ontevredenheid over
uitstel bespreking

Gistermiddag tegen half vijf ver-
voegde zich «en ongeveer 40 man
sterke delegatie van leden van
het H.T.M.-personeel bij het af-
delingsbestuur van de Ned. Veren,
voor Spoor. e,n Tramwegperso-
neel, in het Volksgebouw in Den
Haag.
De delegatie stond onder leiding:

•van L, Touw.
In een bespreking met het afde-
lingsbestuur werd verlangd dat
op korte termijn een ledenvergade-
ring van de Ned. Veren, zou wor-
den gehouden, teneinde het belefd
van het bestuur te kunnen be-
spreken.
De voorzitter van het afdelings-
bestuur weifenta^aen ledenverga-
dering. Of beepreJOng duurde vier
uur. ƒ \e delegatie deddfe mede, dat

men/bp reglementaire wijze thans
een/ledenvergadering zou aan-1

•a»k er haar mi*-i
- . „ — over! uit, dat de bespre-i
klifeen twwfn N.V. bestuur en

de H/T.M. totaal
Woafasdag naar

.aterdag a.sl warea verschoven.
In (een aohrüvan «aai de Directie

de Alg^f-
itrao-

7,00
Haagse leden l te voïdoek'aan

verlangens van
«el.

heeft Vde drie
«Be bij hti con
zijn, uitgenodigd.

Augustus etn be-
lem te
deel van hett per
ederlandse Spoor-
Leldsendam, heeft
n aan de H.T.M.-
rongen op onrnld-
Ing van de blBIjke
igde looneisen/van
meel.

De
vak
fflct
om
sp:
Het o
soneel
wegen,
In een
directie
dellljke
en gerecht'
het H.T.IW.
Het persone\fl van de firma/Pen-
nock, carrosserlefabrlek t» Den
Haag, beeft een derg-eltjly tele-
gramVverzonden.
In de\Joonkwestie wpfdt zeer
spoedig, n^melljklp^tu loop van
de volgende week, overeenstem-
ming verwacht. Dit Is de mening
van de drie vakbond*foe*turen
en van d» H.T.M.-directie. Ran-
cune-maatregelen tegen de sta-
KerïTzulien niet worden genomen.



I.D.
D B N H A A G .

DOSS.25/51/10.

een

G E H E I M .
/b

Ha de - voorlopige - beëindiging van de staking bij de
H.T.M., d.d. 4 Augustus 1948, kwamen berichten binnen, die
er op wijzen, dat Zaterdag a.s., althans dezer dagen opnieuw
een staking in dat bedrijf zal kunnen uitbreken.

Op Donderdag, 5 Augustus 1948, in de namiddag was n.l.
onder het personeel uitgelekt, dat de directie van de H.T.M.
heeft besloten de 4 stakingsdagen alleen uit te betalen aan
hen, die zicjuop 51 Juli 1948, bij de aanvang van de staking
hadden gemeld, ook al hadden zij hun dienst niet aangevangen.

Vervolgens zou de directe hebben besloten om hen, die
na beëindiging van de staking op aansporing van de stakings-
leiding eerst de volgende morgen om 11.00 uur het werk heb-
ben hervat, eveneens te korten. Deze berichten werden van de
zijde van de H.T.M, bevestigd.

Een en ander bracht de gemoederen der H.T.M.-mannen we-
derom in beweging, met het gevolg, dat opfvergadering van
het stakingscomite werd aangedrongen.

Inmiddels werd door het Hoofdbestuur van de H.V. een
pamflet uitgegeven, waarin de werkzaamheden van de U.V. nog
eens 4» uiteengezet werden (zie bijgaand pamflet - bijlage I).

Hedenmorgen, 6 Augustus 1948, bij de aanvang van de uit-
betaling, waren de 4 stakingsdagen en eveneens de uren, welke
de stakers d.d. 4 Augustus 1948 hadden verzuimd, inderdaad
van het loon afgetrokken, waarover bij de verschillende re-
mises, waar die uitbetalingen plaats vonden, druk werd gede-
batteerd.

De meningen daaromtrent liepen nogal uiteen. Br waren
H.T.M.-mannen, die de stakingskas wilden aanspreken, terwijl
anderen meenden, dat zij zich moesten houden aan de eis, zo-

J als door TOUW is gesteld, n.l. uitbetaling van de 4 stakings-
dagen door üe directie.

Vooral de oudere onder de H.T.M.-mannen beseffen thans,
dat deze gehele staking een politieke stunt is geweest. Dit
gedeelte is van plan, wanneer het parool van staking door
Touw opnieuw zou worden gegeven, het werk niet neer te leg-
gen.

Bij de remise aan de Frans Halsstraat alhier, werd een
pamflet verspreid, uitgegeven door het stakingsoomité en on-
dertekend door de voorzitter, TOUW (zie bijgaand pamflet -
bijlage II).

Ondanks het feit, dat de gemoederen wel verontiust zijn,
is men van mening, dat de besprekingen met de directie, die
Zaterdag a.s., 7 Augustus 1948, zullen worden voortgezet, af-
gewacht moeten worden, waarna men wederom een avond- of
nachtvergadering op Zondag a.s., 8 Augustus 1948, wil beleg-
gen.

Er waren er onder de H.T.M.-mannen, die hedenmorgen met
6 ei 9 gulden naar huisgingen.

Verzonden op 6 Augustus 1948
aan: C.V.D.

C.v.p.



M A f s o h r i f t.

NEDERLANDSE VERENIGING VAN SPOQE- IN TRAMIEGPERSONEEl
____ _ _ Qudegraoht 245 - Utrecht _

HOOFDBESTUUR
Utrecht, 2 Augustus 1948,

Aan onze leden in dienst van de H.Ï.M.

HET SONffLIGT BIJ DE H.T.M..

De situatie, sraarin wij thans bij* de H.T.M, verkeren, geeft ons aan-
leiding ons rechtstreeks tot elk onzer leden afzonderlijk te wenden,
om de ernstige omstandigheden, waarin wij nu verkeren ook ernstig met
U te bespreken.

Wij mogen beginnen met U eraan te herinneren, dat de door ons gevoerde
actie in het jaar 1947 tot "belangrijke resultaten heef t. geleid.
De voornaamste hiervan willen wij nog even herhalen.

1. 26$ toeslag, omgezet in loon. ît was voor allen van grote
betekenis, vooral in verband met de pensioengrondslag.

2. . uitkering van de vacant ietoeslag.

3. Verbetering ziekteuitkering (van 183 op 365 dagen)

. .4. Vergoeding nachtdienst (0,96 gulden per nacht).

5. Verhoging garantieloon hulppersoneel.

6. vergoeding africhting conducteurs en bestuurders.

7. Roulering diensten hulppersoneel (vroege en late dienst en
gunstiger regeling).

8. Uitkering vorstgratificatie in natura.

9. Niet te vergeten: uitkering 3 weken extra loon.

10. Een uitkering van 25$ aan onze gepenaionneerden.

Verder wordt er een bedrag van ruim l 1/2 millioen gulden in het pen-
sioenfonds gestort, welk bedrag dus ook ten goede komt aan het perso-
neel.
Het jaar 1947 is dus wel een jaar geweest, waarin wij behoorlijke resul.
taten hebben bereikt.

in 1948 werd als vervolg óp deze actie aan de orde gesteld het nagaan
van de mogelijkheid; tot, gelijkstelling van het ,H.Ï. M. -personeel met
het Rijkspersoneel.

in de vergadering van de Personeelraad van 7 April j.l. werd dit punt
aan de orde gesteld en "Werd besloten" een kleine commissie in te stel-
len, met de taak na te gaan, op welke wijze dit mogelijk zou zijn.

Deze commissie kwam in korte tijd met haar werk gereed en kon het re-
sultaat hiervan aan de besturen, en de leden worden voorgelegd» *

Wat bleek nu uit dit onderzoek? Gelijkstelling zonder meer zou beteke-
nen, dat een deel van het personeel vooruit zou gaan, doch een ander
deel achteruit.
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ïjatuurlijk is het voor een vakorganisatie onmogelijk om voor te stellen,
dat een deel der leden in loon zou achteruitgaan.

is daarom naar een vorm, waardoor alle leden zouden vooruitgaan
en niemand achteruit.
Wij menen deze vorm gevonden te hebben in de volgende door ons in te
dienen voorstellen:

1. de uitkering vandrie weken loon, welke wij in 1947 hebben ge-
had en welke ook dit jaar wordt gegeven, wordt opgenomen in
de vaste lonen en dus automatisch in de pensioengrendslag;

2. (de vaste en daarmee gelijk te stellen conducteurs worden van
loonschaal 2 naar loonschaal 3 overgebracht;

3. de hulpconducteurs krijgen hetzelfde uurloon als de vaste
conducteurs en ook dezelfde jaarlijkse verhogingen;

4. het aantal vaste conducteurs, bestuurders' en chauffeurs moet
worden uitgebreid door meer hulppersoneel in vaste dienst aan
te stellen; .».(

5. de dienstjaren voor het berekenen van de extra verhogingen
bij 20» 30 en 35 jaren dienst beginnen te tellen vanaf het
moment, waarop men als hulpconducteur (resp. hulpbestuurder
of hulpchauffeur) in dienst is getreden;

6. de bijdrage van het personeel voor de huidige betaling van
loon bij ziekte, wordt voor rekening van de H»Ï.M. genomen
(de z.g. 2$ voor Z. en 0. -fonds);

7. afgezien en met inachtneming van het hiervoren bepaalde, wor-
den de lonen van de loonschalen l en 2 in gunstige zin gewij-
zigd.

De betekenis van deze voorstellen is dus practisch, dat alle redelijke
wensen, die er onder onze leden leven, erin zijn vervat.
fat er nu nog gebeuren moet, is de goedkeuring van onze leden hierop
te vragen.

fot zover waren wij op Donderdag 29 Juli j.l. Door onze besturen was $
reeds besloten deze week weer een vergadering met onze leden te houden
en de hiervoren genoemde voorstellen aan het oordeel van al onze leden
te onderwerpen.
Zodra wij uw instemming met deze voorstellen zouden hebben ontvangen,
konden wij worden ingediend bij de Personeelraad en direct een vergade-
ring vandaze Baad worden aangevraagd.

Wij hadden reeds de zekerheid gekregen, dat dit zo öpoedig mogelijk zou
gebeuren.

Intussen hebben wij ook in 1948 op het gebied van de inkomstenvermeer-
dering voor het H.T.M.-personeel reeds belangrijke resultaten bereikt.
Zo werd over de eerste vier maanden van dit jaar reeds een extra uitke-
ring van een week loon bereikt, terwijl de door het personeel te beta-
len pensioenpremie met 2 1/2 $ werd verlaagd.

Zelfs gold deze laatste maatregel met terugwerkende kracht vanaf l Ja-
nuari 1947 ! .

-3-.'
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En weer waren wij, zoals reeds opgemerkt, klaar om nieuwe voorstellen,
welke weer een verbetering voor het H.Ï.M.-personeel inhielden, in te
dienen.
Het mocht echter niet zo zijn.
in de nacht van 30 op 31 Juli werd door een of ander comité een nacht-
vergadering uitgeschreven, welke door nog niet 1/3 van het totale per-
soneel was bezocht en waar werd besloten te gaan staken ! Hierdoor
werd. de verdere afwerking onzer actie en het overleg plegen met onze
leden onmogelijk. .

En nu een ernstig woord over het ontstane conflict bij de H.Ï.M.
Wij stelden zoeven reeds vast, dat onze voorstellen nog niet bij de
Personeelraad zijn ingediend en zelfs.nog niet aan het oordeel van onze
leden zijn onderworpen t

Wij zijn een.democratische organisatie en wensen eerst overleg met onze
leden,
Hoe is het nu mogelijk, dat er toch een staking uitgebroken is? De oor-
zaak kan niet zijn de gevolgde werkmethode van de organisatie. Evenmin
de mogelijkheden, waarover wij bij de H.T.H, inzake de belangenbeharti-
ging beschikken.
Hier moet dus wel een bijzondere oorzaak zijn.
Inderdaad vrienden en wij zullen U zeggen welke.

Het is ons allen natuurlijk bekend,'dat er in Hederland een politieke
partij is, die op het standpunt staat van de dictatuur, zijn Opdrach-
ten van uit het buitenland ontvangt en tot taak heeft overal onrust
te zaaien en stakingen te forceren. - "'
Ook zijn er in het buitenland voorbeelden aan tw wijzen, waaruit blijkt,
dat men er niet voor terugschrikt door middel van geweld als minderheid
naar de macht te grijpen.
De leden dezer partij hebben opdracht onze organisaties binnen te drin-
gen en te trachten deze van binnenuit kapot te maken door het zaaien
van wantrouwen en het forceren van stakingen, die tot geen enkel resul-
t§at kunnen leiden.
Het personeelbelang speelt hierbij geen rol, de politieke agitatie is
.het doel.
Een aantal dezer lieden heeft kans gezien onze organisatie binnen te
dringen en ontevredenheid onder onze leden te zaaien en aan te wakkeren.
Dit wordt bewezen door hun optreden !
Eerst hebben zij handtekeningen verzameld voor het krijgen van een
nachtVBrgadering. Binnen een paar weken (om precies te zijn 15 dagen)
werd er door ons een echtend- en avondvergadering gehouden, waar alle
leden aanwezig konden zijn.
Deze vergadering was bedoeld als te zijn van informatieve aard, om bij c
de samenstelling van onze voorstellen rekening te kunnen houden met de
mening van de leden.
Doch dit was niet de bedoeling van deze politieke elementen! Er moest
een nachtvergadering komen om het personeel in staking te drijven.
Toen wij niet bereid waren deze nachtvergadering te beleggen (wij had-
den immers pas twee vergaderingen gehouden), hebben zij het zelf gedaan^
natuurlijk weer door middel van een comité, een taktiek, die wij regel-
matig van die kant hebben zien toepassen. Dit moest echter vlug gebeureij
*«4r en wel voordat onze leden kennis konden nemen van de door ons in tel
dienen voorstellen' i

Onze leden mochten van deze voorstellen niet eerst kennis nemen, want
dan was hun kans verkeken. Immers zouden onze leden dan zelf aieai, dat
alle redelijke verlangens in onze voorstellen waren verwerkt.
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nu "beleven wij de fraaie toestand, defc een deel van het ..H,, T,M. pers Q<-
neel staakt voor eisen, die nog niet eens zijn ingediend en liggen te
wachten op hun eigen goedkeuring. .

Maar het is nog erger ! .
• '• '• '•• ' • ••• ' !2olang de staking duurt wordt er niet onderhandeld; dit algemene stand-j

punt der reger.ing is bekend. . . . , ' . - : . !
- ' ;- . . - . . - - . . -" \t men iets kan doen,"moet dus eerst de staking worden opgeheven.

En wat nu, indien straks zou "blijken, dat de organisatie het nodig
vindt om scherpe maatregelen te nemen?
Dan heeft men een verloren- en nutteloze staking achter de rug en is
de weerstand van het personeel gebroken.

. want onze i organisatie heeft, indien dit nodig is, het stakii^middel
niet;prijsgegeven! ' . '
fog op Vrijdag 30 Juli j.1. is dit duidelijk gezegd op het congres, dat
gehouüen is voor het Beroepsgoederen- én personenvervoer te Utrecht.
laar dan zal het een staking zijn voor eisen, die wél door de organisa-
tie zijn ingediend' en door onze leden goedgekeurd*

Vrienden van'de H.T.É., in Uw eigen "belang adviseren wij U: * \" U NIET LASTGEK-VOOE HET PÖÏITÏEKE KARRETJE SMNITM.. VAN -EEN PARTIJ,

DIE U - ALS ZE ZELF DE MACHT ZOUïïSH HEBBEN - HET STAKEN WEL ZOU AFLEREND
f . . . . . . . , - , • . • - i,

Beoordeelt de voorstellen, die U hierbij worden medegedeeld objectief
en ü zult zelf constateren, dat. alle redelijke verlangens hierin zijn
"Herwerkt, " ' ' ' • • • - • • - . • • • . • - • - . ' " • . ; ; • •

einde aan êèze nutteloze en sèHalëlïjkëvstalf'ing. '
* , • . -•- - - ' • • • "ï ' • - '

;üaat u.niet 'langer misbruiken Voor- een politiek spel, ' dat alleen tot
doöi heeft onze eigen vrijheid en democratische instellingen te vernie-
tigen* • ' . . . . , • . . . . . , , . . , . . . . ......

ons in staat zo spoedig mogelijk weer de werkelijke belangenbe-
hartiging voort te zetten om . voor .U allen té bereiken, dat Uw arbe5 J3-
voorwaarden aan de hoogste redelijke verlangens zullen -f oldoen.

&AAT AAK HET WERZ. .:.

Voor het Hoofdbestuur:

G.JOÏÏSTEA, Voorzitter.
H.-J..KAHHE,. Secretaris.-
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Aan het
A f g c h r i f t.

&«bo«n vier dagen van staking achter de rug,

8«döJ?«ad« die staking hebban wij de bewondering van werkend Hederland
gewekt* wij hebben ongetwijfeld belangrijke resultaten bahaald. wij
hebben onze eenheid op een voortreffelijke manier van het begin tot
hat «inde van de staking gehandhaafd tn versterkt. -*•

W* hebban de eerste grote stap gedaan op weg naar de Botterdamse rege-
ling plus tarief voor het technisch personeel»

.
Be strijd is niet geëindigd. Ze gaat door!!
Door aa het behalen van grote voordelen de staking af te breken, neb-
ben wij d© grote sympathie van de Haagse bevolking behouden»

Vele dagbladen hebben reeds geschreven over de nonchalante» slechte
wijze» waarop de Unie-bestuurders onze belangen hebben behartigd en
over de slechte levensomstandigheden, van het H#*ütM»-per$onetl.

zaak is iaat een slag in het middelpunt van de belangstelling Vftü
de Haagse bevolking fcomen te staan, ja, niet alleen van de Haagse be-
volking, doch van de Nederlandse arbeidersklasse»-

Wlj hebben voorgoed afgedaan van het H.V.bestuur om allee op de lang*
baan te schuiven»

garanderen allen» die het aangsat» dat wij ook nooit meer zuilen
toeötaan, dat men oas geduld eindeloos tart„

Wi3 moeten op se«r korte termijn een ledenvergadering hebb«a, waar we
**n bestuur kunnen Scieaen wat het vertrouwen der ledea g«&10t« Dt vo
sslttax-'Tan de afdeling heeft tegtaovea? e-en' |>»ri'OBeélé«t0iï*tï* v»» 40
man op Donderdagmiddag 3,1» verklaard, dat er gein ledeavergtdarliis
teomt» ̂e sullen nu opnieuw, op reglementaire wljat een ledenvergade- !
rlag aanvragen. Hierover bereiken u blaaenlcopt nedere ia e d ede linden. !

Tft&r alles gaat het er thans om b l n n e n de H. V, oaee «aafc te fela*
ren,

moeten allen lid blijven van de Nederlandse Tereaiging,

bond is niet verkeerd, want dan aoudan wij, de lede» van de bond*
verkeerd moeten zijn. wij voraen lastere de Hed. Vereniging»

X X X X X

Allereerst aullen wij ons bezighouden met de afwikkeling van de finan-
ciën. Hiertoe is een commissie benoemd uit het comité van 22» Medede-
lingen over de uitbetaling van de «takingsdagan worden a o spoedig
lijk verstrekt. Wees er van ver steker d, dat dit snel In ö*de komt.

de eindafrekening van de solidariteitsactie wordt hard gewerkt,
Toorlopig is de financiële afrekenpost nog steeds gevestigd la Gebouw

westeinde 15, aaal 4,

X X X X X

Wij roepen u op ora de strijd in de vakorganisatie at t kracht voort te
aetten. Als we ssorgen onze eigen mensen onsse belangen te laten behar-
tigen, aal het niet meer voorkomen, dat aekere vskboaduftta
door hun optreden de organisatie in gevaar kunnen brengen»

*»2—



f ij hebben dit thans, doordat wij dafertegea vaut "beraden stelling
lebben genomen, kunnen voorkomen*

Onas yaJcbond is groot , maar dat ze groot is gebleven, is uitsluitend
te danken aan ona optreden» Wij hebben de eenheid versttrtet. $ij hebbei
gedurende de gehele actiei met teraeht de stelling verdedigd, dat leder*
tt In de vakorganisatie raoeat blijven en wij heoben steeds geweaea

op de enorme kracht, die de eenheid brengt»

üet »al ook In- de toekomst onmogelijk gemaakt moeten morden, dat be-
Btuursleden tegenover de leden komen te staan inplaats van achter hen*

Wij danken alle personeelsleden voor het grot© vertrouwen, dat zij In
ona hebben gesteld, wij hopen, dat wij getoond hebben dit vertrouwen
«aardig te sijn.

Mooht het onverhoopt nodig aijn, dan aullen wij niet aarzelen opnieuw
een beroep op- u te doen,

De voormalig© stnkings leiding,

Bestuurder T o u w 5t
Yooraitter,
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Vbor PD 209-11 Naam- .-. STAKINGEN -Wilde

Origineel in OD 244-^a-ag- Naam Q..^..^... .̂ a?tü^-6^-i-nfi-en-

Volgnr. Ag.nr. 4£8§6- Aard van het stuk feortï verslag doS3ï6/668

Afis. .j]J.....!3.ea--HÈUjg" Datum ...^.Q..^Q

{ Op 4 Augustus 1946 werd door de CPN af d. 8 van Den Haag een afdelings-
vergadering belegd. incl.het bestuur waren er lo personen aanwezig.

l>e voorzitter van de vergadering vaa HU J. BBmroi£EN {personalia
bekend), opreker De Louw deelde mede, dat voortaan leder half jaar
hetafdelingsbestuur opnieuw zal worden gekozen. Aanvankelijk werd door
^e Louw de mening gewekt, dat de H.T.M.«staking niet door de C.P.N.
was beïnvloed, doch toen de discussie over dat onderwerp loskwam,
bleek dat TOCTtf plus nog vier andere H.T.M,'era, vurige leden van de
C.P.N , ieeds weken vöAr de staking waren geintrueerd door de C.F.N.

De Lou s deelde daarna node, dat deze staking hun zeer veel had
geleerd en daarom was besloten om leden van de partij, die hetzij R.K,
of Christelijk staan ingeschreven, zich als lid te laten opgeven voor
de H,K,, Chr.- of "eutrale vakorganisaties.

Volgens spreker had men van de staking bij de H.T.M, vel zoveel
geleerd, dat hei noodzakelijk blijkt, dat C.p.N.-leden zlohLeenzodani-
ge positie in de organisaties zien te verwerven, dat zij een grote
invloed op de massa krijgen. Volgens spreker was het tevens van het
grootste belang, dat de leden van de CPK ook in de bedrijven een voor-
aanstaande plaats in trachten te nemen. Spreker was van mening, dat

\r de EYC een min of meer afwijzende houding moet worden aange-
n men. De indruk moet langzamerhand worden gewekt, dat de CPN afwijzetf
staat tegenover de £70. Dit zou ook in de communistische pers tot uit-
drukking moeten worden gebracht, terwijl tegenover het N.V»V. neer
een houding van sympathie moet worden aangenomen.

Uitgetrokken door JJQ , Afd/Sectie AG--4t) Datum 14*4
4

Op aanwijzing van g-y: '..
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>POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

r. INLICHTINGENDIENST

Nr. I.D.' 252 j -k-k8

Uw brief:

Amsterdam, 3 Augustus
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Onderwerp: Circulaire B.N.O.P.

Bijlagen:

GEHEIM

Door het bestuur van de B .W.O.P . , Afdeling Amsterdam,
werd aan het kader van de afdeling een circulaire toe-
gezonden van de volgende inhoud:

2 0 0 0

H A A G o E T R A M -

M A N N E S S T A K E N !

AAN HET KADER.

C

Van

Waarde Kameraad,

Zoals U ongetwijfeld reeds heeft vernomen, is het per-
soneel van de Haagse Tram in staking gegaan.

Z1.1 eisen loonsverhoging. Hierdoor komen zij dan op h |
het loonpeil van het personeel der Rotterdamse Tram.

Reeds meer dan een jaar voeren zij hiervoor een strijd,
doch van de zijde der Directie der H.T.M, en ook van de
unie-organisaties worden zij steeds met een kluitje het
riet ingestuurd.

Wie weten beter dan wij zelf, wat het zeggen wil, als
een voor ons urgente zaak slepende wordt gehouden? Hoe
wij onze nagels in het vlees drukten als wij steeds weer
te horen kregen, dat de zaak "de volle aandacht" had....

De Haagse trammannen hebben er eindelijk genoeg van ge-
kregen. Zij grepen naar het uiterste wapen, omdat voor
hun geen andere weg meer openstond. Zij doen een beroep
op ons om hen in deze strijd te ondersteunen, en hun be-
roep is niet tevergeefs gebleken I Reeds zijn Zondag bij
verschillende kaderleden steunlijsten uitgezet, maar ve-
len waren nog niet bereikbaar. Vandaag gaan wij hiermede
door. Mocht U nog geen lijsten hebben ontvangen, dan kunt
U deze hedenavond tussen 7 en 8 uur op ons kantoor Klo-
veniersburgwal 139 verkrijgen.

Zij

ÏOOO-7-48
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Zij die reeds lijsten in hun bezit hebben, behoeven dus
niet te komen, doch moeten hun lijsten reeds hedenavond
in de Vondelstraat 5̂  afrekenen. In de loop van deze week
kan dit iedere avond aldaar geschieden van 5 uur 's mid-
dags tot 11 uur 's avonds en natuurlijk ook overdag,

Kameraden, laten wij snel werken! V/ij moeten als EVC-ers
laten zien, dat het begrip solidariteit voor ons een
ernstig begrip is. ledere dag moet het geld binnenstro-
men l

Wij verwachten U dus hedenavond op ons kantoor. Daar
kunt U tevens nadere inlichtingen krijgen.

Met kam. groeten,

l W. v. Es, voorz.
l G. Groot Roessink, secr.

Verzonden aan: Hfd. C. V. D. te ' s-Gravenhage Q.3
I.D. te 's-Gravenhage

C
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Touw probeerde de touwtjes in
handen te krijgen

Bestuur van de Nederlandse Vereniging in Den Haag
zette hem echter weer op straat

Van onze verslaggever.

De staking, bij de Haagse Tramweg Maatschappij heeft nog een l
merkwaardige nasleep gehad. De heer L. Touw, de communistische i
leider van het stakingscomité, is met enige tientallen volgelinarai het!
gebouw van de Nederlandse Vereniging aan de Prinsegrad^Tbinnen-
gedrongen en heeft daar a la Mussolini voorgesteld, d ĵ̂ eidkig over
te nemen. Het is echter bij voorstellen gebleven, jpgnnt hij\en zijn
getrouwen zijn na enig heftig maar vruchteloo
gebouw uitgezet.

_ l Aan zijn^fffandelwijze
~ ~ ~ - ' • ' spreidiaÉ'va.n ein lang m ,

waasJnde heeif Touw de stakalf zonder
me/r ate gewamoB. en dejeisen reeds
ató inge»iUi&?*scne*i-te jfeschousven.

Ten aaMÜen van d* eisen van de sta-
kers, heef! de direJtie van de H.T.M,
te kennenVgegeve* dat alleen zjj i»
aanmerking\komjK voor uitkering van
een -volledigVwjfkloon, die zich Zater-
dag, de eeriÉf dag van de staking,
aan de remirfi hebben gemeld en direct
of later -dpi gezwicht voor de aan-
drang van de stakers.

De lonen van de andere i categoriën
zullen moeten worden aangezuiverd l
uit de stakingskas, die volgens het
stakingscomité meer dan 30,000 gul-
den bevatte.

De directie van de H.T.M, heeft in
de gang van zaken bij de staking aan-.
le-iding menen te mógen zien om dezft
als een vorm van communistische i^i* l
tatle te ksmmerken. Volgens haar 2$n
deskundigen. op sociaal terrein» van
mening, dat pogingen worden aange-
wend om d« besturen van» d« Neder-1
landse Vereniging van communistische >
zijd* te infiltreren. Het aantal perso-
neelsleden van de H.T.M., dat in de
Nederlandse Vereniging obstructie
voert, wordt op ongeveer 600 man re-
schat. J»«"



Communistische „uitlating"
over de H.T.M.

De Bedrijfsunie Vervoer, omvattende de
Nederlandse Vereniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel, de Ned. R.K. Bprfft van
Spoor- en Trampersoneel St. Rafajren de
Prot. Christelijke Bond va^F Spoor-,
Tramweg- en ander Vervoerpersoneel,
deelt mede, dat zij betrouwbayinformaties
heeft, waaruit blijkt, dat hjüTcommi
sche raadslid van Den Haaf; df heer
hoed, tegenover de burgapieestër zichjfeeft
uitgelaten in deze zin-raat ni&uweAnoei-
lijkheden bij de H.T.JI;,.te,.Yerw4cMen zijn,
welke dan vanzelfsprekend: •ijwjft onder
communistische invloed zullenjetaan.

Een bepaalde oorzaak • voor joeze nieuwe
moeilijkheden ,is">niet bekend, en acht de

" ;n de stand der onder-
;, .bedrijfsleven en orëar
'aanwezig. De Bedrijs-

mening uit. dat hier-
er wordt aangetoond,
plaats gaat om poli-

S haar leden op, zich
.eke spel te lenen.

ns' hedenmiddag verstrekte

Bedrijf sunie.
hanfJeynjge
nisaties,» «l
unie spr
door weér
dat het
tieke agitat
niet voor

Tot zover he
communiqui'

Wij vragen ons af, in hoeverre een uit-
lating vafi de heer Geelhoed, waarover
uien verder het stilzwijgen bewaart, vol-
doende aanleiding is om een dergelijk com-
muniqué te verspreiden, en wij kunnen ons
niet onttrekken aan de indruk, dat wij hier
te maken hebben met een enigszins nerveuze
overschatting van het „communistisch ge-
vaar." De laatste verkiezingen hebben dui-
delijk genoeg aangetoond, dat deze invloed
sterk achteruitgegaan is, en het personeel
van de H.T.M, zal zeker niet achter de
communisten aanlopen, wanneer hun finan-
ciële en rechtspositie duidelijk wordt ge-
waarborgd. Wanneer H.T.M, en vakorgani-
saties met spoed zorgen voor een behoor-
lijke regeling, kan men de communisten
gevoegelijk buiten de discussie laten.
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Tramstaking was communistische actie

edtogsbodem
omdal hij de con-
•ing dqpd toekomen

end naar 1
«reek aan\. De

heeft
.._ niel
fiscus

.-«-5'toe-
en aan-

bgenheid.

De trarastaking is achter de rug, maar
de lieden, die haar veroorzaakt hebben,
zifn ndet tevreden en zullen trachten te
eniger tijd opnieuw het personeel voor
het communistische wagentje te spannen.
Daarom lijkt het ons juist, duideïyk uit-
een.te zetten wat de combi:
zaken is, welke tot het uXflSreken van de
wilde staking heeft ge,

Door d« fiscus wer/ 4e
yoor de actie gele,
ducteurs een navo:
over de laatste jsken, ber
a 9 gulden per
directie der H.T.
protesteerd en gevraagd, dat
hoger te stellen dan f2.50.
wilde slechts een terlaginaf
«taan. Dit hebben d? c<

'gegrepen als een welkome
het personeel op te zetten tot feen sta-
king, die hét begin zoïi konneaVworden
voor een landelijke actie. Deze commu-
nisten hebben zich ndet, ak elders, ver-
enigd in een organisatie, iftpch vormen
een groep in de Ned. Ver. vöeé'Spoor-
en Tramwegpersoneel, welke vereniging
zich evenwel tegen deze staking heeft
gekeerd, evenals de andere vakbonden.
De besturen daarvan stonden, evenals de
directie van de Tram, op het standpunt,
dat geen onderhandelingen gevoerd kpa*"
den worden, zolang d* wild«^HStakin,g
duurde. De looncorrunissie,, samengesteld
uit de besturen van de vakbonden en
uit het personeel \aif de Tram, / was op
22 Juli met haar fe&k gereed «n zou op
9 Augustus met/öeünitieve voorstellen
komen. De directie van de H.T.M, had
een gunstiger/regeling willen iravoeren,
doch deze is ySoor het College van Rijks-
bemiddelaar/verworpen. De Rijksrege-
ling had de/Directie direct willen invoe-
ren; die bmekend» echter slechts een
vooruitgang voor de conducteurs, niet
voor het technische personeel. De eerste
vormen dëwröotste groep, die toch al
bevoordeeld \s, omdat zij de fooien krijgt,
waarmee eclrter b}j dé vaststelling van
de lonen geen rekening mag worden ge-
houden — het geen wél plaats heeft bij
d;e taxi-chauffeurs.

Be besturen der organisaties hebben de
beweging onderschat, de leiding werd
hun door de massa-psychose van de
communisten volkomen uit de hand ge-
slagen. Thans komt er echter overeen-
stemming, waarschijnlijk reeds de vol-
gende week. •

Er worden geen, rancunemaatregelen
genomen tegen.de stakers, met als tegen-
prestatie dat deze geen rancunemaat-
regelen tegen de werkwilligen zullen
nemen. De drie stakingsdagen worden
slechts uitbetaald aan hen, die zich
Zaterdag gemeld hebben, en aan het
personeel van de Wassenaarse lijn.

Wat de lonen — zonder fooien — be-

treft deelde de directie van de H.T.M,
ons het volgende mede:

Een conducteur in vaste dienst — dit
zijn «r 185 — geniet «en maximumloon
van ƒ42,12 per week, welk bedrag na
20-, 30- <rf 35-jarig dienstverband ver-
hoogd wordt tot respectievelijk ƒ43,15,

4,16 en ƒ45,18.
van dit conducteurspersoneel

op het maximumloon en geniet nog
meer veeljarige diensttoelagen."

foulpconducteurs — ongeveer 600 —
het algemeen het jongere personeel
akend (sedert 1945 werden er 567

teftomen, wat praktisch 'het gehele
, heeft niet inbegrip van de

aste gratiflfc«iies «n verdere toelagen
een miniiniunlMUi van ƒ38,28 per week,
ongeacht of hier\20, 30, 40 of 46^ uur
voor wórdt gewedkt.

Indien meer dafl 46j^ uur wordt gear-
beid wordt «en paaktisoh evenredig deel
van bovengenoemd weekloon bijbetaald.

De drie vakorganisaties, welke bij het
overleg zijn betrokken, zijn door de bur-
gemeester uitge/odig'd om morgenmid-
dag «m 4 ur te* stadtoutze met de burge-
meester en wethouder dr v. d. Tempel
de bestaandproioeilijklheden te bespreken,
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3e dag van de tramstaking

H. T. M.
S T A K I N G

LAATSTE NIEUWS
Hedenmorgen duurde de tramstaking nog onverminderd voort.
De geestdrift en strijdkracht van het personeel is voorbeeldig,

DE TOESTAND v

Zondagmorgen tegen 12 uur had een tweda stakersvergadering van het H.T.M, personeel plaats in Amicitia. De zaal
. was stampvol. Ónder grote bijval deelde de voorzitter ^ran de ctakingscommissie, L TOUW mede, dat een telegram
mét'een gift van duizend gulden was binnengekomen uit, Amsterdam*, van het Solidariteitsfonds. j
Voorts deelde hij mede, dat naar alle ^waarschijnlijkheid <heden) Maandag, door bemiddeling van de burgemeester een j
bespreking met de directie van de H.T.M. zal plaats hebben. TOUW maakte bekend, dat de stakingscommissie' een
onderhoud heeft gehad met het afdelingsbestuur van de Ned. Ver. van Spoor'- en Tramwegpersoneel en dat er tekenen
waren, die er op wezen, dat dit bestuur eindelijk gaat begrijpen dat het het H.T.M, personeel ernst is met zijn strijd. «
De vergadering ademde een bijzonder vastberaden en strijdvaardige geest. V

. ' . • t - . •. . ONRUST • . , ; . ;
Op enkele lijnen, zoals b.v. lijn 12, rijden nog wat trams. Enkele losse motorwagens, bemand met onderkruipers wekken
de schijnen alsof de tram „heus" nóg-rijdt. De bewoners van onze stad hebben diepe ' m i n a c h t i n g voor de onder-
kruipersactie, die overigens geen noemenswaardige omvang heeft. Vele mensen gaven gisteren langs de Vaillantlaan van
hun ongenoegen'blijk. - , . .
De directie van de H.T.M, is hiervoor verantwoordelijk. • * ,
Met de enkele wagen, dié rijdt kan onmogelijk een Dienst worden gereden. De wagens dienen uitsluitend als provoca*
tiemiddel. Ze moeten dienen de indruk te vestigen,? dat de H.T.M, directie toch dé sterkste is. Als die wagens naaf
binnen worden gereden zal geen enkele Hagenaar aanleiding geven tot politieoptreden. ' .



,'- • " • ' STAKING ALGEMEEH /• t •
Ieder heeft reeds kunnen constateren, dat de staking practisch algemeen is. Ongeveer 95 % van
Het materiaal staat in garage eu'remise, Gisteren, Zondag, teed minder materiaal dan Zaterdag.

! * *" - ' "

GEESTELIJKE ADVISEUR
Een Roorns Katholiek .geestelijke mengde zich gisteren in 'de stake,rsvergadering in Amicftiar. Hij wenkte
tijdens dt redevoering van L. TOUW deze laatste iets te zeggen. Naar men ..ons mededeelt, zou dit de
geestelijk adviseur van de R.K. trambond „St. Rafaër zijn, ^
Hij kwam „de steun van pater de Greeve aanbieden. Pater de Greeve moest Zaterdagavond maar eens
over de tramstaking spreken. De tramrnannen waren niet de enigen die lage lonen hadden en daarom moesten

'"ze-de zaak meer „algemeen" bekijken." ,
•Juist - zei een staker. Gaat U nu maar naar pater de Greeve en. zeg hem/ dat hij heel Nederland opwekt
om gelden in te zamelen om de staking te steunen. / >
Toen men dé geestelijke één steunlijst aanbood van de staking .deelde hi) mede „geen geld bij zich tëlieb-

; ben". De voorzitter Van het stakingsoomité dankte de geestelijke voor zijn eventuele steun aan de staking.

' . ' " . , ; • - •- " ' f • '

C.f.N. raadsfr'actie interpelleert hedenmiddag in de gerüeenteraad.
Wij vernemen, dat de Communistische raadsfractie hedenmiddag een verzoek zal indienen om te

_ mógen interpelleren over de tramstaking. De fractievoorzitter van de C.P.N, fractie, G. van PRAAG
zal spreken. De zitting begint om half 2, stadhuis, Javastraat 26.

1; "' ' ' ' ' . ' > • . ' ": '• . ' '

V Wij Bekken allen op de staking te

^ . s t e u n e n door financiële bijdragen

Maakt geen gebrnik van de tram.
' j - , ' ' * 1

JToont 'U s o l i d a i r ,met de stakende'H.T.M. 6FS
Voor de laatste «berichten over de Tramstaking*
Voor het beste Sport* en Wereldnieuws j

Koopt hedenavond het avondblad van de Waarheid.
Abonnementen ad. 32 et. wórden aangenomen ' .
Prinsegracht 60.

afakëift» feii zelfs H.T.M.*peïsoöCel daé momenteel in liet ziekenlnul Hgti, ontvingen tah de directie een ontslagbrief*.
Dfe directie meent klaarblijkelijk, dat trams ook" zonder bestuurders en conducteols knqneot njden. De twee eerste dagen

', Van de staking hebben het tegendeel bewezen.
V - : • '- v • ' t .
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D E H H A A &. 5-AIÜ.1948-
Doss. 25/51/8. G E H E I M._

VERSLAG- van de op 3 Augustus 1948 gehouden vergadering,
"belegd door de "Nederlandse Vereniging voor Spoor- en Tram-
wegpersoneel", in-de grote zaal van de Dierentuin alhier,

Aanwezig + 2000 personen*
'Ie' omstreeks 20.00 uur opende 'de voorzitter van de plaat-

selijk afdeling, genaamd ïïl JHOIS , de Vergadering. Hij deelde
mede, dat het bestuur 'van de "N. V." déze vergadering had uit-
geschreven in verband met de ernstige situatie, waarin het
Haagse TrarawegpersgnBol was komen te verkeren. Hij gaf onmiddel-
lijk het woord aan een zekere DE LATEE, lid van het hoofdbe-
stuur der '"ff. V. ".
De Later maakte direct een aanvang met in korte trekken een
overzicht te geven van datgene, wat dóór het bestuur der
"H. V." in het afgelopen jaar was' verricht. De zes en twintig
procent tijdelijke toelage is omgezet in vast loon. Iets waar-
over men zo licht heenloopt. Vervolgens gaf spreker een over-
-zichtvan wat door het bestuur der "N. V." sedert 8 April 1948
t. a. v. de loonregeling was ondernomen» Er was n.l. een com-
missie benoemd, bestaande uit vier personen, te weten 2 van
de vakorganisaties en 2 van de bedrijven. Deze commissie was
opzettelijk zo klein gehouden, om zo snel mogelijk te kunnen
werken. Dit was toch aan de ledenvergadering voorgelegd en
door de leden goed gekeurd, aldus de spreker. Daarna somde
de spreker de data op, waarop de verschillende besprekingen
hadden plaatsgevonden. Zelfs in een ochtend- en een avondver-
gadering op 12 Juli 1948 j.l. hebben de leden zich voor het
standpunt van het bestuur uitgesproken. Op 29 Juli 1948 j.l.
lag het in de bedoeling van het bestuur om de looneisen, zo-
als deze hedenavond onder de leden zijn verspreid, voor te
leggen (zie bijgaand afschrift) en daarop hun sanctie te ver-
krijgen. Doch wat is er gebeurd, aldus 'spreker, in de nacht
•van 30 op 31 Juli 1948, werd een vergadering voor het H.T.I.-
personeel belegd, waaraan slechts één derde van het H.Ï.M.-
personeel heeft deelgenomen, d.w.z. 700 man van de 2300 man
personeel. Op deze vergadering werd het besluit tot staken
genomen, doch zolang er gestaakt wordt, zal er niet onderhan-,,
deld worden. Dit is niet alleen het standpunt van de directie
van de H.Ï*M», maar een uitgesproken standpunt van de gehele
Nederlandse Overheid (gejoel - gefluit). De later waarschuwde
fle aanwezigen deze staking niet voort te zetten, daar de ge-
volgen daarvan ni'et te overzien zijn en de mogelijkheid niet
is uitgesloten,1 dat men om het uitschrijven van een vergade-
ring van de' "N. V. "zou imeken. (Er wordt geroepen "eigen be-
lang", "zwendel".).

Spreker betoogde, dat door de organisaties was bereikt,
dat over de eerste vier' maanden van dit jaar een extra weekt—
loon was verkregen, hetgeen betekent een salarisverhoging van
10$ (gejoel).

Spreker zei; "Wanneer deze staking wordt opgeheven, kun-
nen- we gaan overleggen. Mij persoonlijk kan het niets schelen,
doch wanneer wij vanavond het besluit nemen om weer aan het
werk te gaan, kunnen wij morgenochtend Uw belangen behandelen.
In verband hiermede zou dan morgenochtend om 11.00 uur een
bespreking zijn met de personeelsraad. Spreker besloot zijn
rede met de woorden: "Deze staking was niet nodig geweest."
(waarop wederom gejoel, geschreeuw en gefluit).

De voorzitter deelde vervolgens mede, dat er gelegenheid
was tot discussie, waarvoor zich een vijftal personen, waar-
onder ook de. bekend? L. TOUW, zich opgaf. Ondanks het feitv dat

-Touw-
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jouw zich als eerste spreker opgaf, zou de voorzitter hem
als tweede het woord verlenaï Hierop volgde één algemeen pro-
test van de vergadering, waarop de voorzitter Touw het eerst
aan het woord liet. Br volgde een luid applaus, toen Touw
het spreekgestoelte "betrad. Strak en onbeweeglijk nam Touw
deze ovatie in ontvangst. Hij wachtte tot een algehele stilte
was ingetreden. Touw begon mét "kameraden, het bestuur van
de "N.T." hééft anderhalf jaar nodig gehad om de looneisen
té formuleren. In al die tijd hebben zij anders niet gedaan,
dan politiek gepraat. Wij hebben hen nu geleerd, hoe we za-
ken moeten "doen. Hierop werd vanachter de bestuurstafel ge-
ihterrupeerd, waaróp ̂ uw zei: nIk heb mij tijdens de rede
van 13e "Later van elke "Isterraptie onthouden. Ik verwacht van
dé leden van het bestuur hetzelfde. Ik zal mij er nu' toe be-
palen te zeggen, hoe de lóonvóorstellen tot stand zijn geko-
men. Indien het bestuur gehoor had gegeven aan de oproep van
de leden om een vergadering uit te schrijven, was deze sta-
king overbodig geweest. Het bestuur hééft tot voor kort niet
meer kunnen bereiken, dan uitkering van di/ie weken loon,
hetgeen betekent een loonsverhoging van 6̂ . Reeds toen hebben
wij"op reglementaire wijze een.vergadering aangevraagd, doch
niet'gekregen. -Het bestuur trok zich 'ven 'de leden niets aaf
Deze nieuwe voorstellen zijri duo tot stand gekomen onder
dr"uk van de staking, hetgeen .betekent één belangrijke stap in
de richting van de z.g. "Rott'.érdamse "lobnregeling", aldus
een loonsverhoging van 13$. Dat bete'fcent in vier dagen tijd
een loonsverbetering van 6 op 13$. Ik heb reeds gezegd, wij
zullen geen moment té lang, of te kort staken. Al hebben we
?ïi£ët bereikt datgene,* wat we ons tot doel hadden gesteld,
"toch acht ik dat* het.'moment thans is aangebroken om de sta-

op te heffen̂ n&hans hebben we in 3 dagen strijd meer be-
reikt ï'flSn de vaTcböndbésturen. in 3 jaar, Wij zetten de strijd
voort in de "1W.". Ik raad jullie aan daarvan lid te blij-
ven. We eisen echter, dat de stafcingsleiding in de looneom-
mi;ssie wordt opgenomen» Wij beloven jullie, dat we de strijd,
alï/is het met andere middelen, zullen voortzetten. Wij hopen,
dat 'de leiding van de afdeling der "N.̂ TjJL.en net hoofdbe-
stuur eq'p 'gpVni*Tig lgB.1e hebben _ ge ha dVHÖV is deze staking
èigenli.jk een feit geworden? Omdat de arbeiders geen vertrou-
wen ïaeer stelden in dit bestuur» (g'efluit en geroep). Wij
willen ons.aan de reglementen houden en zullen daartoe uit/'
schrijven een vergadering, waar wi'jeen nieuw bestuur zullen
kiezen, wij z'ijn ervan overtuigd, dat het bestuur dan wel van
onze eisen nota zal nemen. Spreker gaf als zijn mening te ken
nen, dat de band tussen R.K., Christelijk en Neutraal, die in
deze dagen tot stand is gekomen, nimmer meer zal worden ver-
broken. Wij stellen dus vo'or morgen weer aan het werk te gaan
en houden het bestuur aan 'de toezeggingen, die zij ons heden-
avond hebben gedaan. Indien het zich daar niet aan houdt, zul'
len we Ogenblikkelijk de strijd weer aanbinden. Dit is ons
mogelijk, omdat wij reeds een behoorlijke stakingskas ge-
vormd hebben, die voor dit doel ter beschikking blijft. Wij
kunnen de toekomst rustig tegemoet zien. Wij hadden de sym-
pathie van het gehele Nederlandse volk en zijn een voorbeeld
geweest voor de Nederlandse arbeidere, hoe de strijd moet
worden gevoerd. Wij zullen in de toekomst niet meer voor hon-
ger loont j es werken".

Hierna wil het hoofdbestuurslid, Dé Later, het spreekge-
stoelte beklimmen Om Touw té antwoorden. De Later kon zich
door het geschreeuw van dé menigte, dat daarop volgde, niet
'verstaanbaar maken. Er werd i£ de zaal onophoudelijk geroepen
"Ttmw, Touw, TOUW*T~Ttren Touw daarop wederom het spreekge-
stoelte wilde betreden, weigerde De Later dit te verlaten.

-Hierop-
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Hterop ontstond zodanig gedrag rond het spreekgestoelte, dat
De later zich verwijderde. Hierna verliet het voltallig be-
stuur de bestuurstafel, terwijl De Later zelfs de zaal ver-
liet. TOUW nam daarop de lèièing van de vergadering over en
deelde mede, dat er hedenavond om 24.00 uur nog een nacht-
vergadering in het gebouw "Amicitia" zal worden belegd door
het «stakingscomité". Toen Touw de vergadering de vraag stel-
de, of zij prijs stelde op deze vergadering, werd deze vraag
met algemeen "neen" beantwoord. Spreker deelde daarop mede,
dat hij de mededeling, die hij aan de aanwezigen had te doen,
ook thans wel bekend kon maken, daar hij achtte, dat het af-
delingsbestuur de leiding niet meer riad.

TOUW deelde daarop mede, dat het "stakingseomité" had
besloten, dat het werk morgenochtend om 11.00 uur zal worden
hervat. Na deze dagen van spanning moet een behoorlijke rust-
tijd gewaarborgd zijn» ^

Dezerzijds is/gêcönstateerd. dat vooraanstaande commu-
-nTstische figuren, als GEELHOED en VAN LOON, regelmatig oon-
tact onderhielden met Touw gedurende de stakingsdagen. Onom-
stotelijk staat vast, dat Touw tijdens deze staking de
.spreekbuis was van G.GEELHOED.

Terzonden op 4 Augustus 1948
aanj C.7.D.

C.v,p.



Nederlandse Vereniging van
Spoor- en jramwegpersoneel
Afdeling Den Haag: II-Tram.
prinsegracht 73, Kamer 7
Telefoon 399353.

A f s c h r i f t ,

Den Haag, 3 Augustus 1948.

Aan onze leden bij de H.T.Mv

W.vr.,
Het Hoofd- en Afdelingsbestuur achten het gewenst, zich schrifte-

lijk tot alle leden te wenden.
Zoals u bekend is, worden er op het ogenblik besprekingen gevoerd

om te komen tot verbetering der bestaande loonregeliiig. Wij zijn nu in
het atadium gekomen, dat de voorlopige besprekingen als geëindigd kun-
nen worden geschouwd en wij definitieve voorstellen bij de Personeel-
raad moeten indienen.

Famens Hoofd- en Afdelingsbestuur stellen wij U voor, de volgende
voorstellen in te dienen:
1. de uitkering van drie weken loon, welke wij in 1947 hebben gehad

en welke ook dit jaar wordt gegeven, wordt opgenomen in de vaste
lonen en dus automatisch in de pensioengrondslag;

2. de vaste- en daarmede gelijk te Stellen conducteurs - worden van
loonschaal 2 naar loonschaal 3 overgebracht;

3. de hulpconducteurs krijgen hetzelfde uurloon als de vaöte conduc-
teurs en ook dezelfde periodieke verhogingen;

4. het aantal vaste conducteurs, bestuurders en chauffeurs moet wor-
den uitgebreid, door meer hulppersoneel in vaste dienst aan te
stellen;

5. de dienstjaren voor het Berekenen van de extra verhogingen bij
20*30 en 35 jaren dienst beginnen te tellen vanaf het moment, waar-p
op men als hulpconducteur (Itespectievelijk hulpbestuurder of hulp-
chauffeur) in dienst is getreden;

6. de bijdrage van het personeel voor de huidige betaling van loon
bij ziekte,K^rdt voor rekening der H.Ï.M. genomen; (de z..g» 2$
voor z. en 0. fonds)

7. afgezien - en met in achtneming van het hiervoren bepaalde, worden
de lonen van de loonschalen l en 2 in gunstige zin gewijzigd.
Vrienden, wij geloven, dat wij hiermede alle redelijke wensen,

welke er onder U leven, in deze punten hebben samengevat.

HST EESTUU1.
==========:=;=
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Hierbij wordt toegezonden:
l* een verslag van een vergadering van stakend H.Ï.M.-per-

soneel in "Amicitia";
2. een verslag van een vergadering van de "Nederlandse

Vereniging voor Spoor- en Tramwegpersoneel" in de Dieren-
tuin alhier. Beide vergaderingen werden gehouden d.d. 3
Augustus 1948,
De laatstgenoemde vergadering betekende, zoals uit het

verslag blijkt, tevens het einde van de staking»
De vierde dag van de. H»T.M.-staking - 3 Augustus 1948 -

verliep vrij rustig. Samenscholingen, opstootjes en sabotage-
daden kwamen, in tegenstelling tot de overige dagen, niet meer
voor. Voorzover gebleken is, hadden de wanordelijkheden ook

•niet plaats op initiatief van de stakers.
Wél werd, voornamelijk in de omgeving van de Lijsterbes-

straat, nog met steühlijsten gewerkt.
De I*D. te Rotterdam, deelde mede, dat aldaar eveneens

j door H.T.H»-mannen geldinzamelingen werden gehouden*
Zoals bijgaand verslag van de vergadering in de Dieren-

tuin te zien geeft, achtte Touw, toen hij feitelijk de leiding
van de vergadering in handen had weten te krijgen, het moment
gekomen om een eind aan de staking te maken. Hij dicteerde,
wat moest gebeuren, ïTog des morgens had hij in de vergadering
in "Amicitia" als enige eis gesteld: aanvaarding van de ïtot-
terdamse loonnormen. Blijkbaar was het hem niet zozeer te
doen om dit ideaal te bereiken, als wel om zijn gezag in een
vergadering, uitgeschreven en geleid door het Bestuur van de
"ïïed,Ver*lt,te laten zegevieren.

Het resultaat, dat het "stakingscomité" met deze staking
heeft geboekt, is echter voorlopig volkomen fictief. Als TOITff
zegtafig* "dé nieuwe voorstellen zijn dus tot stand gekomen
onder druk van de staking, hetgeen betekent een Belangrijke
stap in de richting van de z*g.n. Botterdamse loonregeling,
aldus een verhoging van 13$% dringt het niet tot de vergade-
ring door, dat hij slechts spreekt van voorstellen en dat uit
niets blijkt, dat het "stakingscomité" contact heeft met de
H,T.M.-directie, laat staan vertegenwoordigd zal worden in de
looncommissie. De H.T.M.-directie is hiertoe althans niet ge-
negen en blijft - naar van die zijde werd medegedeeld - uit-
sluitend onderhandelen met de besturen van de Bonden.

Afgewacht dient te worden of het H*T.M.-personeel er nog-
maals een staking voor over heeft om het verlangen van het
stakingscóraitê (en blijkens het applaus..van de vergadering)
ingewilligd te zien, dat dit comité in de looneommissie ver-
tegenwoordigd wordt, Touw kan echter,$ls stakingsleider, een
geslaagde figuur worden genoemd. Ongetwijfeld heeft hij al
een behoorlijke scholing doorgemaakt en heeft hij kans gezien
onder de H*T.M*-mannen een populaire figuur te worden* Dezer-
zijds bestaat de indruk, dat de door Touw gevolgde tactiek
door het grootste deel van het H.Ï.M.-personeel niet is door-
zien.

Ten slotte wordt hierbij nog de aandacht gevestigd op
het manifest van de "Perkoempoelan Islam" en de Coöp.Yer.
"Setia", dat onder het publiek werd verspreid. De inhoud werd
door Touw voorgelezen tijdens de vergadering in "Amicitia",
d.d. 3 Augustus 1948 (zie bijlage van Doss.25/51/7).

Verzonden op 4 Augustus 1948
aan: C*V.D.

C. v. p.
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VERSLAG van de vergadering, belegd door het "Stakings-
comité"van Trampersoneel" op 5 Augustus 1948 in het gebouw
"Amicitia" aan het westeinde alhier.

Aanwezig waren + 500 personen.
Te omstreeks half twaalf opende de voorzitter, L.TOUW.

van het comité de vergadering en deelde mede, dat men van de
zijde'van'de "Nederlandse Volks Unie" getracht had de staking
te dwarsbomen. Een zekere mijnheer BOELHOUWBK had voor dit
doel reeds/ hun zaal gehuurd. Spreker fceide: "Ik heb daar geen
genoegen meegenomen en ik heb die.vent eruit gedonderd." Hij
las daarop een brief voor van dé "Nederlandse Volks Unie"
(Een afschrift van deze brief gaat hierbij als bijlage I).
Vervolgens stelde Touw aan de aanwezigen de vraag, of de nood-
zaak van het ingaan op deze brief door de vergadering werd
ingezien, waarop' een luid' "neen" uit de vergadering werd ge-
roepen. Vervolgens las spreker een telegram voor van het
"Amsterdams Trampersoneel",'wfearin dit personeel nogmaals
sympathie betuigt en financiële steun toezegt. Hij las ook
nog een manifest voor, gericht aan fle "Haagse Burgerij", on-
dertekend door de "Perfcóempoelan Islam"i Obrechtstraat
alhier (zie bijlage II).

Daarna deelde spreker mede, dat door het "Delftsjubileum-
comité f.200.— was toegezegd, ten gunste van de stakingskas.
Spreker las vervolgens nog een schrijven voor van het "Haags
Jubileumeomité", ondertekend door WIJHE, DE JOETG- en DEESMé.
dat eveneens een bedrag van f.200.— ter beschikking had_ge-
steld. De monteurs van de garage "Eruitweg" verklaarden in
een schrijven f.10.— van hun salaris te willen afstaan voor
de stakingskas, terwijl het technisch personeel van de lijs-
terbesstraat een dagloon ter beschikking stelde en daarbij
tevens sympathie betuigdea De vergadering was echter van me-
ning, dat vorenbedoelde bedragen niet moesten worden aanvaard,
doch eiste, dat ook zij (genoemde monteurs en technisch per-
soneel) in staking zouden gaan. Touw betuigde vervolgens zijn
warme sympathie voor de houding van de P.C..B. 'ers en St.
Raphael-mannen, die/op de gisteren gehouden vergaderingen hun
eenheid hadden bewa'ard. De loonvoorstellen, zoals deze door
de directie van de'H.T.M. waren gesteld, bewezen, dat deze
staking voor reed-ë meer dan de helft was gewonnen, doch deze
voorstellen waren niet aanvaardbaar. Men zal vasthouden aan
de door het stakingscomité gestelde eisen. Touw deelde nog
mede, dat enige groentehandelaren en broodbakkers hadden mede-
gedeeld, dat zij tegen halve prijzen aardappelen, groenten
en brood ter beschikking zouden stellen, o.m. de firma STEEN-
BEEK (broodbakkerij}en VAN GAIiEN. (groentehandelaar op de Hoef-
Kaae alhier). Touw weerlegde vervolgens daijgene, wat gisteren-
avond (2 Augustus 1948) op de vergadering van "St.Eaphael"
naar voren werd gebracht t.a.v. de bespreking met de burge-
meester en het bezoek van de geestelijke aan de, op Zondag-
morgen gehouden, vergadering. Hij beweerde, dat wel degelijk
een onderhoud met de burgemeester had plaatsgevonden, hetwelk
hij persoonlijk had bijgewoond; bovendien dat hij foto's kon
tonen en zonodig naam en woonplaats van die geestelijke kon
noemen*

Touw stelde voor om na beëindiging van deze strijd in-
signes te verspreiden onder de mensen, die deze strijd hadden
gevoerd, teneinde hen, die tijdens de staking hebben doorge-
werkt, te doodverven. Dit laatste werd met een daverend ap-

-plaus-
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plaus begroet.

Spreker "herhaalde tot in de treure, dat 'de discipline
op de vergadering, belegd in de Dierentuin alhier, door de
Nederlandse Tereniging, moet Worden bewaard, Hij was heden-
avond niet met de leidingbelast, doch als er een voorzitter
gekozen móet worden:, dan, moet de Vergadering maar uitmaken
wie de voorzitter zal worden, waarop in koor luid geroepen
werd M£ÖUWH! <

Tenslotte werd nog het woord gevoerd door 1EIJEE 15»
die een artikel, betreffende de H.T.M*-staking voorlas uit
het "Algemeen Dagblad", Waarin hetze werd gevoerd tegen deze
actie* £ouw deelde toen nog mede, dat hij gisteren een con-
ferentie had belegd met de pers en op dergelijke uitwassen
had gewezen. Hij had de indruk gekregen, dat zij nu volkomen
waren ingelicht over de actie.

Tot slot riep hij alle aanwezigen op om de vergadering
van hedenavond te bezoeken en eiste dat deze ook door de man-
nen van de "P.C.B." en ."St.laphael" zou kunnen worden bezocht.

De aanwezigen waren zeer opgewonden: en de stemming onder
het stakend H.T.M.-personeel was feller dan gisteren (2 Au-
gustus 1948).

Verzonden op 4 Augustus 1948
aan; C.V.D.

C.v.p.
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Bijlage I... A f s o h r l f t.

De staking van het Haagse trampersoneel betref£ niet
alleen de direct "belanghebbenden in de actie maar ook de
Haagse bevolking.

Daarom kan het nuttig zijn om de rechtvaardigheid van
,deze staking in een openbare vergadering te beklemtonen of
te bestrijden. Het algemeen belang maakt een duidelijke
uiteenzetting van de gronden, waarop deze staking kan en
moet berusten tot een dwingende noodzaak. Tot dit doel no-
digen wij u, of een van Uw eomité-leden uit tot de openbare
behandeling van alles wat direct of indirect op deze staking
betrekking heeft.

Wij stellen U voor, dat U of een van Uw comité-leden
met gelijke spreektijden met onze voorzitter, de Heer B.Boel-
houwer, zal debatteren over een antwoord op de vraag, die
ongetwijfeld door de Haagse bevolking gesteld wordt, n.l. is
de Haagse tramstaking noodzakelijk?

Ter informatie delen wij U mede, dat onze organisatie
geen partij politieke oogmerken dient, maar uitsluitend het\n belang.

De vergadering zal plaatsvinden a.s. Dinsdag, 3 Augustus
te 12.00 uur in de grote zaal van "Amieitia".

Vertrouwende, dat U de rechtvaardigheid van de staking
in een openbaar debat zult kunnen en willen verdedigen, ver-
blijven wij,

Hoogachtend,

namens het bestuur
van de Nederlandse Volks Unie

w.g. B.Boelhouwer, voorzitter.



Bijlage II* A f s c h r i f t ,

M A N I F E S T .

AAIT: de stakers van de H.T.M.
en de Haagse burgerij»

Wij, bestuursleden van ondergenóemde verenigingen als orga-
nisaties van in Holland verblijvende Indonesiërs, maken tl
er op attent, ter voorkoming van eventueel misverstand,

dat wij, namens de Indonesiërs sprekende, gezien de
rechtvaardigheid van de eisen der H.T»M.-ers en gezien de
politieke neutraliteit der staking, ons volledig solidair
weten met de strijd der H.T.M.-arbeiders.

dat wij, nogmaals sprekende namens onze mensen, ons
hierbij nadrukkelijk wensen te distanciêren van diegenen,
wier houding van weinig begrip voor bovengenoemde staking
getuigt of kennelijk tegen de belangen der stakers spreekt.

De "Perkoempoelan Islam"
Secretariaat: Obrechtstraat 223

Den Haag.

De Oo(jp. 7er. "Setia"
Secretariaat: Bezuidenhoutseweg 17

Den Haag.
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Doss.25/51/6 G E H E I M .

Vo'eno.

ACD/W/*
Hierbij gaat:

1. een verslag van de stakersvergadering in "Amieitia";
2. een verslag van de E.K.Bond van Spoor- en Tramwegper-

soneel Mst. Eafael" in het gebouw van de K.A.B,, Hout-
markt 13 alhier, beide gehouden d.d. 2 Augustus 1948.

De 3e. stakingsdag,* 2 Augustus 1948, verliep over het
algenieen rustiger, dan de voorafgaande dag. Des morgens werd
onder hét 'publiek een pamflet van "De Waarheid" verspreid,
waarbij tevens geld ten behoeve van de staking werd ingeza-
meld (zie bijlage I). Dit bewijs van medeleven wan "De Waar-
heid» werd bij de stakers niet met algemene instemming beg-
groet. In stakérskringen werd de vrees geuit, dat zodoende
van de staking een politieke* kwestie zou worden gemaakt»
Een der stakers zou zelfs naar het kantoor van "De Waarheid",
Prinsegracht 60 zijn gegaan en hebben gedreigd, dat de rui-
gen van dit gebouw zouden worden ingeslagen, als "De Waar-
heid" deze actie niet stopzette.

Te -t- 11.00 uur verschenen enkele stakers aan Kef redac-
tiebureau van de "Haagsche Courant" en vroegen de redactie,
namens de Stakers, een artikel te willen plaatsen, waarin
tot uitdrukking gebracht wordt, dat de steunactie en bericht-
geving van "De Waarheid" niet naar de zin is van de stakers.
De redactie weigerde dit, doch zegde toe 100.000 pamfletten
te zullen drukken, waarop zou worden vermeld, wat de stakers
wensten te publiceren. Te 16*00 uur waren de pamfletten ge-
reed (zie bijgaand exemplaar - bijlage II). Eeeds dezelfde
middag werden deze pamfletten door H.T.M.-mannen huis aan
huis aangeboden en werd daarbij tevens geld ingezameld. Dit
pamflet blijkt niet hetzelfde te zijn, als dat waarover door
L.TOUW gesproken werd in de vergadering in "Amioitia" (zie
Dijgaand verslag Doss.25/51/4).

Het standpunt van de besturen van de Bonden blijft nog
steeds, dat zij niet wensen te onderhandelen met het stakings-
coïaité en dat zij zullen trachten de leden te bewegen aan het
werk te gaan.

Van de zijde van de directie van de H.T.M, werd vernomen,
dat Minister DEEES wenst, dat de directie geen besprekingen,
betreffende het loon aanvangt, alvorens de H.T.M.-mannen aan
het werk zijn gegaan.

De i. D» te Eotterdam, deelde mede, dat Zondag j.l. 20
stakers in Eotterdam zijn geweest om contact te krijgen met
personeel van de Eotterdamse Tramweg Maatschappij. Dit is hun
evenwel niet gelukt.

in stakérskringen ging het gerucht, dat het personeel
van de trammaatschappijen van Eotterdam en Amsterdam, in
sympathie-staking zal gaan, als het conflict niet binnen
2 x 24 uur is beëindigd.

Op deze dag werden eveneens pogingen gedaan om sabotage
te plegen. Tot tweemaal toe werden op het Eijswijkseplein en-
kele revolverpatronen op de rails en in de wissels gedepo-
neerd. Deze werden tijdig verwijderd. Op de Vaillantlaan en
parallelweg hadden samenscholingen plaats. In de Bragastraat
werd een oploop uiteeiigedreven. Enkele bedreigingen werden
geuit tegen werkwilligen en een vrouw van een der werkwilli-
gen.

-Aan-
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Aan het bureau Archime des straat werd een muziekgezel-
sohap aangebracht* dat isgézitmeTde gelden ter beschikking
stelde van de stakers (personalia volgen). Ewee conducteurs
in uniform hielpen bi3 het inzamelen.

De stemming onder de; stakers, is over het algemeen fel.
Tenslotte wordt Vëïmeld, dat ook de 'Prot.Chr.Bönd een

vergadering voor "de stakende leden hield," waar de stemming,
evenals bij "3t.laphaël" fel was en besloten werd de uitslag
van'de vergadering van: de "led. Ter êniging", d.d, 3 Augustus
1948 af te wachten. Ook fa déze vergadering heerste ontstem-
miiig oveï de houding van dé voorzitter.

Dit Is de stand van ̂ zaken d»d. 2 Augustus 1948,

Verzonden op 3 Augustus 1948,
aan: ' C.V.D.

C.v.p. A} -. •- • ('
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Doss,25/51#&. ' •...GvB'H E I

KQ!!£ VERSLAG- van de besloten vergadering, "belegd voor
de leden van de R.K.Bond van Spoor- en.Iramwegpersoneel
"St. laphael", op 2 Augustus 1948 te 19.00 uur in de boven-
zaal van het K.A.B, aan de Höutmarkt 13 alhier.

De zaal biedt +100 zitplaatsen, terwijl de vergadering
door -f 400 personen~werd bezocht»

ïe + 19.15 uur opende de voorzitter van de afdeling Den
Haag, P.BONST» de vergadering en heette de voorzitter van de
lande iTpËeATdeling, BIiOMMERS uit Utrecht en het Hoofdbe-
stuurslid, KOSffEIL.wellcöm.

Bont, die met een hoogdravende speech de vergadering
opende, werd al dadelijk door de aanwezigen duidelijk ge-
maakt, dat zij niet gekomen waren om "lulsmöesjes" aan te
horen, maar op een duidelijke wijze verantwoording eisten
van de houding van de voorzitter.

Bont antwoordde de aanwezigen, dat hij niet anders van
de leden had verwacht dan dat zij de richtlijnen van het Be-
stuur zouden hebben gevolgd en evenals hij (Bont) hun werk
hadden blijven verrichten en zich niet .geschaard hadden ach-
ter een beweging, waarvan de leiding zich in communistische
handen bevindt. De vergadering weigerde dit te geloven en
gaf als haar mening te kennen, .dat dit slechts een poging
was om de staking te breken.

Toorts deelde Bont mede, dat het standpunt van dé bon-
den .ongewijzigd was en dat zij de leden adviseerden om als-
nog het werk te hervatten.

De directie van de H,T.M. was, volgens Bont, reeds aan-
merkelijk aan de eisen van het personeel tegemoetgekomen,
hetgeen kon blijken uit de pamfletten, waarop de Rijksrege-
ling en de loonvoorstellen van de H.ÜT.M. voorkomen (opgemerkt
wordt, dat déze pamfletten pas ter vergadering zijn verspreid}
De vergadering was van mening, dat deze voorstellen in zover a

. aanvaardbaar waren, dat daarnaast een aparte regeling getrof-
fen zou moeten worden voor het technisch personeel, waarbij
de tariefionen voor deze categorie van mensen gehandhaafd
dienen te blijven.

Vervolgens deelde spreker nog mede, dat de directie had
toegezegd, dat, indien de. stakers het werk zouden hervatten,
de stakingsdagen zouden worden uitbetaald. Spreker drong er
(bij de aanwezigen op aan om zo spoedig mogelijk het werk te
hervatten en zeide, dat daarna zo spoedig mogelijk een refe-
rendum onder het personeel zal worden gehouden (betreffende
speciale wensen, o.a. voorzieningen t»a..v. pensioen).

Direct daarna zou opnieuw één vergadering worden uitge-
schreven, waarbij dan de wensen van het personeel naar voren
gebracht kunnen worden.

Hierna ontspon er zich een heftig dispuut tussen voor-
zitter en de aanwezigen, waarbij de voorzitter werd verweten,
dat hij de leden in de steek had gelaten en voor hen in deze
spannende dagen onbereikbaar was geweest. Be-vergadering had
zeer zeker van hem verwacht, dat hij,toen hem bekend was gewon
den van de nachtvergadering van 30 op 31 Juli, direct een ver-
gadering voor de leden had uitgeschreven. De voorzitter gaf
daarop uiteindelijk toe, dat hij niet had voorzien, dat deze
staking een dergelijke vorm zou hebben aangenomen, doch legde
er nogmaals de nadruk op, dat deze beweging onder communis-
tische invloed stond. Het stakingscomitl, aldus spreker, be-
weert wel op zijn vergaderingen, dat het j.l. Zaterdag een
onderhoud met de Burgemeester heeft gehad, doch ik verklaar
uitdrukkelijk, dat dit tot op heden nog niet is gebeurd. Bont

-weerlegde-
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weerlegde vervolgens het verwijt aan hem gerieft, als zou hij
onbereikbaar zijn gewëellj. Hij verklaarde, dat hij Zaterdag-
morgen j.1., zonder pölitie-assistentie,de remise was uitge-
reden en vervolgens gag en nacht besprekingen had moeten voe-
ren»

. Voorts w^es spreker nog,op het leugenachtige bericht in
het pamflet van "De Waarheid" (onder het publiek verspreid
d*d. 2 Augustus 1948), wöarin stond, dat de Geestelijk Advi-
seur van de Bond Zondagmorgen êp de Vergadering van het sta-
kingscómité zou zijn geweest,-om zijn bemiddeling in het con-
flict aan te bieden, Dit is evenwel een pertinente leugen,
hetgeen door de geestelijke Adviseufr. Pateji? 33r«VEIJMOgD, die
ter vergadering aanwezig,was, werd bevestigd.

De vergadering was zêéï rumoerig, zó zelfs, dat op een
gegeven moment de voorzitter de'leiding niet meer in handen
had en deze werd overgenomen door de landelijke voorzitter,
BLQIUBBS voornoemd.

Biommers huldigde dezelfde mening, als de plaatselijke
voorzitter, wees erop, dat de gehele stakingsactie een com-
munistische rel is en drong er bij dé aanwezigen op aan het
werk te hervatten en de richtlijnea Van hét bestuur te volr-
gen. De vergadering was echter niet Van plan het werk te hL. -
vatten, v&êrdat de houding van dé andere bonden bekend zal
zijn, zodat later niet zoa. fcuitnën worden gezegd, dat de man-
nen van "St.Baphael" het eerst als onderkruipers aan het
werk zijn gegaan;. Men was algemeen- van mening, dat de houding
van de Hederlandse Vereniging zou moeten worden afgewacht.

Een der leden, genaamd iBÏÊHHOlSf, die dienst doet op
de lijn wassenaar., veroordeelde in felle bewoordingen de
slappe houding .van de voorzitter. Hij schetste vervolgens de
goede verstandhouding van het peröon«el ia de remise Wasse-
naar .en wees erop, dat hij de voorzitter had uitgenodigd om
aan ie naehtvergadering, die Zaterdagnacrht te Wassenaar was
belegd, deel te nemen. In plaats vön de voorzitter verscheen
op die vergadering de Onder Directeur Van de H„S.I., de heer
PIJ1, geflankeerd door drie pólitie-agenten; Het personeel
had daarop van de heer Fi'jl geelst, dat de drie politieman-
nen zouden vertrekken, wawma de heer Pijl aan de bespreking .
zou kunnen deelnemen*

. Het was een zeer rumoerige vergadering, die te + 23.Of
uur werd gesloten, - ~ v '

Buiten het gebouw was veel belangstelling van de zijde
van leden van de ITed.Ver. van Spoor- en framwegpersoneel, die
benieuwd waren naar het standpunt van hun katholieke colle-ga's. . • . . . . , - - . . . . . , . . . . . .
. . yernomen werd, dat de dagelijkse besturen van "St.Eafael"

de Prot.Chr.Bond en van de Uéd.Tereniging des nachts een ge-
combineerde vergadering zouden houden 6m nader te onderhande-
len over de staking en de loonkwesties.

Verzonden op 3 Augustus 1948
aan: C.V.D.

6. v. p*
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Terslag van do vergadering, belegd door het "Stakings-
comité" voor Het H.'T.I.-personeel, op Maandag, 2 Augustus
1948, gehouden in het gebouw "Amieitia" aan het Westeinde
alhier. ,

. Aanwezig + 600 personen»
l .'De vergadering werd te omstreeks 12.00 uur geopend door
I de trambestuurder SfflH, die, aangezien het "staklngscomite"
l nog niet .aanwezig was, de vergadering toespraak. Hij begon
mét mede te delen, dat de H»T.M».-mannen zich eensgezind ach-
ter het "stakingscomité" moeten scharen, want dat de leiding
in cbze niet bij de directie van de 1.5?.M», doch in hun handen
(het stakingscomité) berust. Be H.T.M.-mannen zijn het, die
thans eisen kunnen stellen, doch zij moeten begrijpen, dat
het geheel een gediclplineerd verloop moet hebben. Spreker
verzocht .de aanwezigen tijdens de vergadering niet door te
schreeuwen, doch zich rustig te gedragen»:

inmiddels had het "stakingscomite" achter de bestuurs-
tafel plaatsgenomen, waarop de bekende Î JEQÏÏW de navolgende
mededelingen deed: - '
1. dat het onderhoud met de BUtfgemeós-te-r geen doorgang heeft

E gevonden, aangezien d-eze verhinderd was, doch dat er hè»
\g een interpellatie in de gemeenteraadszitting
zal zijn en daarna nog wel een onderhoud met de Burge-

/ me e-ster zal kunnen plaatsvinden.
vervolgens deelde spreker mede, dat het pamflet, het-

(welk door "33e Waarheid" was verspreid (zie bijgaand afschrift
van bedoeld pamflet) geenszins zijn goedkeuring wegdroeg. He-
denmorgen waren de verspreiders van bedoelde pamfletten door
H.T.M.-personeel gemolesteerd, fouw had - volgens zijn eigen
mededeling - de redactie van "De Waarheid" verboden met de
verspreiding fcan de pamfletten door te gaan. Hij zou de reeds
verspreide pamfletten zoveel mogelijk ingenomen hebben.

Touw richtte zich vervolgens tegen- een artikel in de
"Volkskrant" vanhedenmorgen, waarin allerlei onwaarheden zou-
den staan over de staking van het H.T.M»-personeel. In dit
artikel, hetwelk gedeeltelijk dóór Touw werd voorgelezen,
werd o.m. gezegd, dat het H.T.M.-personeel een salaris zou
ontvangen van f.42.— ei f.48.—per week en voorts, dat de
gehele staking op initiatief van de G*J£|N. zou berusten. Het
een en ander verwekt uTEroepen van misnoegen onder de aanwe-
zigen. TOUW betreurde het, dat er gisteren 2 leden van het
personeel in uniform in beschonken toestand op straat hadden
gecollecteerd, hetgeen dóór verschillende aanwezigen in de
zaal werd bevestigd. Hij wees er op, dat dóór dergelijke din-
gen de sympathie van de Haagse burgerij voor•het H.T.M.-per-
soneel wordt geschokt. "Dit moet niet meer voorkomen", riep
spreker. Hij nodigde alle aanwezigen uit om feiten,als -hier-
voren bedoeld, aan hem te rapporteren.

Daarna deelde spreker mede, dat het zijns inziens nood-
zakelijk is, dat er een z.g. kascontrole zal komen»

Volgens spreker was er reeds een bedrag bij elkaar van
ruim f.10*000.—-. Er werden door Touw vrijwilligers gevraagd
voor het collecteren in Rotterdam, in verschillende cantines,
o».a. in die der zeeBéden7"(Volgens informatie zullen zich
op 3 Augustus 1948 v&or het gebouw "Amieitia" 60 man verzame-
len om te gaan collecteren in Rotterdam). Tevens werden er
vrijwilligers gevjcaagjdjroor het collecteren met een muziefcge-
zelsohap, dat zich gratis ter beschikking heeft gesteld. Dit
muziefcgezelsohap zou zich ophouden in de omgeving van de Teij-

-lerstraat-
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lerstraat. Vervolgens gaf spreker een overzicht van de stand
der staking. Eeeds enige werkwilligen hadden zich vandaag
aan hun zijde geschaard, o.a. het gehele personeel van de
lijn Wassenaar, alsmede een vij/tal controleurs. Toen uit de
vergadering de vraag werd gesteld, wat het stakingscomitê
dacht te doen, indien tegen deze mensen represaille^maatre-
gelen zouden worden genötaen, antwoordde Touw, dat na beëin-
diging van de .staking geelst zal worden, dat een ieder op
zijn oude* plaats zal kunnen terugkeren.

Voorts dealde jjouw mede, dat de groentehandelaar VAN
HQÏÏWEJJIHS-M uit de Spheèperstraat, tégen inkoopsprijs aard-
appelen vopr.hst stakend .personeel beschikbaar wil stellen

I en ,dat de A.B.O.-dr̂ kk̂ ri.1. Hugo de Groötstraat alhier, gra-
I1 is ,dr.ukwerK: vooro!eze actie zal leveren»

.Tpuv? zei yoorts, dat morgen (3 Augustus 1948) een verga-
dering zal worden belegd door het bestuur van de "Nederlandse
Vereniging" (tijd en plaats waren nog onbekend). Hij verzocht
alle aanwezigen daar heen te gaan. Hij zou daar evenwel na-
mens allen de discussie voeren en vasthouden aan de eisen,
die door de stakers zijn gesteld.

( Vervolgens kreeg e.en andere spreker, die zich MEIJER ̂
noemde, het woord. Deze spreker richtte zich vooral tot de\
z.g. confessionelen en wel in het bijzonder tot de leden van
de E.K.-Bond "St.Eaphael", die tot op heden zich volledig
achter deze actie hebben gesteld. Hij wekte deze mensen op
om op de vergadering, welke voor hen vanavond is fcelegd, voet
bij stuk te houden t̂ a.v. de eisen. Spreker waarschuwde nog,
dat er bij het collecteren de nodige voorzichtigheid moet

, worden 'betracht, daar de Politie hele beste mensen zijn, maar
je ze toch in de gaten moet houden. Hierop trokken Touw en
nog een der bestuursleden vanachter de bestuurstafel aan de
mouw van de spreker, teneinde hem te beduiden, öat hij de Po-
litie niet moest noemen.

TOUW las daarop een manifest voor, gericht aan de Haagse
burgerij, waarin ,het standpunt van de stakers wordt uiteenge-
zet. In dit manifest komt ook tot uitdrukking, dat geen enke-

kle politieke invloed bij deze actie is betrokken. Enkele aan-
wez.igen. stelden er prijs op, dat spéciaal in dit manifest tot
uitdrukking zou komen, dat de C.P.ïTi, hier niet bij betrokken
is, TOHW antwoordde daarop, dat hij hiertoe geen aanleiding-
vond, aangezien men 'dan ook. de overige politieke partijen i, ;
name zou moeten noemen.

De vergadering had een vrij rustig verloop en was te om-
streeks 13.45 uur.geöindigd.

Verzonden op 3 Augustus 1948
aan: G.V.D.

C.-V. p.



A f s c h r i f t ^

W A A R H S I D - B U L L E g I K
(Uitgave van de Waarheid, Prinsegraeht 60)

Maandagmorgen 2 Augustus
3e dag van de tramstaking

H.T.M.
S T A K I U G- Zolang de tramstaking duurt zal de Waarheid een

spéciaal "bulletin uitgeven met de laatste "berich-
ten van het stakingsfront der H.Ï.M,-erB.
De nettó-op"brengst van d i t bulletin,zal op een
steunlijst van de stakingscommissie worden "bijge-
schreven..

LAATSTE NIEUWS' ' ' .

Hedenmorgen duurde de tramstaking nog onvermindert voort»
De geestdrift en strijdkracht van het personeel is voorbeeldig*

D E T O E S T A N D

Zondagmorgen tegen 12 uur had een tweede stakingsvergadering van het
H.I.M.-personeel plaats in Amicitia. De zaal was stampvol. Onder grote
bijvaSil deelde de voorzitter- van de stakingseommissie, l.TOUW, mede,
dat een telegram met een gift van duizend gulden was binnengekomen uit
Amsterdam, van het Solidairiteitsfonds.
Voorts deelde hij. mede, dat naar alle waarschijnlijkheid (heden) Maan-
dag, door bemiddeling van de biirgeBteester een bespreking met de direc-
tie van de H.T.M, zal plaats hebben. TOUW maakte bekend, dat de stakings
commissie een onderhoud heefi gehad met het afdelingsbestuur van de
Ned.ver. van Spoor- en Trarawegpersoneel en-dat er tekenen waren, die
er op wezen, dat dit bestuur eindelijk gaat begrijpen, dat het het
H.T.M.-personeel ernst is met zijn strijd. De vergadering ademde een
bijzonder vastberaden en strijdvaardige geest.

. O N R U S T

Op enkele lijnen* zoals Kv. lijn 12 rijden nog wat trams. Enkele losse
motorwagens, bemand met onderkruipers wekfcëü de schijnen alsof de tram
"heus" nog rijdt. De bewoners van onze stad hebben diepe minachting
voor de onderkruipersactie, die overigensvgeen noemenswaardige on*ang
heeft. Vele mensen gaven gisteren langs de Vaillantlaan van hun onge-
noegen blijk.
De directie van de H.T.M, is hiervoor verantwoordelijk.
Met de enkele wagen, die -rijdt kdn onmogelijk een dienst worden gere-
den. De wagens dienen uitsluitend als provocatiemiddel. Ze moeten die-
nen de indruk te vestigen, dat de H.T.M.-directie toch de sterkste is.
Als die wagens naar binnen worden gereden, zal geen enkele Hagenaar
aanleiding geven tot politieoptreden,

STAKING ALGEMEEN

leder heeft reeds kunnen constateren, dat de staking practisch algemeen
is. Ongeveer 95$ van het materiaal staat in garage en remise. Gisteren,
Zondag, reed minder materiaal dan Zaterdag.

GEESTELIJKE ADVISEUR

Een Rooms Katholiek geestelijke mengde zich gisteren in de stakersver-
gadering in Amicitia. Hij-wenste tijdens de redevoering van L.TOUW deze
laatste iets te zeggen. Naar men ons mededeelt, zou dit de geestelijk
adviseur van de i.K. trambond "St.Rafael" zijn

-Hij-



Hij kwam "de steun van pater De Greav..e aanbieden,» Pater de. Greeve moes't
Zaterdagavond maar eens over de traiastaking spreken. De trammannen wa-
ren niet de enigen, die lage lonen hadden en daarom moesten ze de zaak
meer "algemeen" bekijken.
juist - zei een staker. Gaat U nu maar naar pater De Greeve en zeg hem,
dat hij heel Nederland opwekt om gelden in te zamelen om de staking te
steunen..
Toen men de geestelijke een steunlijst aanbood van de staking deelde
hij mede "geen geld bij zich te hebben". De voorzittet van het stakings-
comité dankte de geestelijke voor zijn eventuele steun aan de staking»

G.P.N* raadsfraotie .interpelleert hedenmiddag In de gemeenteraad.

Wij vernemen, dat de Communistische raadsfraotie hedenmiddag een ver-
zoek zal indienen om te mogen interpelléren over de tramstaking. De
fractievoorzitter van de C.P.ÏT.-fractie, G. VAN PRAAG, zal spreken. De
zitting begint om half 2, stadhuis, Javastraat 26,
» • . , . - . .

WIJ WEKKEN AL1EN OP DE STAKING TE STETHJEN DOOR
PINANGIEiE BIJDRAGEN

Maakt geen gebruik, van de tram. \ " ' ._x

Toont ü solidair jnet de stakende H*Ï.M».-ers.

Yoor de laatste berichten over de
Toor het bes'te Spopt- en Wereldnieuws:

Koopt Hedenavond het avondblad van De Waarheid ;
Ab-onnamenten ad. 32 o t,* worden aangenomen:
Prinsegraeht 60* .

Alle stakers en zelfs H.T.M.-personeel, dat momenteel in het ziekenhuis
ligt, ontvingen van de directie een ontslagbriefje j
De directie meent klaarblijkelijk, dat trams ook zonder bestuurders en
conducteurs kunnen rijden.. De twee .eerste dageji van de staking hebben
het tegendeel bewezen. . ^'



. I.D.
B E ff H A A S.

Doss.25/51/6* G E H E I M .

ET.V. Haagse Tramweg Maatsoh

Aan diverse politie-bureaux hier ter stede zijn de hier-
onder vermelde personen aangebracht terzake van het ophalen
van geld voor de stakende personeelsleden der H.T.M.

OP 51 Juli 19481
Ar ie EROW7 geboren te ' s -Gravenhage, 20 September 1923,

conducteur H.T.M., wonende IColenwagenslag 102 alhier»
inbeslaggenomen: f.3.—

2. Theodoor MAIBAUMt geboren te Groningen, 22 februari
1916, conducteur H.T.M., wonende Eembrandtstraat 91, alhier.

Inbeslaggenomen: f.'20.61.

Op 2 Augustus 1948;
3 7 A d r ianus Kar e l göIIGr, geboren te Bergen op Zoom, 15 Mei
1922, ebnöucWüir"H.~T.M., wonende laakweg 211 alhier.

Inbeslaggenomen f.17,85.

4. Adrianus Johannes gBBEÜTSEF, geboren te Bruten, 20 Pe-
bruarï ïö^b, conducTéur-bestuurder H.T.M., wonende Kokosnoot-
straat 6 alhier.

inbeslaggenomen: f.10.90.

5. Michiel HIETEROEK, geboren te 's-Gravenhage, 31 Juli
1909, conducteur H.T.M., wonande Harstenhoekweg 58 alhier.

inbeslaggenomenj f.15.—.

Tevens werden op l Augustus 1948 aangehouden door de
Politie terzake van het opzettelijk aanbrengen van zand in
de wissels van de tramrails (art.l6l Wetboek van Strafrecht):
1. leonardus Hendricus RAVESTÏÏIïT, geboren te 's-Gravenhage,
27 Januari 1920, los werkman, wonende ïïaaldwijksestraat 28
alhier en

2. AnthoniW Qornelis Albertus BÏÏÜRMANS, geboren te 's-Gra-
venhage, 28 ïrovember 1929, metaalslijper, wonende Naaldwijkse-
straat 8 alhifcei?,»

Beiden zijn in verzekering gesteld.

Verzonden op 3 Augustus 1948.
aan: C.V.D. f
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De staking en
de pers

DE bourgeoisie is geschrokken,
maar ook, zij heeft "weer een»
bewezen nieta af te weten van

de gevoelens van stryd en kame-
raadschap die de arbeiders eigen
zUn en van hun liefde voor eeriyke
aanvoerders.
Haar perscommentaren over de sta-
king der Haagse trammannen zy~
er het bewijs voor.

Als een nationale held..

HET a.r. T r o u w luohtte
verbaasd olie-gemoed met de
volgende woorden:

„De heel" Touw werd, voordat
de vergadering begon, als een
nationale held de vergadering bin-
nengedragen..."
De vergelijking is nog zo gek niet,
De communist Touw deed in vier
dagen meer voor het welzijn van
Nederland en zijn werkers, dan de
anti-revolutiona.ire party In haar
hele bestaan. Per slot van. rekening
i s olie een vieze buitenlandse be-
doening.
Verder schrjjft het blad:
,,Overduidelljk Is gebleken, dat er
een grote' tegenstelling bestaat
tussen de besturen der vakver-
enigingen en de leden. Doch even-
eens is het duidelijk geworden, dat
het niet mogelijk was de staking
door te zetten zonder de hulp van
de vakverenigingen.''
De Nederlandse arbeiders kunnen
Trouw haarfijn uiteenzetten hoe al-
tijd weer de besturen hun s tri.] d
proberen te verlammen. Maar ook is
geen gepJËg~aniiwerde arbeider uit
het hoofd te pralen, dat de vakver-
eniging eigendom van de leden
tezamen is t\*m zijn er een keer ge-
komen, omdat ^-zonder georgani-
seerde «trUdJpets to bereiken valt.
De staking -<f%in de Haagse tram-
mannen was' tegelijkertijd een zui-
veringBaCTie : met bestuurders, die'
de organisaties als hun bezit be-
schouwen, kom Je altyd op da
koffie (of op de olie; Trouw mag
Mezen).

Kalme toehoorders

DE r.k. M a a s b o d e , dia van
kapital-sltisch wanten weet, i

haait het formidabel* stukje
• uit slechts van een zeer rustige bij-

- «enkomst af te weten. Volgens het
blad werd, nadat het personeel kalm
de looavoorsteHen van het hoofd-
en h«t afdelingsbestuur had aange-
hoord, .,na enige discussie" het
voorstel van het stakintgscoimité,
om de staking op te heffen, tot al-
gemeen besluit verheven. Voor de
rest punt, basta. Enfin, het liberale

is er wat diohter
en van „enige zeer

ondehdéCkfh, spreekt
zelfbekeersiAg en van
volkorrten htn gezag
ken te\heblten, maar..
_._,, __4htsB staar
•wezig.
Kerst
„Ofschoo
se Verenl
ten bij t
.Dit geeft .
recht de wl

„.. D. T «d,
iring der moe-
t &en kinder-

zo mniaohti'nff, aan
•igen.l de ord«commis-

en, die alsmaar
wpeneai De N i e u w *

De Tyd voor
-Ie smalle beurs
Delfde beledigingen.

een legende
it zijn gebrul-
ihuiver. Het
ikers jstevig
,n hun grote
esturen, die

vprloren Me-
het onver-

,je is aan-

onder
van de

la kin:
iNederland-

Is Touvj aangeslo-
.P.N.-DB Waarheid,
lchzelf r Iemand het l

im,nb u» T T , , e stakln i een com-
.munlstlsche rel _te roemen. De
«t aker i zijn ook niet d>or commu-
nisten opgezweept, :ij zijn uit
wanhoop over de trag gang van
zaken en de ergerlijjE lage lonen,,
vrijwel eensgezind tot hun daad
gekomen. Overigen* bestond de
staklngslelding slechts ten dele
uit communiste^ er waren ook
soclaï.l**asu>=»««fl confessionelen
onder.'f)

En dan komt het:
„Bovendien heeft Touw het spel
fatsoenlijk gespeeld. Hij Is de
man geweest, die een einde heeft
gemaakt aan de poging tot In-
menging van de C.P.N, en het
dagblad „De Waarheid".

Het Parool probeert «en legende
Ingang te doen vinden, die reeds
bö haar ontstaan als een leugen
is gebrandmerkt, nl. door Touw
zelf In een stakersvergadering.
Het lid van de C.P.N., pg, L. Touw,
heeft . nooit een poging tot inmen-
ging van de C.P.N. ongedaan be-
hoeven te maken, omdat er zulk
een inmenging niet heeft bestaan,
Touw heeft brj voortduring gewaar-
Bchuwd tegen e«n inmenging i la
Parool, die de eenheid van de tram-
mannen wilde ondermijnen, zoals
het dat thans doet en zoals direct
uit een ander citaat nog zal Wijken.
De waarheid Ia, dat het Haagse
district van de C.P.N, alles heeft
gedaan om de Haagse bevolking
over de staking op de juiste wijze
en in het belang van de stakers
voor te lichten. Dat was haar plicht
als arbeiders-, als communistische
partij. Parool Is zelfs nog niet aan
een objectief verslag toegekomen.
Om die reden Heeft het distrlctsbe-
«tuur een bulletin van „De Waar-
heid" uitgegeven, zodat de bevolking
& la minute op de hoogte gehouden
kon worden. Elke cent.die dit buHe-
tin zou opbrengen, zou In de sta-
kingskas gestort worden. wy zyn e
zeker van, dat niet één redacteu
•van Parool één cent ter ondërsteu.
«line .van de strijd der trammanne"
heeft gegeven.
Toen echter geconstateerd werd, da
de uitgifte van dit bulletin verkeen
door de stakers werd begrepen, om
dat ds witta cel laster ging ver
•preiden, werd de uitgave direct g&
•topt. En Touw heeft toen gespro
ken, op een stake^evergadering. Het
had hem gespeten, dat... de stryden-
de trammannen de uitgifte va-n het
bulletin verkeerd hadden beoordeeld
en hy voegde er eerlijk en openiyk
aan toe, dat de houding van een
Aantal stakers in verband .hiermede,
o n j u i i t was geweest.
Maar Parool wil met zijn berfcht-
gevlng juist daar naar toe, waar-
tegen Touw onophoudelijk heeft
gewaarschuwd, nl. het verbreken
van de eenheid, de grootste winst
uit dit stuk moedige strijd.
Parool probeert als volgt het
vuurtje aan te steken: er zal
straks strijd ontbranden tussen
de communisten en niet-commu-
nlsten. „De eerste tekenen van dit
conflict waren op de rumoerige
vergaderingen van gisteravond
reeds te bespeuren", insinueert
het. Grover had het Parool zijn
bestaansrecht vóór de bezittende
klasse niet kunnen demonstreren.

l

De beste commentaar
slotte het laatste blad van de

J, bourgeoisie, dat helaas nog al
te veel door arbeiders gelezen

•wordt, He t V r y e V o l k . Ruim
dertig regels waarin niets gezegd
•wordt, wydt het blad aan de staking.
BJn daarmede zegt Het Vrye Volk
meer dan de grootste scbeldkanon-
nade had kunnen doen : het zit danig l
in de maag met dit stuk Hnngse
strijd, dat de algemene secretaris
van de C.P.N., P a u l de G r o o t ,
elders in dit blad, „de klop op de
deur' noemt.

•) De brutalen hebben da halve we-
reld. Precies een dag eerder schreef
het Parool: „Bovendien wordt het
«teeds duidelijker, dat de commu-
nisten zich van de leiding zullen
meester maken..." /



De klop op de
deur

Het Is nuttig, enige gevolg*
trekkingen van algemene aare
uit de succesvolle strijd van dt
Haagse tram-mannen te maker»
Kort geleden nog waren het dj
mijnwerkers in Limburg, die zl.
het op al te beperkte schaal, ir
beweging kwamen tegen nel
aandraaien van de ultbuitlngs-
schroef.
Nu waren het de Haagse tram-
mannen, d<e met een ongekend
élan In de strijd trokken om eer
einde te maken aan de onhoud-
bare toestand waarin hun gezin-
nen verkeren.
De felheid van optreden der sta-
kers, de
ten toon spr
de uitgespr
mede huiy a
meerderheid
volking als h

held die zij
iden, etv meer nog,

sympaShle waar-
tie door

n de Ha
ware we

grote
se, be-
toege-

nis die
lict op

juicht, njn van\een betek
verder «trekt d|n het cor
zichzelvje.
Te meejr omdat riet Haagse tram-
persOneVl niet tot de tfeweeglljk-
ste categorieën v^n d/ arbeiders-
klasse behoort.
De laatste maal^Jfiil 'Bi -*a/i het
Haagse \f gestuikt
werd, was... tn 1914. Vler^n-
•dertlg jaren waren «r verlo
waarin de trammannen, hoe g
hun grievem ook viaren, niet ff*
kracht tot Wn openlijke st/ljd
hadden opgebracht.
Nu de strijd en, wa

•vulkanische kracht {los,
bazing en ontzettl
goede burgerij
vakttondsbestuur

brak afl met
ft ver-

r..- de ge-
„erkende"

, die sinds
CUIUBI <™*ii^j«u« «**.. de conferen*
*ie-tafel waren vastgekleefd.
Natuurlijk zoeken deze de staking
op de gebruikelijke wijze te ver-
klaren: de communisten hebben
met „extremistlsch-politieke" be-
doelingen een rel op touw gezet.
Volgens hen zouden de arbeiders,
tevreden met zichzelf en met de
gehele wereld, eeuwig bukkend
blijven zwoegen, indien die ver-
vloekte communisten er niet
waren.
.Maar rfe verklaring moet elders
gezocht worden. Juist het feit
dat, na de mijnwerkers, «en
groep als de Haagse tramman-
nen met zulk een kracht uit de
slof schiet, duldt aan dat . de
grens van het geduld Is bereikt
waarmee de grote massa van de
arbeiders tot nu toe de loonstop-

,.pol|t)e,lï heeft verdragen.
Hél conflict aan ds Haags*-tram
had. in die zin, Inderdaad iets
met „extreem-politieke" bedoe-
lingen te maken.
Wij bedoelen de e x t r e e m - p o -
l i t i e k e b e d o e l i n g e n v a n
D r e e s en zijn opdrachtgevers,
die sinds het einde van de oorlog
de aandeelhouders extreme win-
sten in de zak hebben geworpen en
de werkende bevolking een ex-
treem laag levenspeil opleggen, ten
einde de extremistische koloniale
avonturen In Indonesië mogelijk
te maken.

De gevolge*) daarvan waren aan
de Haaqae tram wel zeer schril
tot uiting gekomen: millioenen
winsten voor de aandeelhouders
en een schijntje loon voor het
personeel, waarvan men zich af-
vraagt hoe die twee -duizend
mensen het hebben klaar ge-
speeld om daarvan de eindjes
aan elkaar te knopen.
Zij hebben het echter Waar ge
speeld. net zo lang tot de grens
was bereikt.
Millioenen arbeiders in Neder
land verkeren In een overeen
komstlge positie.
Niet alleen bij het Overheids-per
soneel In het algemeen, maar > i
tal van andere bedrijven is
Inkomen der arbeiders niet beter
dan In het Haagse trambedrljf.
D« Haagse trammannen hebben
getoond hoe daarin verandering
Is te brengen, nl. do

.eenheid!
M o e d , om het war net van leu
gen 'en bedrog té verscheuren,
van de „gedeelde armoede" «en
het „buikrlem dichtsnoeren",
waarvan een grenzenloos egoïs-
tisch groot-kapitaal zich bedient
om de arbeiders als citroenen uit
te knijpen. M o e d , om scherp» e •-
duidelijk te besluiten niet lanc-
met een leven' van ontbering, tr

gunste van een kleine '
winstmakers genoegen
men.
E e n h e i d , zoals de Haagse
trammannen die gesmeed heb-
ben, van' communist tot katho-
liek, van P.v.d,A.-aanhanger tot
Christelijke, een eenheid waar
noch het „Vrije Volk", noch de
misselijke leugens van de „Volks
krant" een speld hebben kunnen
tussen wringen.
De staking aan de Haagse tram
was een klop op de deur van een
groep arbeiders, die het dulden
moe zijn.
Mone hil door de gehele Neder-
lands» arbeidersklasse gehoord
en begrepen worden. P. de

te ne

.3"



Een sta
Overeenkomstig de aankondiging

hield het Haagse afdelingsbe-
stuur van de Ned. Ver. voor

Spoor- en Trampersoneel Dinsdag-
avond een vergadering in de Dieren-
tuin, die zeer druk bezocht bleek.

Het bestuur der afdeling gaf de sta-
kers het parool met ingang van
Woensdag het werk te hervatten en
besloot de eisen ten aanzien der loons-
wijziging aan de Directie van de
H.T.M. voor te leggen.

De Haagse tram gaat weer rijden,
doch het conflict is nog niet opgelost.
Daarentegen kwam een andere moei-
lijkheid de situatie verzwaren.

Wie deze vergadering bijwoonde en
tot een rustige terugblik in staat is,
zal tot de overtuiging zijn gekomen,
dat er, blijkens hetgeen zich hier heeft
afgespeeld, reden bestaat tot grote
waakzaamheid.

Het feitelijk verloop dezer slotbij-
. eenkomst der stakende H.T.M.-man-

nen heeft onomstotelijk een aandui-
ding gegeven in de richting van wat
door de Bedrijfsunie Vervoer als die-
pere oorzaak van het conflict is ge-
noemd, met name de politieke agitatie
Tjan een groep.

, De hangende kwestie tussen Direc-
tie en H.T.M.-personeel, ten aanzien
van verbetering der loonpositie, bleek
slechts aanleiding tot dit conflict,
waaruit een minderheid munt sloeg
tot verwezenlijking van haar politieke
doeleinden. Indien er van een „wilde
staking" sprake mag zijn geweest —
ofschoon het. merendeel der tram-:
mannen zich door een disciplinaire en

, collegiale houding heeft onderschei-
den —, deze vergadering droeg al een
uitgesproken „wild" karakter.

Hier werden de achtergronden van
dit conflict zichtbaar en tastbaar, en
werd een revolutionnair geluid ge-
hoord, dat zeker de aandacht zal heb-
ben van allen, wie iets gelegen is aan
Wde, recht en democratie binnen de
Staat der Nederlanden.

Het werd. een tumultueuze bijeen-
komst, zonder een zweem van orde en
eerbiediging van de eerlijke persoon-
lijke mening der sprekers, zodat de
belangstellende toeschouwer zich wel
moet hebben afgevraagd in welk ge-
zelschap hij zich hier bevond. Van
onze .democratische vrijheden en

hier letterlijk niets,
echter van een op

de zijde van hem
. _ . taking op zich hac

gehomenA Was het te verwachten dat
hat, gezien de neaveuze spanning

verhittttur der efemoederen, te dê_.
toegaan, het o

" imentaire tuch'
iding ei

bitken

bezjprgdhèii
nde

De
van heèv
sprekers

opr

geven hi
overstelpt
rupties en
aan twijfel ...
dat hier een
werd opgevolg
geen niet in
komen.

I^C-^CMJ jongeren^ie^dezer vergade-
1 • * ring, blelseH^B-begeinate van de kook

'/r?/2j? en bek*8* °P het relletje. Deze jonge
' v O ren vooral, opgegroeid in een tijc

waarin afbraak en obstructie tot d
heldenfeiten tegen de bezetter werdei
gerekend, toonden zich besmet me
een négativistische geest en gewillig
instrumenten in de hand van hem, dïi
als eerste voor hen de kastanjes ui
het vuur haalde en voor deze daac
blinde volgzaamheid kwam opeisen,
zulks tot schade van hun eigen be-
langen alsook van dié hunner, to
redelijkheid gestemde, collega's.

Het, ligt niet in de bedoeling hier
een oordeel uit te spreken over het
al dan niet gerechtvaardigd karakter
van de eisen der H.T.M.-niannen.

Dit oordeel immers komt toe aan
hen, die volgens de geldende -rechts-
orde geroepen zijn dit conflict te be-
slechten op-waarljjk eerlijke en demo-
cratische wijze. Wel willen wfl wijzen
op enkele conclusies, die naar onze
mening uit het verloop dezer demon-
stratieve bijeenkomst kunnen worden
getrokken, en die zowel lezer als be-
trokkene tot nadenken moeten stem-
men.

Ie. Het hoof dbestuur van het N. V:V.
evenals het hoofdbestuur der Trans-
portunie, en niet het bestuur der
plaatselijke afdeling, treft hier het
verwijt van schuldige nalatigheid. Zij
bleken de tekenen des tijds slecht te
verstaan en verzuimden te handelen
vanuit de verantwoordelijkheden die
hun, krachtens delegatie, door de aan.
gesloten leden op de schouders zijn
gelegd.

In gelijke mate treft dit verwijt ook
de hoofdbesturen van de onderschei-
den bonden, die door hun gebrekkig
optreden verzuimden te doen, wat tot
hun plicht mocht worden gerekend.
Dientengevolge bleek de band, die
organisatie en georganiseerden samen-
houdt, tijdens dit conflict in de lucht
te hangen. Het mag dan ook geen
verwondering wekken, dat vele recht-
schapen trammannen zich aan hun
eigen lot wisten overgelaten en van-
daar uit handelden zoals hun gevoel
het ingaf. Dat zij in deze omstandig-
heden, bij gebrek aan een duidelijke
leiding, verkozen solidair te blijven
met hun collega's, kan niet anders
dan begrijpelijk worden geacht, mede
gezien overwegingen, hun eigen vei-
ligheid betreffende.

Doch ook hen, die meenden de in-
structies van de bond te moeten af-
wachten en aan de oproep tot staking
géén gehoor gaven, treft geen blaam,
noch ente verwijt van onderkruiperij.
Het is te hopen dat de oudere staken-
de collega's hen in bescherming zullen
nemen tegen de ongemotiveerde aan-
vallen en verwijten van het stakings-
eomitê. _ '

2e. Al genoot de staking ook de
«„ „., sympathie van een deel der Haagse
^"S.06* i burgerbevolking, gezien de vrijwillige
ae pres, bjjdragen tot ondersteuning in de

»& *-t«,n eerste nood, dan is thans toch wel
i_neVeKe" duidelijk gebleken hoe gemakkelijk

._. de wanorde. De deze houding en geste verkeerdelijk
geen gelegpulM» j kan worden geïnterpreteerd en uitge-
ning uit tel spreken,, b i t yoor doeieinden. die met de sta.
•H . ixroi»rt*vw ÎM^VH «*(•»*••

DÏt'mÖge _ _c
den voor d/toetomst.

chuwing inhou-

>n anarchis-
geest vaar-

verzamelden,
weldenkende

. Jhting geniet,
iheidVjnomstote-

oorzaa\n
it. ImmersXtoen de

Plaatselijke Afdeling
ïider der vfcrgad*-

overmeesterd
« gaf en bil wijze

verliet, wks de
voorzitter van
Jke met toort-

in een tiacht-
wilde

t voor ..,
vrijheden"

komst stond n\n

weraen

3e. HÖe/e _____
tische en/revoli
dig kan worden
in een land, dat
en nuchtere bev
bleek bfl Weze gi
lijk. Docll ook
kwam aanyiet
voorzitter per ,
van het N.VW. en
ring, door hét tu
de teugels uit
van protest ,
schuit daar, wéar
het stakingscom
zetting der bijee:
vergadering had
hebben. / \t ,

De heer Touw haa toen de macht en
de stakers *p zijn hand en/kon alle
middelen deAmassa-suggestie vrijelijk
aanwenden onKZJjjj-deeïeinden te ver-
wezenlijken. En deze bleken, bij eigen
uitspraak, mede gericht op zijn stre-
en, zitting te krijgen in het bestuur

ran 'de plaatselijke afdeling van de
iiond, hetgeen onder applaus door de
vergadering werd goedgekeurd.

Zo kwam de aap hier uit de mouw
>p een wijze die aan duidelijkheid

niets te wensen overliet. De heer Touw
wees op de belangstelling die in het
buitenland voor de staking zou be-
staan, ging heftig te keer tegen het
kapitalisme als blijvend gevaar voor
de belangen van de arbeiders, wekte
op tot de klassenstrijd en ging prat
op de behaalde (?) overwinning,

Kortom, hier stond een volgzaam
discipel van Moskou zijn vangarmen
uit te strekken.

Men mag aannemen dat een goed
deel der aanwezige stakers, in het
bijzonder de ouderen onder hen, door
deze stunt niet van tte wifs zal zijn
gebracht. Voor hen, die hun verstand
gebruikten, moet het geheel van de
opzet al -te doorzichtig zijn gebleken.

Van de zijde der jongeren echter, bï)
wie gebrek aan inzicht en aan rugge-
fraat matr worden verondersteld en

fdie zich al te gemakkelijk lieten op-
, zwepen, valt het gevaar voor overstag
gaan niet te onderschatten, zolang al.
thans een deugdelijke leiding ont-
breekt. Grote waakzaamheid blijft
daarom geboden.

buit voor doeleinden, die met de sta-
king zelf niets meer te maken hadden.

Zich sterk voelende met deze
machtsmiddelen in de hand, uitte de

™ voorzitter van het stakingscomité op
_ Jrr" deze vergadering een serie dreigemen-pas zou tejl) rjep hjj op tot voortzetting van

de strijd, hierbij kennelijk geïnspireerd
van een verdachte bron uit, en liet hij,
ter ondersteuning van deze dreige-
menten, onder applaus, de gelden der
stakingskas triumphantelijk ramme-
len. ^—^

De conclusie kan eenvoudig zijn:
De besturen der bonden zullen zich

snel en grondig hebben te bezinnen
op hun plicht van het ogenblik. Het
geschokte vertrouwen in hun verant-
woordelijkheid, doortastendheid en
competentie moet spoedig worden
hersteld. Zo niet, dan blijven de ge-
volgen zeker niet tot dit conflict be-
perkt.

Nederland let op Uw saeck!
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Emotionele vergadering bracht
einde van de tramstaking

Bestuur van Ned. Vereniging werd uitgejouwd
(Van een onzer verslaggevers)

De beslissing is gisteravond gevallen. Met ingang van vanmorgen elf uur was de
staking, die Zaterdag onder het personeel van de H.T.M, uitbrak, ten einde en ver-
lieten de trams en bussen de remises weer. Inmiddels zullen door de Nederlandse
Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel besprekingen worden gevoerd over een
nieuwe toonregeling. Voordat men gisteravond in de Dierentuin tot deze beslissing
kwam hadden zich dramatische tonelen afgespeeld, die haar hoogtepunt vonden in
een algemeen gejoel, toen het bestuur van de vereniging een uiteenzetting wilde
geven. ,

Vandaag onderhandelingen
over nieuwe toonregelingen

zaal van de
H.T.M.-ers

ng, die uitge-
'. van Spoor-

.plaats
had

geroe-
jgen op

,de, moest
;emeen was,
'e ene helft,

van de andere helft
er van de voor-

•1, bijna gedu-
:omst de .sprekers

Uitpuilend vol was de
Dierentuin gisteravond,
moesten op deze
schreven was door de
en Tramwegperson
genoegen nemen,
een speciale
pen om oproerij
te leggen, d
falen, omdat de
dat het
het geb:

l en het
(zitter a
rende
overst

Het bestuursliaNtfanf'de Ned. Vereniging,
de heer J. de Lafttf kreeg het eerst het
woord. Hij zette ujjfeen, welk een moeite
het gekost heefWW een aanvaardbare
toonregeling ojrte stellen. Een looncbm-
missie onderzocht de wijze, waarop de lo-
nen konden worden verbeterd en na tal van
besprekingen was men zo ver, dat de uit-
eindelijke voorstellen door het hoofdbe-
stuur van de organisatie konden worden
aangenomen.

Dit was op 29 Juli. Daarna zouden deze
voorstellen aan de leden ter goedkeuring
worden voorgelegd, doch die nacht brak de
staking uit. De heer De Later beklemtoon-
de in zijn toespraak, dat de onderhande-
lingen hierdoor pp een dood spoor gebracht
werden, want in het huidige Nederland
wordt niet onderhandeld, zolang er niet ge-
werkt wordt. Spr. somde hierna de voor-
stellen op, t.w.
1. de uitkering van-drie weken loon, welke

het personeel in 1947 heeft gehad en
welke ook dit jaar wórdt gegeven, wordt
opgenomen in de vaste lonen en dus
automatisch in de pensioengrondslag;

2. de vaste — en daarmede gelijk te stel-
len conducteurs — worden een loon-
schaa}. hoger gebracht;

3. de hulpconducteurs • krijgen hetzelfde'
uurloon als de 'vaste conducteurs en ook
dezelfde periodieke' verhogingen;

4. het aantal vaste conducteurs, bestuur-
ders en chauffeurs moet worden uitge-

Stakingsleider Touw: spoedig in Tiet
bestuur

breid, door meer hulppersoneel in vaste
dienst aan te stellen;

5. de dienstjaren voor het berekenen van
de extra verhogingen bij 20, 30 en 35
jaren dienst beginnen te tellen vanaf
het moment, waarop men als hulpcon-
ducteur (respectievelijk hulp-bestuurder
of hulp-chauffeur) in dienst is getreden;

6. de bijdrage van het personeel voor de
huidige betaling van loon bij ziekte,
wordt voor rekening der H.T.M, geno-
men;

7. afgezien — en met inachtneming van het
hiervoren bepaalde, worden de lonen van
de loonschalen l en 2 in gunstige zin
gewijzigd.
Het bestuurslid adviseerde tenslotte, het

werk te hervatten, waarna de organisatie
onmiddellijk een onderhoud met de per-
soneelsraad en de directie van de H.T.M.

zou hebben. Hij zegde verder toe, dat geen
vergeldingsmaatregelen tegen stakers ge-
nomen zullen worden. Voorwaarde voor
onderhandelen was echter: hervatten van
het werk.

Moest deze eerste spreker regelmatig zijn
toespraak onderbreken wegens interrupties
van de stakers, de vodrzitter van het sta-
kingscoraité kon zijn woorden ongestoord
uitspreken, nadat hij met stormachtige toe-
juichingen het podium was opgegaan.

De heer Touw zette uiteen, welk een
lange tijd nodig was geweest, voordat de
vereniging met de voorstellen uit de bus
kwam. Het bestuur heeft, aldus deze spre-
ker de wensen van dé leden genegeerd,
doch is nu, onder druk van de staking,
met de voorstellen gekomen. Deze zijn een
belangrijke stap in de richting van de Rot-
terdamse regeling. Ofschoon wij naar ge-
lijkschakeling met de Rotterdammers moe-
ten streven, moeten wij deze eerste over-
winning, die een totale verhoging van 13
pCt. brengt, toch accepteren, zo adviseerde
hij de stakers, waaraan hij toevoegde, dat
de stakers in vier dagen meer hebben be-
reikt dan de vakorganisaties in. drie jaar.

Van de zijde van de stakers bracht hq
vervolgens drie voorwaarden voor werk-
hervatting naar voren: de directie van de
H.T.M. moet over de stakingsdagen loon
uitbetalen; de stakingsleiding moet in de
looncommissie worden opgenomen; er mo-
gen geen vergeldingsmaatregelen tegen per-
neelsleden genomen worden.

De ingezamelde gelden zullen als „een
troetelkind" bewaard worden om gebruikt
te worden als een niet inwilliging van de
eisen een nieuwe actie noodzakelijk zou
maken. De heer Touw besloot zijn rede met
de mededeling, dat de leden van de Haag-
se afdeling van de Ned. Vereniging geen
vertrouwen hebben in hun bestuur en dat
zij in een huishoudelijke vergadering een
nieuwe leiding zullen kiezen.

Deze woorden veroorzaakten een ontzet-
tend tumult, dat bleef aanholden, toen en-
kele andere sprekers uit de zaal het woord
kregen. Toen het organisatie-bestuurslid
De Later wilde antwoorden op de door de
stakers naar voren gebrachte argumenten
ontstond er een geweldig lawaai in de zaal.
Hij en de andere bestuursleden werden uit-
gefloten en uitgejouwd, zodat het hem niet
mogelijk was uit te spreken, waarop de
heer De«Later (en niet de voorzitter) met
een hamerslag de vergadering sloot.

De meeste bestuursleden verwilderden
zich hierop, doch na enige verwarring,
waarbij de ordedienst een cordon vormde
rond de voorzitter van het stakingscomité,
werd de bijeenkomst door de stakers voort-
gezet. De heer Touw zette toen.nog eens
de eisen van de stakers uiteen, waarbij hij
nogmaals uitdrukkelijk naar voren bracht,
dat opnieuw gestaakt za! worden als deze
eisen niet ingewilligd worden.

Deze dreiging werd met luide bijvalsbe-,
tuigingen begroet. Minder groot waren de
toejuichingen, toen de heer Touw zeide te
vertrouwen, dat hij en de andere leden van
het stakingscomité binnenkort in het afde-
lingsbestuur van de Nederlandse Vereni-
ging gekozen zullen worden. Tenslotte ad-
viseerde hij de stakers ook in de komende
tijd te blijven „gehoorzamen" aan de sta-
kingsleiding en Woensdagmorgen om elf
uur het werk te hervatten.
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Bericht op «drijven van <2b>.

Onderwerp, Staking H.T.M.

••Li geen.

In aansluiting op mijn schrij-
ven No. 2601A8 dd. 31 Juli 19̂ 8 be-
treffende de onder het rijdend perso-
neel van de H.T.M, uitgebroken wilde
staking, bericht ik U, dat zich tot op
heden in deze gemeente geen ongeregeld-
heden hebben voorgedaan.

Door het tot de remise 's-
Q-ravenmade alhier behorende personeel
wordt niet agressief opgetreden.

Op de Haagweg werd door een
onbevoegde de stroom uitgeschakeld.

Voor wat de gemeente Rijs-
wijk(ZH) betreftt heeft deze staking
een volkomen rustig verloop.

type:S.

De Hoofdinspecteur van Politie,

AAN: de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst.
Javastraat 68.
'a-O- R A V E N H A G E.



HAAGSE TRAM RIJDT WEER

Grandioze strijd met
overwinning bekroond
Vakbondsbestuurders gedwongerm ^

" " f&'t.'.y&A&A . //.

over te nemen
De Haagse tram gaat vandaag weer rijden. De trammannen hebben de staking tot een zeg
vierend einde gebracht. De conducteurs krijgen gemiddeld 13 procent loonsverhoging.
De grote groep van hulpconducteurs in vele gevallen nog meer, omdat deze groep thans
hetzelfde uurloon als de vaste conducteurs krijgt.
Het overige personeel krijgt gemiddeld 8 procent loonsverhoging, waarbij de laagst
bezoldigden, als poetsers en railvegers, nog verdere belangrijke verbeteringen in hun lonen
kunnen verwachten.
fn «te ledenvergadering van de Nederlandse Verenl ging van Spoor- en Trampersoneel, die gisteren werd
gehouden, werd bij monde van De L a t e r , hoofd bestuurder van de Bond, bovengenoemde nieuwe
loonvoorsteHen gedaan. Deze betekenen, dat de wezenlijke eisen van de staker* zijn Ingewilligd.

,,pe hVidiae vobrstellen'V al-
dus Touw" di( wij na vier
dagen harde strijd hebben
weten ar*e dwingen, brengen
ons in praats 'an 6% meer
dan het \dubtele nl. 13%
loonsverhoging,
Wij hebben vari het begin af
gezegd, dat wij geen uur lan-
ger zullen staken dan nodig
is. Twee duizend man, die door
hun vakbondsbesturen in de
steek waren gelaten' gingen
aaneengesloten In actie en
bereikten na vier dagen
staking meer dan de Unle-

ha drie jaar.

LANGDURIGE OVApE VOOR
De bekroning van de schitterender vierdaagse, actie van het H.'
personeel kwam tot stand In een door twee (duizend leden bezochte
vergadering van de Nederlandse A/erenlglng van Spoor- en Tramwi
personeel, die gisteravond in d< Haagse Dierentuin werd gehoude i.
De hoofdbestuurder De Later van deze N.Vw.-bond werd aan h rt
eind van de vergadering weggehoond en vendween spoorloos. Hit .
afdelingsbestuur verdween var het toneel en\de voorzitter van de

/,' Irtgscommissle, Touw, zette de vergadering bnder ovaties van fit
,»_,>n om In een vergadering va deze commissie!
Nogmaals gaf hjj het parool or\i, na het succesV het werk_

.Dit begreep De Later niet, want
toen Touw voorstelde het werk
te hervatten, kreeg hij een ovatie.
De Later zeide in tweede aanleg,
dat hem niet duidelijk was waar-
om het voorstel-Touw wél werd
aanvaard en het zijne niet. Het
antwoord der leden was; Touw
vertrouwen wfi en jou niet!

hervatten.

Eenheid leidt
tot zege

In wel zeer schrille tegenstelling
tot dit huldebetoon stond de gzige
vijandige stilte, waarmee de heer
De Later door zijn leden werd be-
groet, toen hg het spreekgestoelte
betrad.
Het was de stilte voor de storm.
Want een storm van protesten,
gefluit en gejoel brak herhaalde-
lijk los tijdens het onzakelijk be-
toog van de heer De Later, die het
In gebreke blijven van de N.V.V.-
lelding trachtte goed te praten.
Hoe weinig zijn lofultlngen aan
eigen adres overeenstemden met
de werkelijke houding door dit be-
stuur aangenomen, bleek o.a. uit
zijn eigen woorden: „Het kan me
niet schelen of jullie de voorstel-
len aanvaarden."
Toen hij als voorwaarde aafi de
verdere bespreking van deze voor,
stellen verbond! dat allereerst het
werk moest worden hervat klonk
een donderend „nooit" hem uit
de zaal tegemoet.

ongebroK5n~Tteze-"5ctie eindi- -
gen.

Langdurig gejuich. onderstreepte
deze verklaring.
Touw ging voort: „Nodig Is, dat
wij allen lid blijven van de Ver-
eniging. Niet de vakbond, dat zijn
wij, heeft gefaald, maar het be-
stuur, dat daar achter de tafel zit.
Maar daarop komen wij noe terug.
Ten slotte sprak-Touw de Hoop uit
dat de band, die nu onder het
H .T .M .-personeel tussen katho-

Uit tweeduizend kelen klonk op ueke, modern georganiseerden en
verzoek van voorzitter Nijihuis christelijke arbeiders was ont-
„wie wil er discussiëren?" een- staan, zal bljjven bestaan. Vooral

het afgelopen met succes geëin-
[twoord/.Touw. | dl£de conflict heeft toch wel over-

Huidig bestuur moet

stemmig het
Touw".
Rustig, zake]
Dichtte deze '

•eke blijven vi
In een hi

vergadering
lieten aan •

^wensen over.
één man

en beheerst be-
volkömen in ge-

het N.V.V.-be-
uur tjjds brak
15 ovaties los.

delijktoeid niets

stond de ver-
achter het stakings-

. Daarom klonk, toen hfl
._ . „jool gaf hét werk weer te

hervatten, omdatl nu het belang-
rijkste \deel van de eisen was in-
gewilligd, een daverend applaus.

—J



l duidelijk aangetoond, dat het aan-
I eengesloten front van de werkers,
onoverwinnelijk is. Deze eenheid
zal het ons ook mogelijk maken in
de toekomst nog Verdere Werwln-
nlngen .te behalen". Een langdurig
applaus, dat overging in een
ovatie, betuigde de instemming
van de vergadering.

Provocatie njislukte
In zijn beantwoording yan de dis.

assfe trachtte de heer De Later
p^pcQyocerende wgze «en Aanval

te doehxpp L. Touw. Hiermee
ver-
over

zijn vonnis.
" misnoeg

eerste instantie
i of banken stak,
hoofdbestuurder
iet podium af.

een .woord te
de heer De

tekende
gadering

i zijn optrede
i niet onder stoe
1 hoonde deze N.

eenvoudig van
Zonder verder n
zeggen verdwee
Later.
Daar ook het NÏV.-afdelingsbe-
stuur er niet in slaagde de door
haar hoofdbestuurder verwekt^
onrust tot bedarei t te brengen,
nam L. Touw de l eidlng van de
vergadering in najaden. Hierna
werd het onmiddellijk muisstil.
Deze stelde in zijnf slotwoord als
eis van, het £takmgs.c<Hnité, dat
geen rancunemaatregelen zouden
worden genomen /en dat de vier
stakingsdagen zouden worden
doorbetaald. Venter de opname
van vertegenwoordigers, van het
stakingscowiité/in de commissie,
die de loónvjforstellen moet be-
handelen.
Het een dankwoord aan 'het pu-
bliek voop/de steun, die het aan
het H.Im.-personeel tijdens de
actie ^ttad verleend, sloot hij de
VI

Treedt bestuur af?
/•

Hiermede was deze merkwaar-
dige bijeenkomst afgelopen- Een
bjjeenikomst, die een zeer harde
les werd voor de weggehoonde
hoofdibestuurderi en het uitge-
jouwde afdelingsbestuur. Een
ledenvergadering, die duidelijk
aantoonde, d<at de Haagse tram-
mannen .onderscheid weten te
maken tussen hen, die steeds maar
praten en hen, die voorgaand1 in de
strijd, successen voor allen weten
te bereiken. Een avond, die het
nog zittende bestuur lang ztaü
heugen. Het verwondert ons daar-
om niet, dat de heer Nfthuis, afld.
voorzitter van de N.V.-bond,
na afloop yan de vergadering
moet hebben medegedeeld, dat
het huidige bestuur In zrjn geheel
de functies ter beschikking zou
stellen.

Bespreking Personeelsraad
D« bespreking In d? Personeels-
raad van de H.T.M., heeft niet
hedenochtend om 11 uur, maar
vanmiddag om 2 uur plaat* ge-
vonden.
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Trams en bussen in Den Haag
vanmorgen weer uitgereden

(Van onze Haagse redacteur.)
De Haags» tramstaking is hedenmorgen om elf uur geëindigd. In de loop

van de ochtend heeft het personeel zich in de remises gemeld en langzamer-
hand kwam er weer een geregelde dienst tot stand. De stakingsleiding zeil
heeft gisteravond de staking opgeheven, nadat van de zijde van het bestuur
van de (moderne) Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel de
voorstellen bekend waren 'gemaakt, die zullen worden ingediend. Dit geschiedde
op een massale vergadering in de grote zaal van de Dierentuin, die wel is waar
door de Nederlandse Vereniging was uitgeschreven, doch waar de besturen,
althans voor het ogenblik, volkomen hun gezag verloren bleken te hebben.

De duizenden trammensen hadden het
parool gekregen zich op de vergadering
rustig te gedragen en het bondsbestuur
aan het woord * 'laten. Daaraan is aan-
vankelijk voldaan, een staaltje van
grote zelfbeheersing van deze opgewon'
den, strijdlustige mannen. De bjjpdttse
stuimler, de heer De Later, Jfeeft het
hun niet gemakkelijk gertaakt. .Met
Waarschuwingen,. verwijteiï en •
«tènten probeerde hij de stakers
wegen, zich weer onder Ae'leiding
het bestuur te stellen enjaan het
te gaan. Hij beloofde, <Sat er |«
zou worden dat er '«eb slachtol
zouden vallen. De rede van de heer
Later had weinig ander e^ect, dan
d* stakers /geprikkeld w<
huw houding te blijven. ,

Het kostte evenwel de voorzitter
het stakingscomité, de hee
weinig moeite om aan de
einde te maken. Onde;
ovaties Wees de vergad-ering
haar woordvoerder aan. Zijn v
gezag en werd onder grote stilte
gehoord,

In vier ,flag*n
„Wat het Bondsbestuur In anderh lf

jaar niet heeft kunnen bereiken", ah as
deze aanvoerder, „hebben wij in\ er
dagen afgedwongen. Wij hebben
vaardbare voorstellen voor ons
De staking is een volkomen ove:
geworden. Dit is het moment om haar
op te heffen. Br komen nog mooiere
feestdagen dan achter de rug liggen en
de verzuimde dagen moeten worden

doorbetaald. Op deze wijze beschikken
wij over een stakingskas, die het ons
mogelijk maakt kracht achter onze
eisen tot inwilliging van de voorstellen
te zetten. In vier dagen harde strijd
hebben wij een loonsverhoging bereikt

13% voor d 3 grootste groep van
.mensen. Onze eensgezindheid is

gebleRui, deze voorstellen hebben wij
in ónzeNéak."

De JweXTouw deed vervolgens heftige
aanfva'lten Vp het bestuur, dat hij ver-
weet in gebreke te zijn gebleven. Hij
drong er op aan in een volgende ver-
gadering een nieuw best-uiur te kieaen
en te zorg* dat d« stakingsleiders van
thans er «en plaats in krijgen.

Toen dparna de heer De Later «j-
nieuw Osf vergadering verwijten beg™
te malsén, werd hem het spreken oi»|

gemaakt. De vergadering einl
S^ntqt tumult, waaraan echtei

de heerThsjw een einde werd ge-
:t. Hij kalmeetóe de ledea en gaf

consignes voor de volgende dag.
De voorstellen, die Bog vandaag bij

de personeelsraad zijn ifleediead en die
een grote kans van sVgen hebben,
tuiden: . \e uitkering van drie weken loon,

welke in 1947 en 1948 is gegwren, wordt
opgenomen in de vaste lonen en dus
automatisch, in de pensioengrotadslag;

De vaste — en daarmee Eelrjk té
stellen conducteurs — worden fan loon-
schaal 2 naar loonschaal 31 overge-
bracht; l

De huipconducteurs krijgen letzelfde
uurloon als d« vaste conducteurs en
ook dezelfde jaarlijkse verhogingen;

Het aantal vaste conducteurs, be-
stuurders en chauffeurs worm uitge-
breid, door meer hulppersoneel in vaste
dienst aan te stellen, de /ttenstjaren
voor het berekenen van djr extra ver-
hogingen bij 20. 30 en 3Sr jaren dienst
begingen te tellen yeffi het moment,

pe'ctievelijk~TïüTpttestuurder of hulp-
chauffeur) in dienst is' getreden;

De bijdrage van het personeel voor
de huidige betaling van loon bij ziekte,
Iwordt voor rekening der HTM ge-
toomen (d« z.g. 2% voor ziekte- en on-
gevaitenfonds).

j Het staartje. . . .
Dit kwam tot uiting, nadat de sta-

kingsleider L. Touw de eis had gesteld,
dat op een spoedig te beleg-gen huis-
houdelijke vergadering' van de Ned. Ver.
•een nieuw bestuur rekozen móést wor-
den en dat het trampersoneel het sta-
kingscomité daarin moest kiezen. De
ontevredenheid jegens het huidige fonds-
bestuur is algemeen. Men verwijt het
afdelingsbestuur, dat het niet bereid
was tegen het bondsbestuur stelling te
nemen. De leden voelen zich door hun
bestuursleden in de steek gelaten en
zij zijn gesterkt door het aanvankelijke

hun,: -• ' - •

Maar of zij bereid zijn, wanneer de
gemoederen wat tot kalmte zijn ge-
Komen, om Touw c.s. in het bestuur op
te nemen,'betwijfelen wij. Ofschoon lid
van de Nederlandse Vereniging; is Touw
aangesloten bij de CPN-De Waarheid.
Dit geeft op zichzelf niemand het recht
de wilde staking één communistische
rel te noemen. De stakers zijn ook niet
door communisten opgezweept, zij zijn
uit wanhoop over de trage gang van
zaken en de ergerlijk lage lonen vrijwel
eensgezind tot hun daad gekomen.

Overigens bestond de stakingaleiding
slechts ten dele uit communisten, er
waren ook socialisten en confessionelen
onder. Bovendien heeft Touw het spel
fatsoenlijk gespeeld.' Hij is de man ge-
weest, die een einde heeft gemaakt aan
:de pogring- tot inmenging van de CPN
en het dagrblad „De Waarheid". Dat
was niet al-leen uit tactische overwe-
Igingen, maar ook omdat dit een tech-
nisch geschil was en geen politiek.
l Hoe boog men echter op het bestuur
iis, hoe populair Touw ooi: is geworden,
bij eer» eventuele nieuwe verkieaing zal
steffig de strijd ontbranden tussen de-
genen, die onder geen voorwaarde com-
munisten in het bestuur willen hebben
en hen, die daartoe ctoór het succes
van het stakingscomité wel bereid zou-
den zijn. De eerste tekenen, van dit
conflict waren óp de rumoerige verga-
dering van gisteravond, reede te bespeu-
ren.
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Spoedige oplossing van conflict
bij H.T.M. niet onmogelijk

Interventie van Boelhouwer
van de hand gewezen
(Van een onzer verslaggevers)

De vergadering, die de E.K. Trambond
„St. Raphaël" gisteravond voor haar leden
belegde, had nogal een stormachtig ver-
loop. Enerzijds werden scherpe, verwij-
tende woorden gericht aan het adres yafi
het bestuur wegens hun weinig kqpdate
houding, anderzijds trachtte. het Juestuur
haar leden er van te overtuigerv'dat hun
staking nutteloos en door ebmmunisme
beïnvloed was, Toen de loodsen aa^ een
bespreking werden onderworpen bleek,
dat de aanweöge stakers heel slach't op-
de hoogte ;»tfaren Van de diverse loorirege-
lingen, zóda^t vaA hun zijde geen ,ertkel
redelijk/voomel/k-WEBn. Het, bestuuf van
St Rafaël" deejöe mede, dat een nieuwe
loonregeling vobr het HYT.M. personeel op
stapel stond, dèch dat de onderhandelin-
gen daarover benvloed; werden door de

.staking. Vóór of op 9 Angustus zouden de
idrie samenwerkende /organisaties van
trampersoneel 'n geiantenlijke vergadering
uitschrijven, waarbij/fie stakers zich zou-
den moeten uitspreken voor een nieuwe
Haagse toonregeling of voor de Rotter-
damse. Het bestuur adviseerde echter on-
middellijk het werk te hervatten.

De leden weigerden dit echter, daar zij
— hoewel zij wel wat voelden voor wer-
ken — eerst de uitspraak wilden horen
van hun collega's, aangesloten bij de Ned.
Ver. van Spoor- en Trampersoneel, die he-
denavond in de Dierentuin met hun hoofd-
bestuur vergaderen. Een soortgelijk ver-
loop had de vergadering van de prot-
christelijke organisatie inet haar leden, met
dien verstande, dat het daar niet zo storm-
achtig toeging.

Deze katholieke en prot. christelijke col-
lega's kregen vanmorgen tijdens een ver-
gadering van de stakers een compliment
wegens hun solidaire houding. Uit het feit,
dat er thans wel nieuwe loonvoorstellen
op tafel gekomen zijn, meende het stakings-
cómité reerls te kunnen opmaken, dat de
overwinning door de stakers behaald is. Hij
waarschuwde de stakers echter hedenavond
tijdens de vergadering met de Ned. Ver-
eniging geen voorbarige besluiten te ne*
men, daar de ontworpen loonregeiing,
waarvoor goedkeuring gevraagd zal wor-
den, niet overeenkomt met de eisen, die
de stakers gesteld hebben, n.l. de Rottér-
damse regeling.

Minder vleiende woorden werden ge-
richt aan het adres van de heer Boelhou-
wer voorzitter van de Nederlandse Volks-
unie, die een debat aangeboden had over
de vraagr Is de tramstaking noodzakelijk?
„We hebben met de heer Boelhouwer niets
te maken", waren de woorden, waarmede
de N.V.U. en haar voorzitter werden af-
gewezen.

Inmiddels stromen, bij .de stakingsleiding
de bedragen voor steun binnen.; Hedenmor-
gen had men reeds een bedrag van ƒ30.000
in de stakingskas, terwijl talryke bakkers

groenteboeren en andere winkeliers aan-
boden hun waren tegen gereduceerde prij-
zen en in sommige gevallen zelfs gratis
aan de stakers te leveren,

Het aantal wagens, dat vandaag op de
weg verscheen, was weer buitengewoon ge-
ring. Ook verschillende personen, die aan-
vankelijk werkwilligen waren, hebben zich
aan de zijde van de stakers geschaard.

De stakers gedragen zich zeer discipli-
nair. In de afgelopen 24 uur hoefde de po-
Utie slechts een keer te verschijnen bij;
de woning van een werkwillige^ die door
zijn buurtbewoners werd lastig gevallen.

'Gezien de bereidheid van de katholieke
én christelijke H.T.M.-ers om het werk te
hervatten, indien redelijke loonvoorstellen
op de tafel komen, acht men het in som-
mige kringen niet onwaarschijnlijk, dat
het werk spoedig zal worden hervat. Men
verwacht zelfs, dat in de vergadering van
hedenavond in de Dierentuin, die door het
afdelingsbestuur van de Ned, Vereniging
in overleg met het hoofdbestuur is belegd,
de beslissing zal vallen.
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Tramstaking in de gemeenteraafi^\f-
\l *<

Communisten verlangen een'directe
behandeling in belang van Den Haag

Scherpe crrtték op beleid
wethouder v. d. Tempel

,.\Vat de lonen
gang. Ik geloof
de vakbonden ':
teringen zo sp
spraak werd '
de gemeen
zijn eigen w

reft, ztjn, er op hetofenblik bespre:
jt wÖ er geen dranVj

tender zelf wel voorij,
ig mogehjk kunnen

ir wethouder v. d. '"
szitting van l!

£jiji& cigcu vTuwi^en vergeten, mai
G. van Praag,ldie ze uit de handeJingi
nietszeggende Verklaringen van Je wc
vergadering inVhet juiste licht^plaatst

aan de
ter moéten zelftën, want

dat «vftntftBlfi verbe-
_uit-

•(P. v^d^A.) L
wethouder

ize fractievoorzitter
opdiepte en daarmee de1

iiouder aan het begin van de

„Is er niet alle
van het gemeentebestuur in/deze
aan een grondige critiek te/nder-
werpen?" vroegen de confinünis-
tische afgevaardigden Vatf Praag,
Geelhoed en Hovens.
Burgemeester Visser Uad nl. voor-
gesteld om de interpellaties van
Van Praag (C.P.LfT) en de heer
Smitskamp -(AiR.). over de
H.T.M.-staking>eerst in de volgen-
de raadszitting, dat zou beteke-
nen, eerst over twee a driè-«j(/eken
aan de orde te stellen. 'De iree^
Smitskamp haalde na de verkla-
ring van wethouder v. d. Tempel
bakzeil en nam met dit uitstel ge-
noegen, doch de communistische
raadsleden vonden de staking van
te groot algemeen belang voor
Den Haag, om de interpellatie van
Van Praag ook maar een minuut
uit te stellen.
G. Geelhoed verklaarde, dat een
vlotte afdoening van de geschillen
zeker niet door algemeenheden,
zoals door wethouder v. d. Tempel
ook reeds bij de begrotingsdebat1
ten werden geuit, werd bevorderd.
In Maart jl. hebben de communis-
tische afgevaardigden reeds op de
ernst van de toestand gewezen,
maar toen had de wethouder, blijs-
keus zijn bovenaangehaalde ver-
klaring, geen haast. Nu hoeven
550.000 Hagenaars geen haast te
hebben, want de tram rijdt niet.
Het voorstel, de behandeling van
een en ander een drietal weken

Tekort geschotet
Vin Praag (C.P.N.) was van
ning, dat de wethouder, als vo r-

eer
te

en dat
op zijn

zitter van de Raad van
der H.T.M, schromelijk
kort geschoten in zyn taa
verantwoording zeer ze
plaats zou zijn.
Vanzelfsprekend slo0f de
bestuurder, de.x'neer Damme

•~(*_ouJ3L_A->*2lch aan bij hetgeen
de wethouder, alsmede ook de bur-
gemeester, hadden gezegd. Eerst
de resultaten afwachten van de
besprekingen tussen Üniebonds-
besturen met hun leden. Wanneer
deze pogingen mislukken, dan zal
de gemeenteraad pp korte ternüjn.
moeten worden bijeengeroepen,
Burgemeester Visser was van
mening dat naar een spoedige op-
lossing van het conflict moet wor-
den gestreefd. Hij was het eens
met de suggestie, om een spoed-
raadsvergadering te beleggen,
wanneer de omstandigheden dit
zouden eisen.

6. Geelhoed verklaarde nog,
dat ook hij niet verwachtte,

- i dat in de raadzaal een oplos-
sing voor het conflict zou ge-
vonden worden, maar wel zou-
den B. en W. bepaalde in-
stanties en vooral de H.T.M.-
directie, kunnen opdragen

meer spoed achter de. Zaak te
zetten, zodat een spoedige op-
lossing tot stand zou komen,
Elk uitstel •— ook van dagen
— is nu uit den boze,

Als laatste kreeg wethouder v. d.
Tempel het woord, die beloofde,
wanneer dit van hem zou worden
verlangd, rekening en verantwoor-
ding over zijn in deze zitting be-
crltiseerde beleid af te leggen.
Het'voorstel van de burgemeester
om de zaak aan de orde te stellen
en vooral ook het beleid van wet-
houder v. d. Tempel in deze op de
bijzondere raadsvergadering, is
zonder hoofdelijke 'stemming dooi
de raad aanvaard.

uit} te stellen, wekt de Indruk dat||
B.feu W, de ernst van de toestand

onderschatten.



KATHOLIEKE EN PROTE
mm In drie dagen \

ƒ30.000
Duizenden guldens stromen
in het inmiddels gestichte
stakingsfonds. Na drie da-
gen zijn reed* ƒ 30.000 in-
gezameld.
Personeel van de Delftsche
lijn heeft uit zijn personeels-
fonds ƒ 200 gestort.
Achttien ambtenaren van
her kantoor van de H.T.M,
hebben zich met de stakers
solidair verklaard en heb-
ben het werk neergelegd.'
De drukkerij A.B.C, heeft
aangeboden gratis alle
<f' kwerk voor de staklngs-
I (i g te verzorgen.
In een aantal Amsterdamse
bedrijven Is gisteren een be-
drag van ƒ 333.73 ingeza-
meld. Het resultaat van één
dag!

TRAMMANNEN TROUW
AAft DE EENHEID

Vandaag is de vierde Hag, dat de Haagse tram en bus niet rijdt. Het beeld is ongewijzigd. D»,
trammannen vechten eensgezind door en de bevolking staat in haar overgrote meerderheid ach^efi
hen. Van het kleine iantal onderkruipers hebben gisteren nog enkele controleurs de brui er aan)
gegeven. Zij zijn „afdtstapt", zodat hét aantal stakers nog is toegenomen.

Bewogen ver,
ooit is gehouden"

De belangrijkste gebeurtenis
van de r.k. Trambond
Christelijke Bond. De boSturen
leden aan het, werk

aël en van
ijn er niet

mannen om met hun/
voort te zetten
alle pogingen der

eraden

Bestuurders

STAKERS EISE^
rgadering: van

ïgaan. De
:t erkennen,

tering „onge-
bewogen en

tamst ia sre-
Katholiék*

istaan heeft

Het is er in de
St. Raphaej heet
R.-K. Volkskrant :
dat deze spoedverg
tweftfeld de mee
rumoerigste. bfiee
worden, welke
Bond ooit" in zfln
gekend."
Vier uur lang is er Veivochten —
toeti viel het besluit het werk
n i e t te hervatten, outar de ver-
gadering af te wachten, die de
Moderne Bond, de Nederlandse
Vereniging van Spoor- %n Trara-
wegpersoneel voor heljenavoiid
heeft belegd.
De heer B l o m m e r s, vovrzitter!
van de landelijke R.K. Bon\1
haalde tevergeefs, dat hi j
voor de staking is, maar,
zou aan de wens van de verga
ring tegerqoet komen, door n<
even te wachten.
Scherp werd het bestuur -door de
leden gecritlseerd, dat het zelfs
niet op de hoogte was geweest van
hetgeen er leefde onder d« leden;
het bestuur had er zelfs '.teen
notie van gehad, dat de «stemming

e wil van de j
van andere richtin,

'edenvergadering
Protestants-

laagd hun
ge tram-

hun rechtva rdige eisen, was s
de eenheid te bre

'rker dan
C€tt.

De stakers echter zeggen
hiermee geen genoegen te zullen
nemen als geen waarborgen wor-
den geschapen, waardoor mer
zeker weet, dat die eisen ook mei
alle kracht zullen worden verde<
digd bij de directie.

Die garantie hebben de tramman,
nen nu niet. Immers, hoe zou men
een afdelingsbestuur kunnen ver-
trouwen, dat anderhalf jaar .gei
trluzeld heeft en ter/ siotte
.wqigerd heeft tot nu/Tot zich aar

hoofd van de
De garantie
dan ook, ei

strijd te plaat-i

een tijdslimiet, waarbinnen
bnderh>ut»'gl1iiguifc4ot een goed
4e jnOeJjfl worderKjebracht

Beatles van de witte cel

meer van zulk fraais.
.Behalve de geruchten was er ook
de openlijke poging om de staking
te discrediteren. In een persconfe-
rentie werd, aan de stakingsleiding
de vraag gesteld of het juist was,
wat N ij hu i;s, voorzitter van de
Ned. Vereniging, had verteld, nl.
dat de. hele; staking een commu-
nistische rel. vv^s en dat drie van
de vier leden "van het stakings-
comité communisten waren.
De voorzitter, L,. T o u w , die met
zijn kameraden van de stakings-
leiding groot gezag geniet, ant-
woordde rustig:
„Dat Is een grove leugen. Ik ben
de enige communist van de lei-
ding. De andere drie zijn lidmaat
van de Ned. Hervormde en Gere-
formeerde Kerk!"
Geheel in overeenstemming met
deze ondermijning is de besehul-
diging in de pers, dat de stakers
zouden saboteren, zoals het on-
klaar maken van wissels, het uit-
schakelen van stroom, enz. De
•stakers ontkennen echter elke ver-
antwoordelpiheid hiervoor. Het Is
echter opvallend, dat zekere per-
sonen, die tot de vrijwillige hulp-
politie behoren, thans „in dienst"
zijns Ze lopen echter niet in uni-
form en wat ze precies uitvoeren,
weet-niemand. De provocatie is
echter een oud strijdmiddel van oie
reactie.

de vaststelling Men Probeert verwarring te stioh-

onvérmfldelijfc isi?as
Een duIdeltUser mtftié;
rtog in het beleid van de besturen
Is niet mogèlÖk. ,
Dezelfde verontwaardiging :,leeft
onder de leden van de Moderne
-Bond. Uit de kringen van de
stakers deelt men ons ined«. dat
de Ned, Vereniging; bÖ monde
>-an het afdÉWtósbéstuÜTi. jwaar-
sohqnlük zal yodratellen flé' eisen
van- dé •; statóra^TPÖO^
dê*K ovter te nemëö.

ten door met telefonische mede-
delingen stakingsleiding en sta-
kers weg te roepen. Maar
op de z.g. plaats van bestemming
blgkt men niets te weten.

_, i , » Er worden .aan het A.N.P., zoge-
De itaking staat sterk, zó kerk, naamd in naam van de stakings-
datlde besturen ondanks altoun leiding,' mededelingen gedaan,
maripeuvres. rekening moéten maar de stakingsleiding kent de
J»ou<ten met de wensen van de dienstvaardlge boodschappers niet

f i„i Van bul,,ten ff heeft *en eens. Têgen het dagblad De Waar-
.Jtorjnloqp op de staking g ien; held> <je enige krant, die onvoor-

an maar van binnen Ut. waardelök achter de strijd der
De [enige mogelijkheid om de trammannen staat, wordt voort-
staking haar kracht te ontnerihen, durend gelasterd, terwijl gedrukte
is haar eènh'e^d van optreden te manifesten worden verspreid,
breken, provocaties, sabotage en eveneens zogenaamd namens de
ondermijning van. het vertro/jwen stakingsleiding. Van deze onge-
in / de stakingsleiding \d de tekende manifesten, die natuurUjk
opflracht aan de illegale witte cel tegen De Waarheid zon gericht,
van de K.V.P. en ander» reac- weet de stakingsleiding niets af.
tionnalr* apparaten. / \Q ziet ze pas als ze verschenen.
De geruchten-centrale Aan deze; ofschoon al deze pogingen om de
reactionnaire stoottroep is druk eenheid der trammannen kapot te
aan de gang. Doelwi/van de cam- maken, tot mislukking zijn ge-

,znn de ^jxSmnunnistlsche doemd, signaleren wQ ze, opdat
,Communist!- een leder'gewaarschuwd zij. De

a-1—-'—-—- peactle, die steunt op Unie-bestu-
ren en ondergrondse wroeters,
kan de strijd n Pet verlammen, In-
ilen de eenheid der werkers ge-^^5. lyu^jv; iii..^itttait; luxe

^ rond, ze zjfcbrj de-directie
oni hun excuses aan te .bieden en landhaafd blijft.



£±.*S1 aa"'5' co"troleur«- "ie
rrth* - » « n « e nte verrichten door als bestuurder

°P •**"}•" *• Wn, hebben van
gekregen *"" ont8laflbrl«',

Enthousiaste stakers* [

Hedenmorgen vergaderden' $*r
kers opnieuw in de grote,zasS
Amieitia. Zjj btvestfgdea; J
eena, dat zij vanavond' gezatnen
naar de ledenvergadering- yan '
Ned, Vereniging van Spöóïs *
Tramwegpersoneel zoudea |̂a«
Deze vergadering wordt geh|
den In een van de grootste -*al
van Pen Haag, de Dierentuin...

Voorzitter Touw, van het
kingseomité,. welkte i nogl v
op, tijdene deze vergadierh>g
orde te -bewaren. „We zty
onze argumenten sterk ge:
zo zeide hij «n de vergat
onder atreepijfc dit niet f h»
applaus. ' ^
Zekere heer Boeihouder, -vftiv
„Nationale Volksunie", be^eity"
haar doorgewinterde koloti
politiek^ had verzocht, mei
stakine^comité te '' ' " "
teren. „Neen", riej»
en daarmee Was. de kows
meneer BÖelhoüder af.

Een telegram van de <• Am*
damse Tram verwekte veel g»
drift, talrijke middenstanders
den aan goederen, gr'atls
zser lage. prijzen tfe1-
f|rma uit Dordrecht zea4*;*i>«W
toe. Solidariteit te over. '
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rKatholiek trampersoneel heeft
staking niet» gewild

Maar weigert thans het spits af te bijten
Oppositie tegen bestuur
St. Raphaël in Den Haag

(Van onze Haagse redacteur)
Ia de zitting van de Haagse ge-

meenteraad werd gisteren besloten
de fractieleiders van de Anti-Revo-
tionnairen en de C.P.N., die verzocht
hadden om een interpellatie respec-
tievelijk over de maatregelen van
B. en W. om het conflict bij de
H.TM. te doen beëindigen en over
de wöze, waarop aan de verlangen*
der staket* tegemoet zal worden ge-
komeü, zo spoedig mogelijk hiertoe
in een volgende vergadering de ge-
legenheid te geven. Bracht dit aldus
weinig opheldering over de stand
van zaken, in een vergadering van
de Katholieke Bond „Sint Raphaël",
welke gisteravond in het K.A.B.-
gebouw werd gehouden, was er zo-
veel te meer gelegenheid tot hej
luchten van de gemoederen.
De belangrijkste vraag, die Djn Haag

thans bezig houdt, is .m hoe-
verre bij de tramstaking, me .thans
rond tweeduizend man personeel om-
vat, E.V.C.-invloeden in feet stoel zijn.
De „Bedrijfsunie vervoer", vertegen-
woordigende de drie erkende vwcbön-
den, sprak gisteren in een commuuqué
van politieke agitatie van een bepaaWe
extremistische groep en de activitel ^
welke van communistische zijde bij
deze affaire wordt ontplooid, bewijst
wel, dat men het conflict bij de H.T.M,
graag wil uitbuiten, doch de feiten in
Den Haag hebben gisteren ook uitgewe-

zen, dat een zeer groot deel, der sta-
kers zich bewust wil distantiëren van
communistische drijverij — zo werden
de Waarheidpamfletten allerminst gun-
stig door de stakers zijn ontvangen, en
was het opvallend, dat op de vergadering
van Sint Haphaël /juist vele oudere
trammannen, reeds tientallen jaren lid
van de K.A.B., aan het woord kwamen,
die zich scherp kantten tegen de aan-
vankelijk van achter de bestuurstafel
gedane suggestie, het werk heden te
hervatten. De werkwilligen hebben zo-
veel mölest ondervonden, dat zij weige-
ren nu weer bet spits af tö bijten — het
katholieke personeel -vormt ««melijk
een tntnderheid van slechts vierhonderd
man.

Van zeer vele zijden werd in de
snioprhete, overvolle zaal, onder grote
instemming' van 4e rumoerige verga-

, dering door ouder personeel, dat geen
verder risico voor Ujf en goed wenste

nemen en de politiebeschernüng
ide achtte of niet wenste te

:cepterèïlv de houding der bestuur-
dVea gelaaSL die verzuimden Zater-
dagmorgen hM katholieke personeel

lijnen te g\ven over het al of niet
deelüemen aany de staking. De ver-
tegenwoordiger Jvan het hoofdbestuur
van Smt RapHaël deelde mede, dat
men van\de s/aking niet had gewe-
ten.
Terecht wjèCvan bestuurszijde" medege-

deeld, datom z\er dubieus is of deze
ing .tot^de gewapste toonregeling zal Ie;

de stakers maken zich echter niet on-
gerust over het ontslagbrief je, nu er prac-1
tisch gem H.T.M.-pepsoneel meer werkt.

•jng t\e lonen

.Tijdens de vergadeHpg\rerden de nieuwe,
Ist uitgewerkte voörstwien van de loon-

uitgereikt, dieAn zeven punten
een verbetering van de inderdaad ie lage
lonen Beogen te bereiken. Dé vakbonden
geven alsShun mening, dat het communis-
tisch georiënteerd stakingscomité van het op <
handen zijn onzer voorstellen op de hoogte'
was en voordienSeen conflict heeft gezocht.
De stakers daarentegen oordelen, dat het al
heel toevallig is, tlatsdeze voorstellen, die
naar hun opvatting veeNte lang uitbleven,
juist gereed zijn gekomen,Trtn~»jengetoond_
heeft het wachten moede te zijnT"^ " ™

Gistermiddag werd het personeel door het
stakingscomité verzekerd, dat slechts een
der leden communistisch is. Alle vier de
leden verklaarden lid van het N. V. V. te
zijn. Te denken geeft het echter, dat men
via een communistisch raadslid getracht
heeft de burgemeester tot bemiddeling te be-
wegen. Men verweerde zich:met de mede-
deling, dat slechts van die zijde een aanbod
hiertoe gedaan was. Hoe dit zij, uit de uit-
latingen der leden van Sint Raphaël bleek
zeer duidelijk, dat vele trammannen zich er
wel degelijk rekenschap van hebben ge-
geven; .dat communistische elementen hen
voor hun karretje zouden willen trachten te
•spannen: Zij staakten dan ook slechts enyol-

to die houding, omCat verder rijden
onmogelijk is gebleken en de ervaring van
1914 hi» heeft geleerd, dat een onderkrui-.
per — Juiuikboot" noemt men dat in Den |
Haag — 5tog lang .nadien gelaakt wordt. Van
bestuurszijde werd aangedrongen op hervat-
ting van net werk en voortzetting van het
overleg, doch wat 'dit laatste betreft bleek
men het gehuld oefenen en wachten op een
gelijkwaardige regeling als de Rotterdamse
beu. De vertegenwoordiger van het hoofdbe- ,
s.tuw._ïan jynt Raphaël, de heer Blommers,
ging er terislbtïe mede accoord, dat men
zal wachten op de beslissing van de Neder-
landse Vepèniging van Spoor- en Tramweg- j

die hedenavond in vergadering
bijeen-^al komen. De stakers ontvangen van
•dTTCatholieke Bond, die zich tegen de ge- '
volgde methode verzet, uiteraard geen on-,
dersteuning. Het stakingscomité meldde gis- j
teren, dat de strijdkas reeds de twintigdui- ,|
zend gulden had overschreden: enkele '
groentehandelaren hebben verklaard, de
stakers tegen inkoopsprijs te zullen leve-
ren. Hedenmiddag zou een openbaar debat
plaatsvinden tussen de heer Boerhaave van i
de Nederlandse Volksunie en de heer Touw, !
voorziter van het stakingscomité.

Inmiflflels geniet de staking over het ge-
heel genomen de sympathie van de Haagse l
burgerij,'ondanks het feit dat Scheveningen
nu moeilijk bereikbaar Is, de fietsenstallin-
gen overvol zijn en bet bemachtigen van
een taxi een lot mt de loterij is.
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Heden interpellatie door Communistische
Raadsfractie* aangevraagd

Vandaag is het de derde dag van dg>*tQhing~hjJLje H.T.M,
te i Den Haag, die heden nog
toen het loonconflict
eensgezind om een eind te nfaken. aan, de schandalig lage
bij dié H.T.M, waar arSbeidejrs m<
gestuurd, terwijl het bedrijf vorig1

inst maakte. De stakende H,T.j
heeft uitgebreid, zijn vastbesloten
te voeren.
Hedenmiddag heeft Gj v. Praag, voobitter
tische Raadsfractie aangevraagd eei
houden over de staking bij de tram.
Op de stakersvergadering van hede
kingscomité mede, dafthet aantal sta
iDe H. T. M. tett ongeveer 2300 man

ƒ 30j— naar hui* worde
aar ruim 7 mElioen gulde

srs, wier aantal ziel
strijd tot een goed einÓe

rpellatie te/mogen

wrgen deelde het sta-
2000 ligt.

ersoneel, zodat buiten
de ongeveer 1800 bestt
technisch personeel bij

Grote sympathie
de bevolking

Naar wij vernemen zou hetV af-
delingsbestuur van, de Nederlandse
Vereniging van Spoor- en Tram-
wagpersoneel het voornemen heb-

. ben a.s. Dinsdag een vergaderlnö
/ 9r haar stakend» leden te be-
V .gen. Ook de Katholieke en de

Christelijke Vakbond hebben plan-
nen om resp. Maandagavond en
Woensdag vergaderingen voor hun
stakende leden te belgegen.
Op de stakersvergadering, die
Zondagmorgen in Amlcitia plaats
had, kon L. Touw, de voorzitter
van hét stakingscomlté mededelen,
dat er tekenen zijn, die er op wij-
zen, dat het afdelingsbestuur van
de Ned, Vereen, van Spoor- en
Tramwegpersoneel tot rede beghit'
te komen. De eisen der stakers
worden thans redelijk genoemd.
Dit was gebleken uit een onder-
houd, dat gevoerd was tussen de
stakingscommissie en het afde-
lingsbestuur. (Geroep uit de zaal:
„Zien ze. dat nu pas In?")
De sympathie van de: Haagse be-
volking voor de actie Week «tt de
houding van het publiek op straat
en door dé talrijke giften, die reeds
voor de stakingskas waren ont-
vangen.
Een ware ovatie ontlokte de mede-
deling, dat «en telegram was ont-
vangen van het Solldarlteltsfónd».
uit Amsterdam, waarin ƒ 1000.—.
werd toegezegd.
Hierna voerden nog, enkele H.T.
M.-èrs het woord. Één van hen,
die reeds 43 jaar op de wagen
stond en ook de staking van 1914
had meegemaakt, riep, onder grote
bijval op, in een aaneengesloten
front achter de stakingsleiding te
blijven staan, omdat deze het volle
vertrouwen van allen verdiende,
door de juiste wflze, waarop zij de
actie leidde. •>

voort
men ons mededeelde, zou het «leh
dan ook in dergelijke zin hebben
uitgelaten In een onderhoud, dat
het Zondagmiddag had met de
heer Pgl van de H.T.M.-directie.
Hedenmorgen 'om 8 uur vertrok
van «en der remises een bus met
Haagse bleekneusjes naar Kijk-
duin. Dé bus werd gereden door
een «taker, dié hiervoor de toe-

trtvii^f-hïiid «wtvanaran van d«
siakl ngscom m Issle.

Beheerst optreden van
stakers en publiek

Zaterdag en Zondag was het
behoudens op enkele punten,
rustig in de stad. De oorzaak
van de onrust, die hier en
daar heerste, is alleen. en uit-
sluitend te wflten aan het
provocerend optreden van de
H.T.M. -directie. Ieder welden-

. kend mens begrijpt, dat het
geen enkel nut heeft op een
drietal lijnen osm het uur «en
motorwagen te laten rijden.
Door haar optreden is het
noodzakelijk, dat politie-agen-
ten op de tram staan, en dat
politie-jeeps, motorwag«ns
enz. door d« stad kruisen,

Zij is ook de oorzaak van het hier
en daar onevenwichtige, zenuw-
achtige optreden van sommige
leden v\an bet politiecorps.
Zo reed1 b.v. Zondagavond op de
VaillanUaan een politiejeep de
stoep op en alsof dit nog niet ge-
noeg was, sprong de dhauffeur
van achter het stuur en bewerkte
hij met een gummi-knuppel e«n
Jongeman, die rustig stond toe te
kijken; Daarna reed hfl weer ver-
der. Kort daarop verscheen er een
inspecteur in.de Van Ostadestraat,
die de mensen op «traat toe-
schreeuwde ogenblikkelijk de
straat te verlaten, daar anders
zonder, waarschuwing zou' worden
geschoten. Aan bet beheerste óp-
treden van het publiek is het te
danken, dat er niet geschoten ia.

____ Eén. dergelijk optreden, dat dé
Na het sluiten van de vergadering, stemming verbittert en de gemoei-
die ook door talrijke vrouwen van deren tot het kQökpün't brengt,
stakers werd bijgewoond, trokken1 wordt voorkomen, wanneer, de
honderden H.T.M.-ers naar hun H.T.M.-directie bet zinloze rijden
posten bij de remises, kruispunten van enkele wagens stopzet.
en belangrijke haltes. Aan de r?Bliaes maar vooral OQk

Zondag en vandaag zag de stad er bij de Turfmarkt, het Hollandse
nog meer verlaten uit, dan op de Spoor en het viaduct aan de Vail-
eerste dag van de staking. Slechts Jantlaan waren talrijke postende
enkele wagens, bemand met onder- H.T.M.-ers aanwezig. Zij ont-
krulpers en politie reden door de vingei» de volle steun van h«t p«-

vernemen zou het -

3ers, conducteurs en poetsers ook
.staking moei zijn betrokken.

In\twee dagen
\f 10.000

de
ïfaedeged

n
!

aan dn

.ersvergudering' werd
dat In 2 dagen

!s 10.000 (tiendui-
.den was ingezameld
irsteuning. Groenten-

Houveling - uit djf
ScÈepejrstraat heeft aang-éSo-
den me3$Ti«BïetKr'~ëén^ aantal
andere .groentenhandelaren
groenten aan de stakers te le-
veren, benevens aardappelen,
tegen de halve prjjs. x
Deze mededelingen veroor-
zaakten stormachtig applaus.

<*
leden, van mening zijn, dat de
huidige onbevredigende toestand
niet langer kan voortduren. Naar
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LAATSTE NIEUWE

„De Waarheid" wil |
helpen
Haagse stakers

geven „niet thuis"
, Vertegenwoordigers van het stakings-
comite deelden heden mee, dat er door
„De Waarheid" hedenmorgen tegen be-1
taling eeiyOTBniin werd verspreid. In
dit bulletfn Wjt o.m. gezegd, dat het:
blad, zolang Jde trVnstaking duurt, een

uitgeven „met de
\t gtakingsfront
lettQ-opbrengst van ,

steunlüst van de

specia
laatst
der
dit b letin
staki igscc

, bullfetin
, berichten vj
T,M.'«

ven."
Na nens de ivoor

kings ïornité d«
Werf

gorden bijgeschre-

ttter van ' het sta.-
leden Schrijver

! en v. d. Werf fcajJflïTcTRWié mede, dat
het «1 ikingsconlöe/met dit T&lletin niets
te maken heefrtefi dat het etoüté niets
bekena ia vai/dhn steunlijst waarop de
netto fcpbrengVf ivan het bulletin zou
word n hjjgesehrfeven.

Volgens genoéntóe vertegenwcbrdigers
.van het stakingsVómité r Ij den l er ook
yandaaj\nog enkele trams en (bussen,
doch minder dan Eondag, De vertegen-
woordigen! van hel «takingscomlté, ach-
ten de muelijkheld niet uitgesloten,
dat er vand&ag eenj veranderingjïou op-
treden.

Een deel vanft«i<T>ersonael op/ de Wag-
senaarse lijn heeft zich bij d* steker»
aangesloten Hierdoor is deze dienst van
vijf tot tw«e motorwagens ing/krompen,

Naar schktting van het staMngscomttó
zou -het adptai stakers tha^s rond de
2000 liggen.'
' De bedrijfsunie Verwfer, vertegen:

woordigende dfieerke»de organisaties,
welke het H.T.M.-pTETsorieel organiseren,
kwam gisteren in Den Haag bijeen. De
bedrijfsunie zegt: „Hoewel ook de or-
ganisaties verbetering van de loon-
positie voorstaan, kan deze toch niet be-
schouwd worden als de eigenlijke oor-
zaak van het conflict. De bedrijfsunie
is van mening, dat de directe aanlei-
ding politieke agitatie is van een groep,
die uiteraard andere oogmerken heeft
dan de belangen van het H.T.M.-perso-
neael. Besloten werd de leden te advi-
seren het werk te hervatten en zich niet
te laten intimideren door onverant-
woordelijke lieden, die geen enkel risico
zullen dragen voor de gevolgen van dit
conflict.



De Haagse treinstaking
Een leerzame geschiedenis

Nu de staking achter de rug is, mag
wel worden vastgesteld, dat het effect
van deze staking zeer gering is geweest.

Hinder heeft het Haagse publiek on-
dervonden, maar het was juist dat pu-
bliek, dat niets over het conflict te ver-
tellen had en dat het ook wel eens was
met de klacht, dat de lonen van de jon-
gere conducteurs te laag waren.

De H.T.M, zelve als onderneming be-
zien, heeft er schade door geleden en
daarmede is ook voor het personeel
schade veroorzaakt. De financiële positie
van de H.T.M, is waarlijk niet zo roos-
kleurig. Hoe men aan het verhaal is ge-
komen van 12 millioen winst is een raad-
sel. Over 1947 hebben de bruto-bedarijfs-
resultaten f 7.177-582.28 bedragen. Hier-
van moest de fiscus niet minder dan bijna
1% millioen gld hebben, kreeg het pen-
sioenfonds vpor>}t*pef§t»neel f 1.630.176.42.

wordenNafgeschreven in
'ijker matè\n mogelijk
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veel omva:
was, gezi
riaal.

Alles b
-dema'gogi
het geld
schoóts v
slechts V]

de toestand •

Na ai •
systeem
| bedrijfsoi
aangepre;
opmerkel

elkaar was het
ianneer bewe

•01
is. bat geld is
rkrtgén wordi

an het mate-

reu
e ge*
an a
anis
n,,
ke

Hier hefeft
melijk de
te lang op\hi
wachten —\doo: staking vrijwe

tbt rebellie gebr
beteringen in

Onze conclusie- \e staking, die een staalde was van j

extremistische taktiek en die in wezen
niet anders wat dam het veroorzaken van
tumult, onder welks dreiging dan wel
resultaten zouden worden bereikt, mget
worden betreurd, al mag daarnaast ooï
worden vastgesteld, dat er met de be-
langen van de jongere conducteurs wel ;

is gesold. Het heeft veel en, veel te lang
! geduurd, voordat hier een oplossing werd
gevonden en toegepast. ;

Maar het is nu eenmaal niet de
sterkste kant van de geleide economie,
dat zü snel besluiten nemen mogelijk

i maakt. .
' Afgezien van dit .algemene gezichts-
punt zij opgemerkt, dat het gedrag .van
verschillendie Bakers toch wel bedenke-
lijke afwijkingen beeft vertoond van
datgene, wat men van het personeel der
HT.M. zou mogen verwachten. Te hun-
ner verontschuldiging geldt, dat honger
in het gerin ook afwijkt van hetgeen na
•drie jaar „progressief bewind" voor de
kleine man in redelijkheid, verwacty Han
worden. ~-., -—

lan ook reine
rd werd, da*

loonsverhoj^ng er ruim- ]
r niet én kan
door tsriefS"

In gelelde economie.
chtigfteid, waarmede het

lomie en fraaie
de ÏSljtóte jaren is

iden wij Hier voor een
ik in al dat\plidariame.
minderheid V- voorna-

•e conducteursA die veel
maximiura-loon moeten

het ge-
.cht. Hei
Ie lonen

hele perso:
overleg ovei
heeft lang gèttudrd, omdat med al con-
.fererend iets V4&tte te vinde: L, dat de
goedkeuring VEM Rjjksbermddelaars zou
•kunnen wegdragen en dat ook passen
zou in 't schema, dat de organisaties met
veel moeite in elkaar hadden gezet.

De ontevreden jonge conducteurs heb-
ben al dit langzaam- vorderëpde overleg
aan hun laars gelapt. Zij ajn met het
ouderwetse middel van de krachtmeting
iegen heit „overleg" ingegaan en zij heb-
ben daarbij kennelijk de overgrote meer-

I derheid van het personeel aan hun kant
gekregejijzij het, dajUü daarbij gebruik
hebbengëSRtakt~Van terreur, zoals wfl
uit eigen ervaring hebben kunnen gade-
slaan.

Zo zien wij, dat al het ordenen op
papier heel mooi lijkt, maar dat ten
slotte toch het groepsbelang zich met be-
hulp van een stukje ouderwetse „klas-
senstrijd" baan breekt.

Alleen was hier het zonderlinge dat van
een „kapitalistische tegenstander" niet
gesproken kon worden.

DOSS.

OUT.;
SATUM: -Ub
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Doss.25/51/3. G E H E I M.

Op Zondag, l Augustus 1948, werd het tram- en busver-
fceer te 7.00 uur zeer beperkt hervat. Er werd uitsluitend
gereden op de tramlijnen 3, 9 en 12 en op de buslijn ï.

Sabotage-daden kwamen meer voor, dan op Zaterdag, 31
juli 1948. Zo werden op diverse punten stukken ijzer, zand
en stenen op de rails gedeponeerd en zand in wissels ge-
strooid. Een tramhuisje werd licht beschadigd, terwijl we-
derom op enkele plaatsen schakelkasten werden geopend en de
bovenleiding stroomloos gezet.

Enkele werkwilligen en eveneens de vrouw van een der
werkwilligen werd lastig gevallen, tweemaal werden de rui-
ten van een tramwagen vernield.

In het bijzonder wafi het talrijke publiek op het Hobbe-
maplein, Vaillantlaan, Parallelweg en in de omgeving Van der
Vennestraat zeer rumoerig, Het publiek werd aldaar aange-
vuurd door links extreme elementen. Op de Parallelweg werd
de politie bekogeld met stenen. Herhaalde malen moesten op
de genoemde punten charges met sabel en gümmystok worden uit-
gevoerd. Ook op het Gevers Deynootplein werd een samenscho-
ling uiteengedreven. Het tramverkeer van en naar Wassenaar
moest te 18.00 uur worden stopgezet. De overige trams en bus-
sen werden te 21.00 uur naar de remises gereden. Personen,
die nog van de tram gebruik maakten, werden in de omgeving
van de Tan der Yennestraat, nadat zij waren uitgestapt, las-
tig gevallen.

In de loop van de morgen had wederom een stakersverga-
dering plaats in "Amicitia". Het desbetreffende verslag gaat
hierbij*

De directie had op deze dag een bespreking met de be-
sturen van de bonden. Afgesproken werd, dat de besturen van
de bonden op Maandag, 2 Augustus 1948, zoveel werkwilligen
zullen trachten te verzamelen, dat op Dinsdag a.s. door de
H.Ï.M, met groot materiaal zal kunhen worden uitgereden.
Dezerzijds wordt betwijfeld of dit, voorzover betreft althans
de leden van de Ned.Ter, van Spoor- en ïramwegpersoneel, af-
deling Den Haag, zal gelukken.

Dit was de stand van zaken d.d. l Augustus 1948.

Verzonden op 3 Augustus 1948
aan: C.V.D»

C.v. p.



Aan de
Haagse burgerij

De Stakingsleiding H.T.M. maakt
bekend:

De steunactie en berichtgeving
van het dagblad „de Waar-
heid" is buiten de verantwoorde-
lijkheid van het stakingscomité
en er is GEEN opdracht van
ons uitgegaan om deze steun-
actie te ondernemen.
Onze houding 1̂  en BLIJFT
NEUTRAAL tegenover iedere
politieke of religieuze richting.
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tot

\ E H EI M,

van de vergadering, belegd voor het stakend
H.T.M.-personeel op l Augustus 1948, in het gebouw "Araici-
tia1' aan het Wöstöinde alhier*

Aanwezig waren + 600 H.T.M.-mannen»
* Te omstreeks 12730 uur opende de leider van het Sta-

kingsoomité, l»TOUW, (personalia bekend) de vergadering en
deed aan de vergadering mededeling van de acties, die door
het comité waren ondernomen*

Allereerst deed spreker mededeling van een onderhoud,
hetwelk het comité had gehad met het Hoofdbestuurslid van
het ï.Y»7.', HBBMAHS, uit Amsterdam (vermoedelijk 31 Juli 1948
LD.)» . .

Volgens spreker was Hermans totaal onbekend met de sta-
king van het Haagse trampersoneel,

Eadat tegenover Hermans het doel van de staking uiteen
was gezet, verklaarde hij zien volkomen achter het stand-
punt der stakers te stellen. Hermans nam het de voorzitter
van de plaatselijke afdeling, HYJCUIS» hoogst kwalijk, dat
deze hem niet £*ér de staking had ingelicht»

Hermans had zich tevene bereid verklaard om een dezer
dagen de stakers toe te sprekea* Toen foüw de vergadering
de vraag stelde, of men hier prijs opstelde, werd met alge-
mene stemmen "ja" geantwoord, Verder deelde Touw mede, dat
hij nu/3 maal toe een bespreking had gehad met het afdelings-
bestuur van de ïïederlandse Vereniging, doch dat dit bestuur
zich niet acooord wilde verklaren met de staking. Volgens
spreker zou morgenochtend (2 Augustus) om 9.00 uur in het
gebouw "Amicitia*1 worden begonnen, met het registreren der
stakers; daarna zal het stakingseomité een bespreking heb-
ben met de Burgemeester en daarna een bespreking met de Di-
rectie van de H.T.M. Vervolgens zal wederom een vergadering
voor de stakers worden belegd, waarvan.plaats en tijd morgen
nader zal worden bekendgemaakt. Spreker deelde vervolgens
mede, dat door de Directie van de.H.T.M, ontslagbrieven wa-
ren verzonden, zelfs aan zieke leden én leden van het perso-
neel, die in een ziekenhuis zijn opgenomen.

Touw vond de houding van de Directie belachelijk en
zeide: "Wanneer er ontslagen zullen plaatsvinden, zullen die
wel aan de leden van de bestuurstafel (van het comité) gege-
ven worden, doch dan is het woeord aan TT."

Vervolgens zeide spreker, dat er heden minder trams wa-
ren uitgereden, dan gisteren en dat alleen de Wassenaarse
tram nog vrij behoorlijk reed. Hij spoorde de aanwezigen aan
om na afloop van de vergadering zich in kleine groepjes naar
de Turfmarkt te begeven» Het mocht in geen geval een beto-
ging worden. Men mocht niet tot handtastelijkheden overgaan,
doch slechts door woorden zijn misnoegen over de houding van
de onderkruipers kenbaar maken, aldus Touw* - -

Spreker deelde vervolgens nog mede, dat hij een onder-
houd had gehad met een lid van het Amsterdams trampersoneel,
die hem zijn loonstaat had getoond, waaruit bleek, dat deze
man zonder kindertoeslag een netto-salaris van f.48,44 ge-
niet.

Zowel de Amsterdamse- als Eotterdamse collega's hebben
volledig hun financiöle steun toegezegd.

Touw deelde vervolgens nog mede, dat vanuit Amsterdam
een ohégue ten bedragevan f.1000.— voor de stakingskas was
ontvangen.

Wat de actie der steunlijsten betreft, was spreker zeer
-tevreden-
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tevreden. Hieruit blijkt, dat de Haagse "burgerij zich vol-
komen achter de stakers schaart. Het lid (van het comité)
YAF BBBK heeft reeds f.130. — geïnd.

Spreker drong erop aan om de inzameling zoveel moge-
lijk "bedek* te doen, want de mogelijkheid is niet uitgeslo-
ten, dat de Politie dit verbiedt en de- gelden inbeslagneemt.
Twee mensen moeten samenwerken: de een houdt de steunlijsten
onder zich-, de- ander beheert het geld.

Doordat het in de vergadering nogal zeer rumoerig toe-
ging besloot spreker geen„gelegenheid tot discussie te geven»
Hij wilde een uitzondering maken^ voor het oudste lid van het
personeel SKIf-, dié de tramstaking in 1914 had meegemaakt.
Smit sprak allereerst zijn vertrouwen uit in de leiding van
het stakïngseomité en hoopte, dat de stakers zich achter de
leiding zullen stellen. Hij verwachtte dan ook dat er door
de stakers meer gedaan, dan gepraat «a*l worden. Het mocht
niet voorkomen, dat er leden van het personeel van 's-mor-
gens 5 tot * s -avonds 10 uur op post staan, terwijl anderen
rustig thuis blijven zitten.

I& 1914 was dé strijd eveneens zwaar geweest; ook toen
was spreker ontslagen geweest, maar door de strakke houding
van de stakers was oote toen het pleit gewonnen» r

Spreker spoorde de aanwezigen aan om vol te houden tox
dé overwinning*

Een der aanwezigen deelde daarop mede, dat hij gisteren
had gereden en van plën was om zich vanmiddag wederom te
melden, doch geen dienst te doen.

Op de vraag van Touw, waarom hij zulks wenste, deelde
hij mede, dat hij ruim 30 jaar lid van het ET.T.V, was en de
richtlijnen. van zijn bestuur wenste op te volgen.

Hiérna^tolgde een &els lawaai, waarin de gemoederen
verhit raakten, waarójG lütouw dé vèrgalering sloot met de mede-
deling, dat hét bestuur »t*£4ag verder zitting hield op zaal
.4 in genoemd gebouw, waar vragen gesteld konden worden en la-
ter een speciale discussie-vergadering üou worden uitgeschre-
ven.; ' • ,

In de zaal werden nog opgemerkt de 0,P.F»-ers Paul BB
SEOQf, -H.HOVBirS en W»YAF 10Q1T, P.METSSHES en
Tertegenwoordlgérs van trampèrsoneel uit Hotterdam of Amster-
damj werden niét waargehbmen. •

Nadat de vergadering uiteen was gegaan, begaf men zie/'
in kleine groepen naar de Turf Markt, : waar scheldwoorden wed-
den gericht tegen dé bestuurder van de tram*.

. ïoen kort daarop èên tramwagen van lijn 9 op het Spui
verscheen, werden een aantal rijwielen op de trambaan gewor-
pen, waarna de ter plaatse aanwezige politie de orde herstel-
de en de stakers uit een joeg.

« * ' . - • . * .

Verzonden op 2 Augustus 1948
aans C.V.B»

O.V.P.
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Ha de vergadering van het
welke , in de nacht van 30 - 31 Juli 19 |9 fhe t "Gap tol
theater" alhier, werd gehouden, iritrlnTrTln ntiilrariii Tlpnr het
ttttiter in groepen verdeeld ö.a. door een man, die kenneli
niet tot .het H, T. M. -personeel behoorde. Deze groepen begaven
zich naar de diverse remises, met het doel het uitrijden van
de vroege dienst te beletten. Zo verzamelden zich te + 4.30
uur bij de remise jprans Hals straat -f 50 man, "bij de remise
Harstenhoekweg +• 40 man, bij de remise Er aas-' "

man en bij de autobus garage ï*uitweg + 50 aan. Do
te aanwezigheid van Politie konden de werkwilligen nor'maal
uitrijden, hoewel terstond reeds van het uitvoeren van een
normaal lopende dienst geen sprake was, gezien het groot'aan-
tal stakenden Bij dé remises gingen de stakers niet tot hand-
tastelijkheden over, doch trachtten afscheidende de werkwil-
ligen te intimideren. Aan het Harstenhoefcplein besprongen de
stakers eert tram, doch werden door de Politie verwijderd.
Teen de stakers bemerkten, dat zij bij de remises niet slaag-
den, verspreidden zij zich in de stad, waar zij trachtten
het tram- en busvérkeer te laten stagneren. Op enkele plaat-
sen openden zij de schakelkasten en zetten aldus een gedeelte
van een bovenleiding strobmloos. Ook haalden zij hier en
daar passagiers uit de tram, of trachtten het publiek te be-
letten in de tram te gaan. van één tram en één autobus wer-
den de ruiten ingegooid, in enkele gevallen werden trambe-
stuurders en buschauffeurs gehinderd.

Bij informatie bleek het gehele personeel (d̂ w.z. 40
bestuurders en conducteurs) van de remise te Rijswijk te
staken, terwijl daarentegen het personeel van de remise te
Wassenaar, met uitzondering van een 9 tal in Den Haag wonende
personeelsleden, aan het werk was gebleven.

Te + 11.30 uur begonnen de stakers te vergaderen in het
gebouw "Zmicitia" aan het Westèinde, waardoor de ordever-
storingen op straat niet meer voorkwamen (zie bijgaand ver-
slag van de vergadering), ïfa de vergadering, welke te 13.30
uur werd beëindigd, trok een twintig tal stakers naar de
remise Lijsterbesstraat en een 20 tal naar de remise ïrans
Halsstraat. Zij veroorzaakten achter geen wanordelijkheden.

Vermeldinë/dient nog het volgende:
Door een burger werd in de Kijnstraat een grote bout

met moer uit de tramrails verwijderd, die kennelijk daar
was gedeponeerd met het doel sabotage te plegen.

Eenmaal werd een trailer en eenmaal een taxi op de tram-
rails geplaatst met hetzelfde doel.

Te + 22.30 uur bevonden zich bij de remise van de Jruit-
I weg + 200 & 300 personen, waar o»a. werden opgemerkt G.GrEBl!-
I HQBlTen W.VAH" LOOIT. Ter plaatse werd druk gedebatteerd over
l de tramstaKing. Even later begaven Geelhoed en W.van Loon
f zich met de stakingsleider, L.TOUW, naar diens woning.

De stakers werkten - zoals werd geconstateerd - reeds
des morgens met steadLijsten, zowel aan huis als op straat.

Tenslotte wordt vermeld, dat de directie van de H.T.M,
niet wenst te onderhandelen met het stakingseomitè, doch uit-
sluitend met de Besturen van de Bonden. Anderzijds is het af-
delingsbestuur van de Hed.Vereniging van Spoor- en Tramweg-
personeel bereid besprekingen te voeren met een delegatie
van de stakers, doch niet met het meergenoemde stakingseomi-
tè. Tot dit standpunt is het afdelingsbestuur gekomen na rugge
spraak met het Hoofdbestuur. Blijkbaar is het Afdelingsbe-
stuur van de JSfed.Vör. van Spoor- en Tramwegpersoneel zich
er wel van bewust, dat de leiding van deze wilde staking in
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handen is van uiterst lintese.. elementen, . .
5?e 21.00 uur werd a o ©r de al^lWt i e van. de H.Ï.M. het

tram- en fcasverfceer geheel stopgezet.
£e + 23*00. uur werden bij .de personeelsleden van de

S.T.E» aanmaningen aan hujis gezöadöri, Waarin wordt medege-
deeld, dat hef werk l Autgüstaö 1948 dient te worden hervat,
daar anders .ontslag zal Voigett* '"•"-&• &> '

. Bit was de stand van .aaken d.d, 31 J^ftewtfs 1948.

Verzqnden op 2 Augustus 1948
aan: " C*T,I)»
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Op 31 Juli 1948 werd een vergadering gehouden door sta-
kende personéeIsIeden.van de H.T.M» iii een der zalen van het
gebouw "Amioitiaw aan het Westeinde Nö.15 alhier*

Aanwezig waren ongeveer 500 personen. Zaaleapaclteit
ongeveer 400 3 450 personen. Te omstreeks 11«30 uur werd de
vergadering geopend door de voorzitter van hét stakingscoml-
té, de conducteur L.TOÜW (personalia bekend). Hij verklaarde,
dat de staking tot doei had, het loon van.de H.X.l,-mensen
gelijk te brengen met dat van het trampersoneel in Amsterdam
en Rotterdam. Deze lonen zijn -aldus Touw - ongeveer f»7.—
per week hoger, dan die der H.T.M. He directie van de H.T.M.,
met wie dit probleem meermalen is besproken, wilde hiertoe
niet overgaan. In een bespreking, die hij * Touw - met nog
enige leden van het stakingscomité met de Heer Burgemeester
hedenmorgen had gehad, heeft deze medewerking toegezegd tot
bemiddeling met de H.T.Ï.-directie*

(- Vervolgens werd door Touw medegedeeld, dat deze bemidde-
ling reeds had geleld tot een aanstaande, op Maandag, 2 Au-
gustus, té houden bespreking mét de H.T.M.-directie. Spreker
zeide er van overtuigd té zijn, dat de eisen van de stakers
zullen worden ingewilligd, aangezien deze algemeen als recht-
vaardig worden beschouwd, o.a. door dé Haagse burgerij, het
tax i -pers one e l alhier en eveneens door hé̂ t~1rramirerg'oTae e l van
Imsterdam en R£feis£djaffl. Aan de Haagse burgerij zal era mani-
felfï~*wörden aangeboden, waarin doel en strekking van de sta-
king wordt uiteengezet.

Zolang deze eisen niet zijn ingewilligd, zal niet meer
worden gereden. Teneinde te komen tot een steünactie, verzocht
hij de medewerking van de aanwezigen, opgave van hun familie-
omstandigheden te doen aan hét stakihgscomitê en tevens om
een commissie samen te stellen, die de steunactie zal leiden.
Hij verklaarde, dat vele burgers hiertoe willen bijdragen,
dat het taxi-personeel alhier, per dag en per persoon f.2,50
zal bijdragen en dat ook hét trampersoneel uit Amsterdam en "'
Botterdam zich solidair heeft verklaard en de actie zal

^ B steunen, wanneer a.s. Maandag het conflict niet is opgelost,
V l zal het trampersoneel in Amsterdam en Rotterdam eveneens een

l sympathie staking aangaan. / ,v̂ .i ^ Â -*'*' v\p Zondag, l Augustus 1948, zal te 11.30 uur in het-

zelfde gebouw wederom een vergadering worden gehouden, waar-
bij deze zaken nader zullen worden geregeld. Spreker wekte

v de aanwezigen op, om de goede naam van het H.T.M.-personeel
| niet door het slijk te sleuren, door hét verwekken van orde-
| verstoringen of vernielingen, zoals, naar spreker zeide,
i* reeds waren voorgekomen. De Politie, aldus spreker, is ons
goed gezind en wij moeten geen coaflicter uitlokken, waar-
door deze verhouding zou worden vertroebeld. Het bestuur
van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel,
in welke organisatie de meeste trammensen zijn georganiseerd,
staat niet achter déze staking. Echter heeft dit bestuur be-
sloten tot een onderhoud met het stakingscomité, aldus Touw,
welk onderhoud na afloop van ds ze bijeenkomst zal plaats heb-
ben, ik nodig jullie uit om gezamenlijk laügs hét kantoor
(ïrinsegraoht 73), waar het onderhoud zal plaatsvinden, te
"wandelen", ©m zodoende blijk te geven, dat jullie van het
bestuur van de N.V. verlangen, dat het de actie gaat steunen
en vertegenwoordigen bij de H.T.M.-dlrectie. Verder verwacht
ik van jullie, dat de posten bij de remises weer worden be-
trokken tot vannacht 24.00 uur, om te voorkomen, dat nog wa-
gens zouden uitrijden. Na 24.00 uur wordt niet meer gepost,

-doch-
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doch dat moet morgenochtend om 5*00 uur weer worden opgeno-
men, in de vergadering van morgen zal dit posten nader wor-
den geregeld»

Het gesprokene werd steeds met geestdrift door de aan-
wezigen ontvangen.

$e-omstreeks 13.30; uur ging de vergadering uiteen.

Verzenden op.2 Augustus 1948
aanj . . fl»V.B,

C



betr.:Staking H.TJI,

Onder het personeel van de H«T*M* heerst re
ontevredenheid over hun loon .Vooral nu het p

ti
el

gpote
ting

noet betalen van de ontvangen fooien,is de stenming zeer sleoht ge-
worden*
Sr ayn steunen opgegaan on het zelfde betalingsstelsel toe te passen
als voor het tranpersoneel te Botteraan geldt .Dit zou wel een verbe-
tering betekenen voor het jongere personeel,doch zon tevens een ver*
laging van loon Inhouden voor het oudere en meer vakbekwame gedeelte»
In het begin van deze week werd een naohtvorgaderlng gehouden on de
zaak te bespreken.Veel heeft dit niet opgeleverd en er werden geen
besluiten genomen.
Daar het personeel huns inziens weinig of geen steun on$ving«* van
hun bonden(wllde men door een korte stakingsaetie de bestuurders
daarvan tot grotere activiteit aanzetten*
De bondsbestuurders hebben zich niet op de vergadering laten zien,
en keurden reeds by voorbaat'een stakingsaetie af.'
Het gehele personeel der H.T.M. omvat plm.2300 man*
ongeveer 1400 man hiervan behoren tot de buitendienst (wagenvoèrders
en conducteurs) .Deze laatsten zyn nagenoeg allen georganiseerd,en wel:
plm.100 K.A.B.,pla.100 C .N. V. en plm.1200 in het R.V.V.
Van deze"1200 N,V.V.»era zijn ongeveer 800 man tevens lid van de E.V*C
De S.T.C, heeft voor deze bedrijfsgroep in Den Haag geen eigen af de-
ling, doch heeft hasr aanhangers aangeraden zich bij het N.V.V. te
voegen*
ïn de nacht van 30 op 31 Juli is weer een vergadering gehouden,waar
600*700 man aanwezig war en .Het algemeen gevoelen was dat men een
stakingsactie moest beginnen om een betre loonregellng af te dwingen.
Er was ook een Tram-Ban uit Rotterdam aanwezig.terwyl een Amsterdamse
tranman in uniform het woord voerde en de toehoorders mededeelde dat
«y in geval van staking.ni op hulp van Amsterdam em Rotterdam konden
rekenen.
Ter vergadering en vooral ook terstond daarna bleek dat de leiding
in deze zaak in handen lag van dé &fArB«I*C* Verscheidene leden
hiervan mengden zich onder groepjes arbeiders om hen tot staken op
te zetten.
Na afloop der vergadering gingen ar ploegen naar de remises om uit*
ryden der trams te beletten en ook bezochten de stakers de adressen
van het personeel dat die morgen dienst zou hebben,om hen te bewegen
niet aan het werk te gaan.
Het gevolg van een en ander was dat slechts een gering aantal wagens
in gebruik kon worden genomen.ook trachtten de stakers de rijdende
wagens tot stilstaan te brengen door plaat s elyk de stroom uit te
schakelen of ook door voorwerpen op de rails of by de wissels te leg-
gen.
De directie der H,T«lfi. heeft toen de wagens terug doen komen naar de
remises,vanwaar in de loop van de morgen (Zaterdag,31 Juli 1948)
weer 20 traamagens en 5 bussen in gebruik werden genomen; in elk
voertuig waren twee in uniform geklede politiemannen aanwezig.
Bet personeel van de remise in Byswyk staakte ook,zodat de lijnen
Den Haag-Delft en Voorbug niet konten rijden.
Te Wassenaar waren slechts weinig stakers,alleen 9 in Den Haag woon-
achtige lieden waren niet op het werk verachenen.De Wassenaars e
tram rijdt dus wel.
Bet is moeilyk te schatten door hoeveel man aan deze actie wordt deel-
genomen .Vermoedelyk tullen ongeveer 750 man aan de staking deelnemen.
Bet oudere personeel,uitgezonderd te uiterst links georienteerden.
is vrijwel niet bij de aetie betrokken.

31-7-48
B T.
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' • • • • • ^ - - lPl^i*A*Hierbij wordt het volgende medegedeeUi
Onder het personeel van de "Haagse Tramweg Maatschappij11

bestaat reeds lang onrust ô er de löoilpositie. Vooral de jon-
gere leden, van het personeel zijn van oordeel, dat zij te
weinig1 verdienen. Zij wensen in hoofdzaak een loonregeling,
zoals die bestaat bij dé "Rotterdamse Tramweg Maatschappij".

. . . De H.T.M, heeft een personeelssterkte van ongeveer
2300 man. Hiervan zijn +1200 man georganiseerd in de "Neder-
landse vereniging van Spier- en Tramwegpersoneel. Van deze
1200 mensen zouden er een kleine 200, tevens georganiseerd
zija in de BVV.G. '-* ' ~~~""*~

Toorts "*Kl3ïT*er ongeveer 100 man georganiseerd in de
Katholieke, bond "St.BafaJl" en 100 man in de "Protestants
Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel".

De bestoren van genoemde bonden .zijn reeds lang bezig
, . met het houden van besprekingen met de directie van de

H»T.M», teneinde tot een betere loonregeling te komen, voor
het. jongere personeel. Genoemde besturen staan echter niet
de loonregeling van Rotterdam voor, aangezien het loon van

« . ,de oudere conducteurs en bestuurders, plua het loon van het
technische personeel in Den Haag gunstiger is, dan in Rotter-
dam. .

. De directie van de H.T.M. heeft reeds vaak toegezegd,
dat een andere, gunstiger loonregeling voor het jongere per-
soneel zal volgen. Het bleeJt echter bij toezeggingen, want
de loonregeling bleef .dezelfde (dit althans is de lezing van
bestuurders van dé ïTed̂ Ver.. van. Spoer-s en Tramwegpers oneel)»

De besturen van de vakbonden beloofden hun leden, dat
zij d.e zaak, betreffende loonregelingen, opnieuw naar voren
zouden brengen.

Begin juli 1948 was de stemming onder het personeel der-
mate opposant, dat,, zonder medewerking Van de besturen van
de vakbonden» werd, besloten tot het oprichten van een comité
van actie. Dit oomité s.tejLde zich ten doel, om zo spoedig mo-
gelijk, desnoods door staking, een betere loonregeling te
verkrijgen. Do orde besturen van de vakbonden werd medegedeeld,
dat zij deze ac.ti,e niet zouden steunen. Genoemd comité be-
staat uit de volgende ledens

fr*y.4jjj[. ËJjjjj-l ̂ ô ĥ e Arnhems e straat 66;
VA1T BÏÏMSBX, fulpstraat 56, Rijswijk;
YAH1 BBffllfflj, Waalstraat 39;.

Ecans Halsstraat 54;
TTFoordpolderkade 137;

ÏÏ7 GSED, Röfcenburgstraat 200;
B*~feeiperstraa,t 4.7;.

Tillg» Laakweg 210;
J»aBqBV. wTeringsestraat 494;
, .. Hoofdstraat 51;
h-. MM» Hoef kade 1314,;

Herman Costerstraat 343;
J*^AA3J> ffoordpolderfcade 274;
A«F.SMULDEHS, Kijfcduinsestraat 135l loosduinen;
G «JBAJj» fioerstraat 110, Séheveningen,
riHeT! Comité van Actie11 schreef een nachtvergadering uit,

welke werd gehouden in de nacht van Maiandag, 26 Juli op Dins-
dag,. 27 Juli 1948, in het gebouw "De Veröniging" aan de Wil-
lemstraat alhier. In verband daarmede werd aan de leden van
het Tramwegpersoneel een. schrijven verspreid. Een afschrift
van dit schrijven gaat hierbij. Op genoemde vergadering zou-
den voornamelijk als sprekers zijn opgetreden de leden van

-genoemd-
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genoemd comité S.1A$TRIB!E én L.3?QÏÏW. (laatstgenoemde -Touw
staat bekend als een fel obmmüniTsï en is tevens oprichter ,
van het z.g. "Welvaartsoomité" bij de H.Ï.M.).

In deze vergadering werd besloten dat, indien niet bin-
nen enkele dagen een andere lóonrégëling tot stand was geko-
men, tot staking zou. worden overgegaan. Door bedoeld comité
van actie werd vervolgens een nachtVergadering uitgeschreven
in de nacht van vrijdag 30 óp Zaterdag, 31 Juli 1948, in het
"Capitol theater" aan de iöosduinsefcade alhier.

Zij zouden dan bestuursleden van de E.V.C, van het tram-
personeel van Amsterdam uitnodigen om aanwezig te zijn»

Daar de directie van de K,T.1» zich op het standpunt
stelt -alleen te willen onderhandelen met de vakbonden en
niet met afzonderlijke groépény kwam óp kort termijn geen
betere looairegeling tot stand, waardoor laatstgenoemde ver-
gadering inderdaad door-gang vond*

De vergadering werd bezocht door + 900 man (waaronder
ook vrouwen van personéelleden van de S.Ï»I.)»

(Zaaleapaciteit vaa het "Gapitol theater is + 1200'man).
Het werd een zeer rumoerige Vergadering, waar odk~nu weer (
als sprekers optraden de hier eerdergenoemd G.van Riet en
L.fouw. feveas waren enkele leden van de S.V.C, van het Am-
sterdamse Tramwegpersoneel aanwezig. Het waren juist deze
lieden, die kans zagen om de gemoederen van de vergadering-
bezoekers zo -hoog mogelijk op te zwepen. Bén van deze mensen,
die gekleed was in fle uniform van de Amsterdamse Tramweg
Maatschappij maakte een vergelijking met de lonen in Amster-
dam. Hij deelde mede, dat het standaardlopn in Amsterdam
f.42.50 bedraagt-, terwijl men in Amsterdam bij acties voor
loonsverhoging van de zijde der directie steeds wijst op
zeer slechte loonspósitie in Den Haag. Het signalement van
bedoelde spreker luidt als v-olgtï

± 40 s 45 jaar oud, normaal postuur, opvallend wit haar.
Daar, zoals gemeld, de besturen van de vakbonden zich

niet achter deze actiex plaatse-ïi, behoefden de leden van per-
soneel van de H.-T.lf» bij een eventueel besluit tot staken
niet op financiële bijstand uit de ẑ g. "stakingskas" te re-
kenen, foen dit op de vergadering op moeilijkheden bleek te
stutten, deelde bedoeld EVV,C.-lid uit Amsterdam mede, dat;
"de kameraden in Amsterdam", volledig achter deze actie staan
en dat het Vrij aannemelijk moet wórden geacht, dat de Haag-
se tramaannen betaald zullen worden uit de stakingskas van
Amsterdam, ,•

f Hadat vooral Touw nogeens op staking had aangedrongen,
werd tenslotte mét algemeae stemmen -beslist het werk op Za-
terdag, 31 juli 1948, niet te hervetten, totdat de directie
van de H.T.M, een betere loönsregeling bekend zal maken*

Door de leden van het genoemde -"Comité van Actie" werd
aan de aanwezigen zoveel mogelijk adressen verstrekt van dat
personeel, dat niet ter vergadering aanwezig was. Zo kan o,m.
worden opgemerkt, dat do leden van de Prot.Christ.bohd en de
leden van de Kath.bönd niet aanwezig- waren. Andere bezoekers,
die niet naar adressen van collega's- zouden gaan verdeelden
zich in groepjes en trokken naar de verschillende remises,
teneinde te voorkomen, dat werkwilligen met H,T.M.-materi-

I aal zouden uitrijden. Touw zou de aanwezigen hebben opgewekt
: om de staking zd effectief mogelijk te maken door o.m, wis-
sels en schakelkasten onklaar té maken,-

Te omstreeks 4.30 uur- hadden bedoelde groepjes postge-
vat bij de remiaejâ erwijl andere dé buitenschafcelaars bui-
ten werking trachtten te stellen. Hedenmorgen zag men slechts

-een-



een enkele tram in Den Haag rijden,
Haar schatting zijn er van de"1300 tóan, conducteurs en

bestuurders, ongeveer 800 é 900 mannen in staking.
Hierbij gaat als bijlage II een oproep voor de nacht-

vergadering, d.d. 30/51 Juli 1948.

Verzonden op 31 Juli 1948
aanj C.7.33.

C



A f s c h r i f t«

Aan de Leden van de Ned.Ver.van Spoor- en Tramwegpersoneel, Den Haag II.

Ondergetekenden, allen leden van de ïïed.Vereniging, afdeling Den Haag II,
nodigen ü uit een n a o h t v e r g a d e r i n g bij te wonen, die zal
worden gehouden in de nacht van Maandag, 26 Juli op Dinsdag, 27 Juli a.s.
in Gebouw "De Vereniging", Willemstraat, Den Haag,

De vergadering begint om half twee precies.

Wat is de reden van ons optreden?

Meer dan 750 bendeleden hebben soshriftelijfc hun wens te kennen gegeven
een nachtvergadering te beleggen. Ons dagelijks bestuur, door ons gekozen,
legde echter deze wens als oud papier naast zich neer en belegde een och-
tend- en avondvergadering, waar natuurlijk geen degelijk besluit kon wor-
den genomen*

Intussen gaat de loonstrijd verder.

De leden zijn in grote meerderheid op de onlangs gehouden vergaderingen
o n t e v r e d e n geweest met de voorstellen van het hoofdbestuurslid
de heer De Later.

Deze kan nu wel denken, dat hij kan doen wat hij wil, zonder naar de stem
van de leden te luisteren, die hem tenslotte betalen, maar od^etekenden
zijn van mening, dat de leden zelf de beslissing "in handen hebben.

Daar &et dagelijks bestuur weigert de krachtens de statuten formeel juist
aangevraagde naohtvergadering te beleggen en de voorstellen van het hoofd-
bestuur niet aanvaardbaar zijn, hebben wij besloten zelf de zaak ter hand
te nemen.

Onze gezinnen hebben een oplossing van de loonkwestie absoluut nodig.
We wachten reeds lang - vorderingen maken we zo goed als niet.

Uw eensgezinde opkomst op onze nachtvergadering, waarvoor ook het afde-
lingsbestuur is uitgenodigd en die slechts ten doel heeft op te komen
voor onze onmiddellijke eisen, zal een belangrijke bijdrage vormen in de
strijd voor onze overwinning.

G.van Beek, Arnhemsestraat 66 -
p.van Beaunel 4 Tulpstraat 56, Rijswijk-
j.van Bemmel 5 Waalstraat 39
T.van oampen l Frans Halsstraat 54 -
G.van Elck Ifoordpolderkade 137 -
A.P.v.d.Geld lozenburgstraat 200 ̂
D.Mulder 4 Weesperstraat 47 -
G.van Eiet Laafcweg 210
J.Hoos 6 Wieringsestraat 494 -
H. Stol Foordstraat 51 -
L.TOUW 5 Hoefkade 1314 ~
J.Verhoef Herman Gosterstraat 343 -
J.Taal Noordpolderkade 274 -
A.P.Smulders Kijfcduinsestraat 135, Loosduinen-
C.Bal Koerstraat 110, Scheveningen.

Waarvan afschrift conform.'



A f s o fa r i f t

AAH EST' PBRSOHBKL HEB E.3?»E.

3}e naohtvergadering van Maandag j. l . heeft ons opdracht gegeven
het afdelingsbestuur van de Ned .Vereniging te verzoeken de.
leiding van onze loonstrijd op zich te nemen en zo deze dit
weigerde, zich tot de Directie te wenden met onze eisen tot

GELIJKSCHAKELING + TARIEF + OTBRBEÏÏGgliyGrS TOELAGE

Op een

F A O - H . g V B R S A D B . R I g S
te houden in het

O A P I g .0 -L - g H B A g B R
Loosduineekade, in de

YBIJDAG OP ZAO?ER33AG

zal uitvoerig verslag worden gegeven en zal onze verdere
houding, zoals deze Maandag j. 1. is vastgesteld, worden geregeld*

Daarom allen naar de nachtvergadering.

Aanvang 2 uur precies (zaal open l uur) Komt Allen!!!!

C
DE GBlIJKSOHAKBLUg .MOEI EH KOMEN!!!!

Brengt uw vrouwen mede. Ook zij "behoren met ons voor onze
belangen te strijden.

i

De Personeelscommissie.



POLITIE RIJSWIJK Z.H.

No.

Bericht op schrijven van

RIJSWIJK Z.H., 31 Juli 19^8.

Onderwerpt Staking H.T.M.

geen.

C

ii.

Hedenmorgen, 31 Juli 19̂ 8 te
7.00 uur brak een staking uit onder
het zgn.SriJdend" personeel van de
H.T.M.

Voor de gemeente Rijswijk(ZH)
betreft deae staking de remise 'e-
Gravenmade aan de Delftweg, waarbij
tyo man "rijdend" personeel betrokken is,

Het vermoedelijk motief tot de
staking is: verhoging van het loonpeil.

Tot nu toe hadden in verband
met de staking in deze gemeente geen
ongeregeldheden plaats.

Te zijner tijd zal over het
verloop' en het resultaat van de staking
nog nader worden gerapporteerd.

type:S.

De Hoofdinspecteur van Politie,

AAN: de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst.
Javastraat 68.
'a-O- R A V E N H A & E.



Tramstakinff duurt
CJ

onverminderd voortHedenmorgen om 8 uur vertrok

Heden interpellatie door Communistische

Raadsfractie aangevraagd

bij de H.T.M
Zaterdag, toen het Io\n-

de stakers eensgezind

Vandaag, de derde dag van de
Haag, is zij nog algemener
conflict begon. Meer d
een eind te maken aan d/schandalig lage lonen bij de H.T.
waar arbeiders met ƒ JRO.— naak huis worden gestuurd, te
wijl het bedrijf vorig jpr ruim 7 injHioen gulden winst
De stakende H.T.M
I d, zijn vastbeslo
Hedenmiddag heeft
tische Raadsfractie
houden over de stak
Op de stakersverga
kingscomité mede, dat het Aantal
De H. T. M. telt ongeveer 2300 man
de ongeveer 1800 bestuurders, conduc

r-ers, wier aantal zich nog heeft ui'
en de strijd toneen goed einde te
G. v. Praag, voorzitter van de fkJmm'unis-
aangevraagd eei\;
ng bij de tram.
lering van hede
ftt

ilde het sta-
de 2000 ligt.

neel, zodat buiten
en poetsers ook

technisch personeel bij de staking moetfcijn betrokken.

Grote sympathie Van
de bevolking

fedenmorgen
van een der remises een bus met
Haagse bleekneusjes naar Kljk-
duln. De bus werd gereden door
een staker, die hiervoor de toe-
stemming had ontvangen van de
stakingscommissie.
De poging van het staMngso&mtte
om in contact te komen met de
burgemeester, teneinde een be-
spreking- tussen de stakdngsJeddlng
n de HTM-directde tot stand te

brengen was hedenmorgen nog
niet gelukt. De burgemeester was
in verband met feestelijkheden in
Duindorp niet te bereiken, ^s*

Tramdfensf Wassenaar-—
Leiden ligt stil

Op ew hedenmorgen om hal
twaalf gehouden stakersvergade
ring deelde d« voorzitter van d
sta klngtcom missie, L, Touw med
dat nu ook de trarndlenst op Was-
senaar en Lelden volkomen sti
ligt.- Deze mededeling verwekte
een geestdriftig applaus.
De stakers zullen een manlfes
uitgeven, waarin zij hun zaak aai
de bevolking- uiteenzetten.
„Het publiek in Den Haag staat

aldus de voor-

Naar, wij vernemen zou het
delingsbestuur van de Nederla
Vereniging van Spoor- en Tra
wegpersoneel het voornemen heb
ben a.s. Dinsdag een vergadering
voor haar stakende leden te be-
leggen. Ook de Kathol'ieke en de
Christelijke Vakbond hebben plan-
p»n om resp. Maandagavond en
/ nsdag vergaderingen voor hun
^-_xende leden te belgegen.
Op de stakersvergadering, die
Zondagmorgen ta Amlcltla plaats
had, kon L. Touw, de*voerzttter~
van het staklngscomltê mededelen,
dat er tekenen zijn, die er op wij-
zen, dat het afdelingsbestuur van
de Ned. Vereen, van Spoor- en
Tramwegpersoneel tot rede begint
te komen. De eisen der stakers
worden thans redeljjk genoemd.
Dit was gebleken uit een onder-
houd, dat gevoerd was tussen de
stakingscommissie en het afde-
lingsbestuur. (Geroep uit de zaal:
„Zien ze dat nu pas In?")
De sympathie van de Haagse be-
volking voor dé stakers neemt
nog. steeds toe. Op de steimlijiSten
waar ovgéal in, de: stad aiffiLsroiöt
gewerM Vrordt dan ook ytofc in-
getekend? "
Enkele N W-er» haalden bij de
broodbezorgers van Hus aan de
Jaoob Catsstraat
kwartier ƒ 45 op.

binnen het

Een ware ovatie ontlokte de mede-
deling, dat een telegram was ont-
vangen van het Soiidarlteitsfonds
uit Amsterdam, waarin ƒ 1000.—
werd toegezegd.
Hierna voerdeji nog enkele H.T.
M.-ers het woord, Eén van hen,
die reeds 43 jaar op de wagen
stond en ook de staking van 1914
had.meegemaakt, riep, onder grote
bijval op, in een aaneengesloten

in \twee dagen
10.000

Op de stakers-vergadering werd
medegedeeld, dat In 2 dagen

j tflds reefs 10.000 (tien dui.
zend) gipden was ingezameld

euntng. Groenten-
Houveling uit de

tra*t heeft aangebo-
den mede namens een aantal
andere groeBtenhandelaren-
groenten aan de Btekersuier'ïe-
veren,. beneven» aardéppelen.

Deze mededelingen veroor-
zaakten stormachtig applaus.

front achter de staklngslelding te
blijven staan, omdat deze het volle
vertrouwen van allen verdiende,
door de juiste wijze, waarop zfl de
aoftle leidde.
Na het sluiten van de vergadering,
die ook door talrijke vrouwen van
stakers werd bijgewoond, trokken
honderden H.T.M.-ers naar hun
posten bij de remises, iruispunten
* _--- .;.«_.„• . " '.i1 .- . - .*•' . -~

Zondag en vandaag zag de stad er
nog meer verlaten nlt, dan op dé
eerste dag van de staking. Slechts
enkele wagens, bemand met onder-
kruipers en politie reden door de
straten.
Vanmorgen was een wagen van
de Wassenaarse tram naar de
Turfmarkt gekomen om het per-
soneel vwn d« REME-iganage in
Wassenaar op te halen. Dit
soneel weigerde door een 01
kruiper gereden té worden en
ging met een auto naar het werk.
De Wassenaarse verdween daar-
na weer naar de remise. •
Om 12 uur vanmiddag reden al
leen op lijn 12 een Viertal motor-
wagens, bestuurd door contro-
leurs. De bussen waren niet uit-
gegaan.

T o u w waarschuwde
provocaties.
De Nederlandse Vereniging van
Spoor- e» TramwegdersoneeJ
heeft tegen morgen eenl leden
vergadering uifcgesonrevem. Men
besloot daar gezamenlijk been
te gaan en benoemde L, (Touw
tot woordvoerder ten de /stakers

Ontslagbrief vai
directie

de

WIJ vernemen, dat hef stakende
personeel thans een lintslagbrle
van de directie thuls/ieeft gekre
gen. Op deze brief Jtaat dat hè
ontslag wordt verlMnd met mede
werking van de Idnlebondsbestu
ren,

Werkerslij vervoer en
eisen actie'

Solidariteit
Hoe zeer de actie van de
trammannen onder brede
lagen van.de bevolking leeft,
blijkt o.a. uit het feit, dat
de directie van het Capitol-
theater aan het stakingsco-
mité toestemming heeft ge-
geven om in de hal van het
theater geld te laten in-
zamelen voor het stakings-
fonds.
Van de' zijde van het Amster-
damse trampersoneel zijn
twee telegrammen verzon-
den. Het eerste is gericht aan
de stakers, waarin de op-
rechte sympathie voor de
strijd wordt uitgesproken en
verder gezegd wordt: „wij
zullen jullie met alle midde-
len ondersteunen."
Het tweede aan de directie
van de H.T.M., waarin aan-
gedrongen wordt, de eisen
van het personeel in te wil-
ligen.

door de grote drang de
een eind gemaakt wil-

aan de schandelijke ar
beidsvoorwaarden bt) het beroeps-
vervoer, hebben de bonden, samen
werkend in de zg. „Bedrijfsunle
vervoer" en ,,Unie-verkeer" (d
Uniebonden) Vrijdag te Utrech
een congree belegd.
Uit de vergadering kwam scherpe
crltiek op het tempo der onder-
handelingen met. d* werkgevers
en nog scherpere op de resultaten
dezer besprekingen, „Wjj hebben
de werkgevers reede te veel tjjd
^eachonken'', merkte een der apre-
:ers op.
!oal8 bekend geldt in de vervoers-

bedrijven nog steeds de 55-urige
werkweek, terwijl slechts 48 uur
wordt uitbetaald.
Verscheidene spreker» eisten,
dat* felj niet tiivWHIfllna Vftit :tfé
iefsertir -d» «tafclng georganlsee
iwordt.



Recht en plicht bij
staking

zaak zit of niet, doet hierbij weinig toe of
af; het spreekt vanzelf dat „De Waarheid",
ook al zou zij in eerste aanleg niets met
de staking te maken hebben gehad, een
zo gunstige gelegenheid onmogelijk kan
laten voorbij gaan. Met de borst vooruit
werpt zij zich in de strijd voor de stakers.
Aan de andere kant verklaart een van de

1JET behoort tot de rechten van de i stakingsleiding afkomstige delegatie, dat
• 11 vrije mens om „neen" te mogen zeg- d?. P-™'*™nlets j0?* "De. Waarheid"
gen, in tegenstelling tot de slaaf, die molt instaande hebben en dat sommigen er zelfs j
dulden wat hem wordt opgelegd en dank- aa° denken, neb. helemaal terug te trek-
baar zijn voor al het gegevene. ken als „De Waarheid» voortgaat met het

Tn HP mnriPiTiP türt i<: riit refht tnt noon" i t e doen voorkomen alsof deze wilde sta-
zeggen ïveSagena*n de organfsatfes kinS «n communistische aangelegenheid
die, zetelend op hoger niveau, een beter wl|; ..
uitzicht hebben over die factoren welke n Wanneer wij dus deze staking, al ver-
tot neen-zeggen aanleiding zouden kunnen oordelen om haar on-organisatorisch ka-
geven, en derhalve los staan van persoon- rak£er' ofschoon wij „bepaalde looneisen
lijke overwegingen met beperkter gezichts- Y.°i„omen
kring geenszins

Met andere woorden: het recht tot sta- den7^~r!S!i3?eM „A * TTTM «king is de moderne arbeider gegeven en . De. ontevredenheid onder de H.T.M.-ers
hij heeft de beslissing daartoe in de ge- ls m«*van vandaag of gisteren. Bij alle
bondenheid zijner principieel verkregen ^Sn TOr,ge^f»^den f? f** ^vrijheid overgedragen aan zijn vakvereni- gegeven van misnoegen met de lonen, en
emsen het ware een goede post m het credit d.er

Dit is het punt, van waar wij de .wilde; vakvereniging geweest, wanneer zij niet
staking van ï»et personeel der Haagsche vandaag de volgende week of in de loop
Tramweg Maatschappij willen bezien, een i vanT de Komende maand met nieuwe voor-
staking als elke andere, doch die, doordat ?*e]Ien komti doch daarmede enige weken,
het een openbaar vervoermiddel als de üefst +maa?dellI7§eledenJzichu had ge'
tram betreft, veel meer spectaculair is dan Presenteerd. Wij menen dat het tempo
één bij een fabriek of bouwwerk. De oor- waann ^ vakvereniging heeft gewerkt,
zaak is de in de laatste maanden toene- ^an een laakbare kalmte is.geweest, waar- :
mende ontevredenheid over de lonen voor- ??.or de H.T.M-ers (en de jongeren in het
namelijk van conducteurs, tram- en auto- bijzonder) in de war zijn geraakt en het
busbestuurdérs. Deze mensen gaan veelal vertrouwen m hun vereniging hebben op-
met een netto bedrag van f 35 a f 40 naar gezegd. Beter ware geweest als zij een
huis en zeggen, dat zij daarvan hun gezin J"™6 van afkeuring tegen het bestuur
niet behoorlijk kunnen onderhouden hadden ingediend en nieuwe vertegen-

De vakvereniging is het hiermede 'eens ^oordigers hadden gekozen ter snellere
en is al sedert langdurige heugenis doen- ' b™a™g.ng van hun belangen,
de, met de directie van de H.T.M. te over- Ondertussen zit Den Haag met een
leggen. Inmiddels wil het personeel hom "'amstafcing opgescheept. Op . zichzelf al
of kuit hebben en eist gelijkstelling met j vervelend genoeg, omdat velen en vooral
de regeling, zoals die voor de Eotterdamse Ipjegenen die tot dezelfde inkomsten-
gemeèntetram bestaat. De vakvereniging
kan deze eis niet voetstoots overnemen,
aangezien dit zou betekenen een terug-

klasse als de stakers behoren, daarmede in
het biizoHder worden gedupeerd. Arbei-
ders, die juist in deze tijd hun enkele da-

gang in inkomsten voor andere leden van Sen jaarlijkse vacantie hebben, ontgaat de
het H.T.M.-personeel, speciaal de techni- ;mogeHikheid .tot recreatie aan het strand
sche dienst. !Y,an Schevenmgen. Zo zijn er nog meer-

En nu komen wij op het moment, dat dere seyoelsoverwegingen te noemen, zoals
er spijkers met koppen geslagen moeten |de coïncidentie met de Haagse feestdag, wat
worden: of ' t H.T.M.-personeel gaat accoord ; de staking wel efficiënter doet zijn, doch
met nog onbepaalde tijd wachten op de 'm« principiëler of sympathieker. i
ook door de vakvereniging gewenste Belangrijker is dat we zo sooedig mo-
loonsverhoging, of de vakvereniging en .gein* moeten komen tot een herstel van
de directie der H.T.M. komen tot een de- de arbeidsvrede, aangezien een tramsta- i
finitief voorstel, ongeacht of d« wensen Klns "> Den Haag op de duur geen locale
van het personeel hiermede/ bevredigd , aangelegenheid kan blijven. En hoewel dit

is niet

worden of niet, doch dat in^éfk geval een
einde maakt aan de onzekerheid.

Aangezien noch het e<n noch het ander
het geval was, kregen wfl Zaterdag de
staking. De vakvéreajgi.: ' ~"" * '
klaar, het personeel wil nje'
ten en zegt haar vertrou'
ganisatie, die krachtens
het personeel handelt.

En daarmede' is '
nisatorisch leidde

een wilde staking is, die dus niet officieel
erkend kan worden, houdt zij torh de mo-
gelijkheid in van complicaties elders.

Afgezien van de vraag of en in welke
(mate de lonen verhoogd moeten worden

'er wach- f hetgeen, naar onze mening, geen al te
in de or- .ingewikkeld probleem is), moet het mo-

wezen voor :ïfiWt zijn om direct een einde aan het
conflict te maken, wanneer de vakvereni-

deze-^takmg als orga- 2in2 en directie der H.T.M, zich verplich-
in de moderne maat- [ten- binnen een vast te stellen redelijke

schappij veifoordèeld. N i e t omdat de termijn met definitieve voorstellen te ko- j
looneisen onrechtvaardig waren, want dat "J6", en wanneer de stakers van hun zijde i
zijn zij allermbist, maar wel omdat men l Zlch verplichten, de bevoegdheid tot onder-
is afgeweken>*an de afspraak, die men op handelen te laten waar ze behoort te zifn:
het punt vati het recht van sociale onder- b]J °e vakvereniging als zodanig, ongeacht
handelingen heeft gemaakt.

,
9f . men "et tegenwoordige bestuur de. .

Of er nu communistische invloed in deze ; 3uiste representant acht of niet.



staking HTM-personeel
Na een vrft rumoerige vergadering van

ca. 700 man H.T.M.-personeel — con
ducteurs, bestuurders en chauffeurs —
hedennacht In het Capitol Theater
besloten vandaag; in staking te

De oorzaak moet worden gezocht In .de
ontevredenheid, die onder/net personee
heerst, over het trage verloop der be
SprëWngera tussen de dWectie en vakor
ganisaties t.a.v. de loemregeUng. Deze
öntevredenlheid ia door/een groep E.V.C.'
ers van het personeel dankbaar aange
grepen om een staking uit te

loonsverhoging van 15 proce
Reeds een jaar geleden heeft

in: het HTM-personeel\]
dat de geldende lonen >en loo"~
voor hen niet aanvaardibaar
Ned. Vér. voor Spoor- en Tranr
sonèel en de HTM-ddrect$e wei
looneommissie ingesteld. Deze
nog toe geen succes kunnen boel

Thans heeft het rijdend persqi
besluit genomen het stakingswa;

hanteren. De eisen, die worden ge-
steld komen hierop neer,, dat men een
toonregeling wil hebben, x"-di« overeen-
komt met die der Rotterdiamse- -conduc-
teurs en bestuurders. Dit zou voor"~~d«-
Hagenaars neerkomen op een loonsver-
hoging van ca fs procent Verder wénst
men ook de indeling in zes loonklasaen
van Rotterdam over te nemen.

Tijdens eerder gehouden besprekingen
hebben vertegenwoordigers van het per-
soneel naast de Rotterdamse regeling de
voorwaarde gesteld, dat eens verkregen
rechten e» persoonlijke regelingen, die
gunstiger zouden liggen, niet mogen wor-
den geschaad.

Scheldwoorden en stenen.
Om vier uur vannacht begaven sta-

kersgroepen zich naar de remises en per-
soneelswageras om collega's, die niet ter
vergadering waren-van het besluit op de
hoogte te stellen. Toen het uur waarop
de verschillenide tramwagens en bussen
de remise gewoonlijk • verlaten, heden-
morgen was aangebroMfen, bleken slechts
weinigen bereid te zijn de dagtaak uit te
voeren. Degenen, die ntormaal het werk
begonnen, 'werden door. hun collega's uit-
gejouwd;-Op de Loosduinseweg werd eeri
bus door vier stakende chauffeurs op
motorfietsen nagezeten. Zij trachtten hun.

scheldwoorden over te halea er de brui
aan te geven.

Hier en daar werd met stenen géwor
m ener sneuvelden ruiten van tramwa-

In de omgeving van de Parallel-
en het Hobbemaplein — in deze

wonen veel H.T.M.-era — kwam
de postende stakers en de po-

it kleine schermutselingen. Met
m drie •man liepen de agenten met
en guministofc in hun luchtige zp-

voortdurend door de straten fti
bij de andere remises,

Sohevenüï&Ki en aan het I4jsterbes-
tlein hingen deVtakers rond.
Van dfe zijde dVr H.T.M.-directie ver-

namen wij, dat h« stafcingsparool abso-
luut zonder goedkeuring van de drie
grote vakorganisaties is gegeven. Er zou
— zo zeide men — In groot aantal perso-
neelsleden zijm, «e wel w,illen rijden,
dlooh met durven./De onderhandelingen,
die reeds een jaawgeleden zijn begonnen
hebben geen vertraging ondervonden,
aldus onze zegsman.

ontslagen.
Nadeiry^ordt gemeld d!at het perso-

it hedenmorgen weigerde uit te
is ontslagen.

Volgens de H.T.M.-ddrectic was heden-

morgen slechts 15 procent van het mate-
riaal Uitgereden. Later op de morgen
werden de aefat bussen, die toch waren
ïaan rijden, terug genomen. Deze .ruk-i
ien tenslotte weer uit met politieman-
nen in de cabine. !

De bestuurders der drie bonafide vak-
bonden zijn om 9 uur met de H.T.M.-J
directie in overleg getreden. Met'het sta-!

kingscomité heeft de ddrectie geen oon-|
tact opgenomen. ;

Omstreeks de middag was er in de toe-
stand nog geen verandering gekomen.
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Haagse tram staakt
Oorzaak: uitblijven van

loonverbetering
In de afgelopen nacht beslotet. onge-

veer 700 man rijdend personeel,van de
Haagse Trainweginaatschappij in sta-
king te gaan en inderdaad zijn vanmor-
gen tussen half zes en half acht slecht*-'
een paar trams en bussen uitgereden^ j
Het overgrote deel der ochtendploegei i
staakt. ErxWtót druk gepost, maar d'i

n deXütrijdende wagens mf j[.
he\ bedienend personeel'

agsleidin . (vier .man beho-
comllé :van 24) he^ft het

bgeven, i e hoofden Koel en
"! -te h )uden. Het oohfüct
or fcel te lang Uitblijven
„Inge i.
ar ge jdfen had' een groep

\>neer ezegd, dat de gel?
i loon? gelingen voor haar
baar/-waren. Uit de Ne-
Vnigmg voor Spwr^ en,
peJZÏÏUe H.T.M.-dlrectie

Deze
nog niethaar

een loor

voering
v de stak ngsleiding
procent 1< onsverhoi '

stakers
rust,
uitgejoi

De jkak'
rend
parooï uil
de handen
is ontstaan
van IJDonve

Reeds een
van net pe:
denda tonen
niet aanvaard'
deriatdse V<
Tramwegperso:
werd ten loon<

. . . . . . hei
volbracht.

üe stakers
als diewoor het
aoneel pestaat.
volgens
xijftten
nen en bovendien een
loonregelmg in ze; klassen.
ben verteèenwoon Igers va:
•oeel naastNde Jtoi terdamse
voorwaard«\gesteld, dal
rechten en pejaaonUjlce re,
gunstiger zouden liggen,
worden geschaad.. .

Overal langs de st
publlel: vanmorgen vergi
ten. Er was .een eno
taxi's J. Het staking
dat de Rotterdamse
collegafs ê staking
de Héagse taaül
financiële hulp'.

Onze Haaigse EéSacteur meldt nader:
De staKtBg-'ls ongeorganiseend, zij

werd in het VoüksgebsMiw op de Prinse-
gnaciht te Den Haag, afgelopen nacht
tegen het advies van de vakbonden uit-
geroepen. Vakbondsbe®tuiirders waren
niet ter vergadering aanwezig;

De organisatoren van de feestelijk-
heden in verband met het 700-jarig be-
staan van de residentie zien zich voor
grote problemen gesteld, immers de deel-

. nemers aan de zangavpnd in Houtrust
(1000 zangers),de optocht en het toneel-
spel „Het wonderlijk uur" zijn voor het
vervoer naar de verschillende punten
van samenkomst in belangrijke mate
aangewezen op hét tram- en busvervoer.

geling., zxj-
tramiper-

arvan zou
gemiddeld
ig beteke-
technleche
rder heb-

het perso-
egeling de
verkregen
"ngen, dfe

niet mógen

.stond het
te wach-

vraag- naar
deelde mede,

Amsterdamse
steunen, ook

eurs verlenen
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Wilde staking van H,T.M.-personeel

ise

Organisaties wijzen iedere verantwoordelijkheid af
(Van een onzer verslaggevers)

De conducteurs en bestuurders van de H.T.M., die deze week reeds dreigende
woorden richtten aan het adres van hun'vakverenigingen over haar geringe activiteit,
hebben aan deze woorden kracht bijgezet. In een vergadering, die hedennacht om
twee uur in het Capitol-theater werd gehouden, werd besloten dat hedenmorgen geen
trams en bussen zouden uitrijden. Op deze bijeenkomst, die door ongeveer 700 van de
1500 personeelsleden der H.T.M. werd bijgewoond, kwam de mededeling binnen, dat
het trampersoneel van Amsterdam en Rotterdam sympathie betuigen met de actie
van hun Haagse collega's en dat zij de stakers zullen steunen. Direct na afloop van
de vergadering begaven groepen uit de aanwezigen zich naar de remise om het perso-
neel, ,dat de vergadering niet had kunnen bijwonen, het beslnit mede te delen en tot
staking aan te sporen. - .

Slechts enkele trams,
bussen reden

Onmiddellijk nadat het .
was uitgegeven, verklaarde
personeelsleden zich met
raars accoord. Het aantal?
sen ,dat dan ook hedenmorgen
uitermate gering. Uit de remise aan
rallelweg vertrokken er vier, uit S
ningen een zestal, van. de Laan van
dervóort een viertal *fi""11*t de
Fruitweg circa zes, busjsen. InItotaal waren
ongeveer twintig inotorwageni of bussen
in dienst, deels bestuurd doo/controleurs,
anderdeels door oudere jjersoneelsleden.
Politie zorgde daarbij.^artCr gewapend es-

Dit escorte was stellig niet overbodig,
want op verschillende punten werden de
•werkwilligen lastig gevallen door publiek
en stakers. Verschillende berichten omtrent
vernielingen van de wagens bereikten ons,
ondanks het feit, dat het stakingscomité,
uit 24 personen bestaande, opdracht had
gegeven de hoofden koel en 'de handen
thuis te houden. Men wil niet, dat het pu-
bliek, dat van de nog rijdende wagens ge-
bruik maakt, gehinderd wordt

Inmiddels staan bij de remises en op ver-
schillende punten langs de lijnen posters,
die de werkwilligen trachten over te halen
het werk eveneens neer te leggen. Perso-
neel, dat toch dienst doet, wordt met woor-
den als onderduiker, duikboot e.d. nage-
jouwd. Doch over het algemeen heeft deze
staking een rustig verloop.

Grot* vraag naar taxi's
Degenen, die het eerst de staking aan den

lijve ondervonden, waren de Hagenaars, die
vanmorgen in alle vroegte naar hun werk
wilden, doch over geen vervoermiddel be-
schikten. Gaandeweg raakte men op -de
hoogte van het feit, dat er een staking was
uitgebroken, doch daar er af en toe nog
een tram gesignaleerd was, stonden op en-
kele haltes nog wat optimisten te wachten,
in de hoop, dat er nog een wagen zou
komen.

Uiteraard ontstond er direct een grote
vraag naar taxi's, waaraan bij lange na

' niet kon worden voldaan. De meeste Hage-
naars waren dan ook op lopen aangewezen.

Eigen boontjes doppen
In een onderhoud, dat wij hedenmorgen

hadden met de Nederlandse Vereniging
van Spoor- en Tramweg-personeel, waarbij
de meeste stakenden zijn aangesloten .en
teg£n wie de staking gericht is, werd ons

'd, dat de drie samenwerkende or-
,Ües hun aanvankelijk ingenomen

standpunt niet wijzigen. De unie aanvaardt
op geen enkele wijze de verantwoording
van deze actie en de daaruit voortvloeiende
consequenties dienen door de stakers zelf
gedragen te wórden. Tenslotte verklaarden
zfl nog, dat het niet op de weg Van de unie
ligt om pogingen in het werk te stellen tot
een vergelijk te komen. Wel was men van
mening, dat bij" eventuele disciplinaire
straffen goed uitgekeken diende te worden,
welke personeelsleden werkwillig waren,
aangezien velen van deze groep geen ge-
legenheid kregen de remises te betreden.

Van de zijde van de directie der H. T. M,
werd ons medegedeeld, dat zij zich aan de
zijde van de vakverenigingen schaart. Op
het moment, dat wij dit schrijven, was de
zaak nóg niet volledig te overzien, doch
harerzijds zou getracht worden op de lijnen
die daarvoor het meest in aanmerking ko*
men, het verkeer — il) het beperkt — te
herstellen.

De burgemeester
bemiddelt

De vergadering van H.T.M.-ers, vanmor-
gen half twaalf in Amicitia begon buiten-
gewoon stormachtig: de voorzitter van het.
stakingscomité deelde mede, dat de burge-
meester aangeboden heeft bemiddeling te
verlenen in het geschil. Het stakingscomité
beschouwt dit als-een erkenning. Het on-
derhoud begon om 12 uur. Na deze bespre-
king zou de vergadering worden voort-
gezet.

Geen trams op de straat
Zo eenvoudig ging het echter niet, want

tengevolge van vernielingen, waaraan en-
kele trams werden blootgesteld, achtte de
directie het raadzaam de op de weg zijnde
wagens binnen te halen. De mplestaties
komen, voorzover is na te gaan, "In hoofd-
zaak van de zijde van het publiek, dat
overigens de actie gemoedelijk opvat

De politie -betoont zich erg actief om
eventuele'möeiiykheden het hoofd te, bie-
den. Met jeeps, station- en overvalwagens
rijdt zij door de versierde stad, terwijl op
de lijnkruisingen, waar door de stakers
posten zijn uitgezet, agenten, met sabels
bewapend, de wacht houden.

Ook bij de remises, waar de versierde
trams werkloos staan te wachten op de
dingen, die komen gaan, bevindt zich po-
litiebewaking. Stakers en publiek staan
hier bijeen om «de conflicten te bespreken.
Tegen elf uur vertrokken de meeste echter
naar Amicitia, waar om hall twaalf een
vergadering van stakers gehouden zou
worden.



Onze eisen zijn niet voorbarig,
zeggen H.T.M.'ers

tot medewer-
ingediend, zon-

vertelden ons
van de

„Pas
een lopncom-

„Reeds anderhalf jaar geleden hebben
wij bij de Nederl Ver, voor Spoot- en
Tranipersoneel een v< " J ' '
king voor loonaverho;
der dat de bond iets
enkele H.T.M.-ers
verklaring- -van
in MeVvaj "

[missies Ingesteld
l werd opgesteld',? flat oïïflEgoedkeuring niet
koa wegdragB». Wij hebben bij de orga-
nisatie'eenjWeÏEoek »t een nachtverga-

1 dering inJetfiaiMfit daar alleen des nachts
i het gehêffe jipsöeel beschikbaar is. Op
dit verzoek- kBegll we geen antwoord,
waarop wij zelKann gaan vergaderen. We
willen ook nu noB niets liever dan dat de
organisatie de leKng van de actie over-
neemt, doch dit lis geweigerd. Het gaat
óns er slechts oonfiiet spoed een aanvaard-
bare loonregelinf Ite krijgen, want onze
salarispositie is onhoudbaar. Als de orga-
nisatie niet met nieuwe voorstellen komt
Vergaderen We Vrijdagnacht om twee uur
Weer in Capitol om onze verdere houding
te bepalen. Wij ontkennen ten stelligste»,
.dat communisme of welke politiek ook de
ondergrond van de actie vormt".



Voorgenomen H.T.Al.-actie is voorDang
zegt organisatie

Loonsvoorstellen waren nog
niet definitief

<Van een onzer verslaggevers)
; De actie, die een deel van het H.T.M.-
i personeel thans ontketent, moet wel erg
1 voorbarig genoemd worden, deelde het af-
I delinigstoesturur van de Ned. Ver. v. Spoor-
(en> Eramwegpersonwli ons mede naar
l aanleiding van de gisteren door ons uit-
| voerig vermelde vergadering van perso-
neel vsin de H.T.M., waarin besloten wen

l va» Zaterdag af in staking te gaan ai
l d« organisatie niet met nieuwe loonsvoor-
stellen op tafel komt.

Ruim een week gelede
ling Den Haag van
vergadering met haa:
te vragen op de
gestelde loönregeljtff- De
de leden verkla;
vóór dte in Rot*frBtaitoeg<
In het algemjffn, liggende

tramper:
w organisatie voor

'• ' ' Ih

de afde-
'korganisatie- een

om hun visie"
.kvereniging- op-

Tderheid van
— en

fegeling.
voor het

;er dan dïe,
Haag ge-

instantie ko»
Ie Rotterdamw

beveWR, daar het tech»
hiervan nadeel zou on-
rsoneel krijgt nil. bft de
prestaties premies, die

kent. Een eventuele 1<
het gemis van ds pre:

Iele opvangen.
het personeel zich echter d<

vóór de Rotterdamse regeling u]
sprak, werd dit besluit aan het hooft"
stuur te Utrecht medegedeeld, welke
een voltallige hoofdfeestuursvergatferi:
zich op eventuele nieuwe voorstellen wij
de beraden. Vóórdat echter een besïtét ge^
nemen werd, ontketenden de personeelsle-i
den de gisteren reeds gesignaleerde actie.

De commissie uit de .nacMvergaéering
had gistermorgen een -ondwhottd a*et die
afdelingsbestuurders van de organisatie.
Aan de personeelvejctegenwoordigers werd'
geen enkele toezegging gedaan. Wel werd
hen er op gewezen, dat de orgafilsatie geen
enkele verantwoording voor een eventuele
staking aanvaardt en dat de stakers dus
de volledige consequenties dienen te dra-
gen, Morgen Ijoudt het hoofdbestuur te
Utrecht een spoedeisende vergadering,
waarin het cohfllct besproken zal worden,
en de houding van de organisatie zal wor-
den bepaald.

Tenslotte deelde men nog mede, dat niet
alle actie-voerende K.T.M.-ers lid zfln van
do Nederl. Ver. vatn Spoor- en Oamper-,
soaeel. Men bleef van meningT dat het ge^i
heel een politieke ondergrond h«e£t, waar-i
in het communisme te bespeuren valt.
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H.T.M.-personeel wil Zaterdag
in staking gaan

M

Om vakvereniging tot activiteit te prikkelen
(Van een onzer verslaggevers)

Reeds geruime tijd wordt er dot* het
H.T.M.-personeel een actie gevoerd tot ver-
krijgen van loonsverhoging. Door dejfed,
Vereniging vooï Spoor- en Tram1
soneel werd reeds een nieuw loojKhema
opgesteld, dat «sok wel de goedkeJRng vaa

, de directie schijnt weg te dragedr doch de
bestuurders en conducteurs afflfen deze
eventuele verhoging niet in
ming met hun wensen, Zy ̂ erl
loon, gelijk «aa dat vaa hjfii Ro<
collega's, daar zij van mejpng zijn,
lijk werk op gelijke
moet wdrdeiï. Het li
soneel van dé BotterdaAse tram worJFuit-
betftald, ligt hoger dan de tegen'
H.T.M?lonèn - - - - - -
vakverenigini
ling. Tot
het stand]

eniging
eden niet delen*.
'eerste plaats,

uürders en
i in het gebouw
kwam om haar

erpe woorden
s tenslotte leid-

lit, dat als de or-
rlük Vrijdag met
op tafel komt, in-

regeling geltfk aan
die van Rotterdam, Zaterdag de trams
en bussen niet meer nülen rijden.
Het personeel van de bussen zette he-

dennacht alles op een staking, die van-
morgen reeds zou ingaan, doch de meer-
derheid was van mening, dat de organi-
satie gelegenheid gegeven moest worden
haar standpunt en voorstellen te herzien.

Een telegram werd naar het hoofdbestuur
van de vakvereniging gezonden, waarin-

Het
dat
cond

'„De
houding te
werden ttt"_
den tot het
ganisatie niet
nieuwe
houdende

het besluit van de vergadering werd ken-
baar gemaakt. Een vannacht benoemde
commissie had hedenmorgen op het kan1-
toör van de organisatie een bespreking met
het afdelingsbestuur over de kwestie.
-Op de vergadering kwam nog een an-

der zorgenkind van de H. T. M.'ers ter
sprake; de fooien. In het bijzonder werd
tharts gesproken over het antwoord van
ghinister Lieftinck aan een Kamerlid over

rechtmatigheid van de belastinghef-
fing op de fooien. Woorden van afkeuring
werden aan het adres van minister Lief-
tinek geuit, die werden vastgelegd in een
telegram aan de minister.

Van de zijde van de Nederlandse Ver-
eniging voor Spoor- en Tramwegperso-
neel kon men ons hedenmorgen nog niets
mededelen omtrent het verloop van het
conflict, aangezien de , onderhandelingen
nog gaande waren. Wel sprak men er zijn
Bevreemding over uit, dat haar leden één
actie tegen hun organisatie begonnenf^a-
ren; men achtte het niet uitgesloten, dat
bepaalde politieke stromingen de agitatie
op touw hebben j*ezet. Overigens jneendie
men, dat een eventuele staking reeds bij
voorbaat tot mislukking gedoemd is, aan-
gezien — vanzelfsprekend — de organi-
saties, waartegen de actie gericht is, er
zich niet achter kunnen plaatsen.
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Ik heb de eer UldelGestrenge het navolgende
te berichten;

Op Zaterdag l? Januari 1948 brak onder de
havenarbeiders werkzaam op een viertal schepen in de
Oude Haven te Zaandam een staking uit. Deze omvatte
110 havenarbeiders, die z.g. "Ysgeld" verlangden bij
de lossing van voormelde schepen, alle geladen met
hout, komende uit Zweden. Eet hout i$ die schepen zat
vast in ijs. Genoemd geld was toegezegd door de carga-
doors, doch betaling was achterwege gebleven. Na een
plaatsgehad hebbende vergadering werd op Maandag 19
Januari 1948 te IJ uur het werk hervat en het ysgeld
uitbetaald. Een en ander leidde niet tot ongeregeldheda
en er werd niet gepost. Het "Ysgeld" werd uitbetaald.
Coll.

t De Commissaris

K 2576

ïolitie,

.Rosoher.).
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STAKINGEN

. Op Maandag 15 September 1947 is de staking bij de verhuizer

A. Vos te Gronin«ea beëindigd,
*

OveriKenw hadden in de afgelopen maand te Groningen geen stakingen

plaats.

Uitgetrokken door .?S Afd./Sectie ACIL.A :...." Datum ...1.11-47..

A.L. 17249-47



GEWEST GRONINGEN DER RIJKSPOLITIE
DISTRICTS-COWANDANT WINSCHOTEN

:197.Zeer Geheim.

Winschoten,12 September

Aan het Hoofd van de CEFTRALEÜ VEILIGHEIDSDIENST _
Javastraat 68, t e" s-G R A V E N H A G E ; -

Aan het BUREAU INLICHTINGEN te L E E U W A R D E N /

°- WGELEt̂ -f

5 SEP W '

Onderwerp: S chippers s taking ,

/i~-é'-'V)

Hiermede bericL ik U,dat op 10 Sep-
>.eütember 1947 de J^^JS^ëSèS^.^^^^^Mm^è-Mm^mM^:^^

Pekela en Omstreken, t e Nieuwe-P ekela in 8takî _jEijn_£e-
,waardoor de fabriek bij gebrek aâ 'aal̂ Ser̂ vangaajL» waardoor de fabriek bij gebrek aan aanvoer van aard-

j>pelen naar gedeeltelijk kan werken.
De aanvoer geschiedt thans door vrachtauto*s

en enkele schepen welke over de beurs worden aangenomen.
De staking omvat ongeveer 40 schippers,waarvan

schipper KOK(communist),uit Nieuwe-PeEeïa de leiding heeft.
De Algemene Schippersbond staat niet achter de-

ze staking,daar zij de lonen heeft - J — ..._i--
Vermoedelijk staat de E

De schippers eisen 25# verhoging van de vracht-
prijzen, in verband met de lage waterstand,waardoor zij
niet net volle vrachten kunnen varen.

De staking heeft tot heden een rustig verloop»

De Majoor,
Distriets-Commandant,

¥.de Gast.



CEHTRAIE VEILIGHEIDSDIENST 'ŝ Gravenhage, 4 Augustus 194-7.
Javastraat 08.

No.B. 19588, tel.182730,

Dict. V. typ.: SvD.10.

Onderwerp! Vergadering stakend sleepbootpersoneel,
i

G' E H E I M« U

Verslag van een op 21 Juli 194-7 te Rotterdam gehouden open-
lucht ver g ad er ing van het stakende sleepbootpersoneel»

De vergadering werd door ongeveer 300 stakers bezocht»
Door Leeqdert van _Qs.? "geb. 17. l» 1911 te Rotterdam, won* te

Rotterdam werd' medegedeeld, dat ondanks met de werkgevers gemaak-
te afspraak geen r ancunemaat regelen te nemen, toch door enkele
kleinere maatschappijen bezwaar werd gei.aakt een zestal stakers
in dienst te nemen, Spreker wekte op, on zolang niet alle staken-
de arbeiders weder in dienst zijn genomen, hot werk niet te her-
vatten» Hij 'waarschuwde echter de ouderen onder do stakers zich
niet door de jongeren te laten ophitsen.

Nadat door de bedrijf sconrxLssie van het stakende sleepboot -
personeel getracht was omtrent deze kwestie contact op te nomen
met "de werkgevers» werd te 12 uur door Rgkuĵ jŷ ĝeliej geb. 18,1,
1914 te Rotterdam, won. te Rotterdam, bekend gemaald;, dat nog 5
arbeiders niet door de werkgevers werden teruggenomen. Door L.
vj|njDs. werd nogmaals opgewekt de staking vol té houden totdat
de werkgevers hun houding zouden hebben herzien*

Na veel'geconfereer word tenslotte door
y geb, 2.3.9.1899 te Bruinisse, won» te Röttêrdato. bekond

gemaakt, dat de werkgevers alle arbeiders weder in dienst zouden
nemen waardoor het werk zo spoedig mogelijk zou kunnen worden
hervat. - .

Eon op 22 Juli 1947 te 10 uur, in gebouw "Ons Huis" aan do
Gouver nest raat te Rotterdam te houden vergadering van de bedrljfs-
cornmissie van het stakende sleepbóotpersoneol vond' in verband mot
bovenstaand besluit geen doorgang « Op 22 Juli 194*7 had hot gehele
sleopbootpersonoel te Rotterclati nöt werk hervat.

AANJ C.V.D.

Z.E. de Minister van Binnenlandse Zaken
Z.E, de Minister van Justitie
dHr, Hoofd der Afdeling HEB van de Generale Staf.
dHr. Hoofd Sectie III, M.I.D., Marinestaf.

dHr. Hoofdcommissaris van Politie, Amsterdam,
dHr. Hoof doommiss ar i s van Politie, Den Haag,
dHr .Hoofdcommissaris van Politie, Utrecht*
dHr .Hoofdcommissaris van Politie, Groningen.

Coll.ï DR«
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST -

t» T Q C ^ / T * s-Gravenhage, 5 Augustus 1947.
.B. 19546. . Javastraat 68.

Tel. t 182730. .
Onderwerp* B e sloten vergadering

stakend sleepbootpersoneel.

G B H E'I M.

Kort, verslag van oen besloten vergadering van het stakend
sloopbootpersonooli 'gehouden op Zondag, 20 Juli 1947 te 10.30
uur in do Schouwburgzaal .van Gebouw "Odeon"> Gouvorncstraat 50-
72 te Rotterdam» -

Aanwezig Varen circa 300. personen .(Zaalcapacitoi t 418 zit-
plaatsen.)- . ' . . . " - . . ' '

Rokua Niggo.liQt:;v-geb. 18*1~1914 -te Rotterdam, won. te Rot-
terdam, secretaris van do göVórmdo "bodrijfscommissie, opende to
11 uur do vergadering,, zei, dat de bedrijfscommissicr hot nodig
oordeelt verslag uit te brengen naar aanleidirig van do schrif-
tplijk gevoerde onderhandelingen mot de werkgeversorganisatie,
dat mon ook do B. Y»,C .heeft: uitgenodigd op dez.c vergadering haar
advies te ge-von on dat men eveneens cl o mening van de arbeiders
hieromtrent wil horen* * . '

. Spreker gaf hierna-een uitvoerige uiteenzetting van de
correspondentie, die.mot do werkgeversorganisatie is -gevoerd,
waarna hij tenslotte hot advies 'gaf Maanffag, 21 Juli 1947»zich
swöor aan do kantoren van de 'slocpbootondernomingen te. molden VOOT
hervatting dor werkzaamheden* rt33o bedrijfscöinmiésio zal op een
en'ander het toezicht houden, opdat geen rancunemaatregelen zul-
len worden toegepast. In do loop van de dag, dit zal naar schat--
ting l uur s'middags zijn, zal dan het werk hervat kunnen wor-
den . Er zal voorden gewerkt onder'da oude voorwaarden»terwijl
men als eis hoeft gesteld, dat binnen 4 weken een nieuwe C.A.O.
is afgesloten» De bedrijfseommissie wenst bij deze ondorhande-
lingen haar stom te doen horen en o,rkond to worden. Evenwel: me t
wie de C.A.O* wordt^ afgesloten, deert haar niet, 'als zij de goed-
keuring van do arbeiders maar kan wegdragen."

Anton van don Berg., geb.23-3-1903 te Rotterdam,won.te Rot-
terdam, plaatselijk voorzitter der E.V.C., gaf vervolgens hot ad-
vies van de E.V.C, on zei, dat de staking nu dient to -worden op-
gohO"Ven,"dat wil zoggen: onderbroken, opdat men opnieuw kan on-
derhandelen over do nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden»"

* •

Verzonden aan: • - - ~ —
Z*E.de Minister v«Binnenlandse Zaken,
Z.E. de Minister v.Justitie,
De Hr.Hoofd v.d.Genorale Staf IIIB.,
De Hr.Hoofd Sectie III ,M.I »D« ,Marinastaf,
De Heer Hoofdcommissaris v.Politie te Amsterdam,
De Hoer Hoofdcommissaris v.Politie te Den Haag,
De Heer Hoofdcommissaris v.Politie to Utrecht,
De Heer Hoofdcommissaris wPolitie te Groningen.

' — • -i 2 -
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Spreker betoogde nogmaals, "dat hot niot om het spel doch
de ̂knikkers gaat én dat. het op dit, ogenblik_dus we'in;Lg_ tor

C >zake doet, met wie of de nieuwe C.A.Öi wordt afgesloten* De
Cn4>0»; als zodanig moet echter d© goedkeuring der arbeiders kun-
nen wegdragen." Spreker gaf tenslotte nogmaals het advies op
21 Juli 1947 het werk te hervatten»

Vervolgens werd gelegenheid gegeven tot discussie,waarbij
door een zestal onbekende aanwezigen het v/oord word gevoerd.
Deze betoogden,"dat van den Borg wel zegt, dat hot niot om het
spel, doch om de knikkers gaat,' doch dat man in feite nog hele-
maal geen knikkers heeft gezien on dat men,, afgezien van de ge-
sloten eenheid niets heeft bereikt."
De sprekers zijn dan ook van mening, dat men moet door staken,
totdat positieve resultaten zijn bereikt,

• S4Eigg.el.ie-y het woord hernemend, zette nogmaals-het advio,,
van de bedrijfscommissie uiteen» Hij zéif dat zal worden overge-
gaan tot schriftelijke s temming, waarbij personen beneden de leef-
tijd van 18 jaar van stemming worden uitgesloten en betoogde ir
bedekte termen,dat, indien zou worden besloten de staking voort
te zetten, de'bedrijfscommissie haar werkzaamheden zal beëindi-
gen»

Spr* verzekerde, dat, indien men besluit tot .v/erken, do
bedrijfscommissie, gedurende de onderhandelingen, welke men mot
de werkgevers zal gaan voeren, ten nauwste contact met de E.V.C,
zal onderhouden en dat zij zich voortdurend door de B»V»C« van •
adWies zal laten•dienen»

Hierna werd, nadat gepauzeerd is, een schriftelijke stem-
ming gehouden. Uitgebracht werden 288 stemmen, waarvan 2 blanco^
160 stemmen vWr hervatting do? werkzaamheden en 126 .stommQn
voor doorstakiag.

A.van don Berg* sprak de vergadering nogmaals toe. Hij zei
verheugd te zijn, dat 126 kameraden hun klasscuowustzijn voelen„
"doch dat volgons democratisch recht het werk morgen hervat zal;
worden." Spreker gaf de gebruikelijke schold-kanonnade op "Het
Vrije Volk*', riep op tot algehele solidariteit en zoi, dat hot
sleepbootporsonool "nu de pioniers on stoottroopen zijn ge-
worden in do'E .V.C f" ,

, R.Njggolie sloot hierna om 13.15 uur do vergadering,,

Tengevolge van enkele strubbelingen werd 21 Juli 1947 -
het werk door.het stakende sleepbootporsonool nog niot in zijn
gehe e.l hervat.

C.V,D,

Coll.: dR.



TE HMGBLQ(O) .
ID. 70/47.

Volgno.

UffGEBÔ . 9JUIH947Betreffende; Proteststaking bij
Spieker& jBlfrink te Hengelo (O) .

Op Zaterdag, 12 Juli 1947, ontstond onder het -de?̂ Mieel̂ vf
{ Spieker & Elferink,transport-en handelsmaatschappij,gevestigd a?

Kanaalstraat 12 alhier,een ontevredenheid over een loongeschil.Het
betrof hier de uitbetaling van het z.g«tonnagegeld,hetwelk boven het
normale weekloon wordt genoten.Dit tonnagegeld bedroeg 3 cent per
ton.D© arbeiders verlangden een minimum tonnagegeld van ]F»5»- per
week.

Nadat geen bevredigende oplossing was gevonden,werd het werk neer;
gelegd en nadien werd contact met de vakbonden gezocht.Op Maandag,
14 Juli 1947 had het bestuur van de E.V*C. en het N.Y.Y.,afdeling
transport,een onderhoud met de directie.Besloten werd een tonnage-
geld van 1.5»- per week uit te keren.Het in de zomer meer verdiende
tonnagegeld zal blijven staan tot de winter,wanneer de arbeiders
niet in staat zijn deze toeslag te halen.

Na deze bevredigende oplossing werd het werk op Maandag 14 Juli
1947,te 14.00 uur hervat.

Aan deze staking werd door nagenoeg het gehele personeel (20 man)
deelgenomen.

Jp/'̂ i Juli 1947 verzonden aan het Hoofd van d
lenurale Teiligheidsdienst te a-Gravenhage.
'.n afschrift aan de Procureur-Generaal, fgd.
)irecteur van Politie te Arnhem.

- -



UITTREKSEL

Voor OD...2Q9 ::. Naam'..: WtLM...SÏAKINGEN..

Origineel in OD 723 Naam .TQejMnd..in..de....Bpu^rakken...en..jreven.r
bedrijven

Volg nr. Ag, nr 18393 • Aard van het stuk ..'. :

Datum 16-7-47 ••

INLICHTINGENDIENST
- ' " Rotterda, 16 Juli 1947

ROTTERDAM

I.D. Nö.723
G E H E I M . -

Omtrent de onrust onder de' arbeiders bij "Haven-
(' ... herstel" alhier, Tfèlke zich uitte in een circa 1100 man om- ,

vattende proteststaking van 9 - 13 uur op Maandag 14 Juli 1947
en het op Dinsdag 1$ Juli 1947 zenden van één.deputatie van
25 man van de bouwputten aan de Sluisjesdijfc alhier naar de
directie, wordt bericht dat de grieven zich in hoofdzaak
richten tegen het feit, dat deze arbeiders door uitvriezen
met Kerstmis enz. in de afgelopen winter hun vacantiebonnen
hebben moeten inleveren en voor het tekort aan .deze bonnen
nu bijbetaling vragen.
Voorts vragen zij nu een week vacantietoéslag en de bekende
2 % vacantietoéslag die in vele andere bedrijven reeds is
of wordt betaald.
Van de Zijde van de directie is toegezegd de bovenvermelde
grieven te zullen doen onderzoeken en aan het wegnemen daar-
van in overleg met de patroons in het bouwbedrijf mede te
werken.

/ . „./

Alles had een ordelijk verloop^

Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst Javastraat
68 te 's Gravenhage.
Proctreur Generaal bij het Gerechtshof, fgd.
Directeur van Politie te 's Gravenhage.

Op aanwijzing van B.
Uitgetrokken door Jft Afd./Sectie ACD Datum ..23»7"47

A.L. 17249-47



(INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. LD. 4964b-4/47.
Uw brief: —

Onderwerp:

Staking in de haven.

Bijlagen:

GEHEIM.

Volgno.

2 O JJNM94?
Amsterdam, 18 Juni 19*/5

.
"PD /

Aan

B
i-., i. '• j

\f 8 Juni 194-7 heeft de directie van de Samenwerkende

Haven Bedrijyen (- S.H.B.) de vaste S ,H «
attent gemaakt, dat zij ingaande lö Juni a. c. een gedeelte
van deze werklieden wenste in te delen in ploegverband .
Ben lijst met de ingedeelde ploegen volgde en iedere S.B.B.-
er kon zien bij welke maatschappij hij werd te werk gesteld.

Er was voor deze indelingslijsten in zoverre interesse, dat
men er op keek of men er soms ook op voorkwam en voor de
rest werd naar de bedoeling van deze nieuwe vinding gegist.

Men schijnt nulde E.V.C, van een en ander in kennis te hebben
gesteld en door enkelen werd een plan opgemaakt waarbij werd
afgesproken om Maandagochtend 16 Juni in ploegverband niet
op te lopen, maar zich aan de oude be steking te houden.
Wilden de S.H. B. -bestekers (dit zijn mensen die belast zijn
met de indeling der arbeiders) hier niet aan, dan zou men
in proteststaking gaan. Voor all© zekerheid zouden SIHRSBMA
en KUIL Maandagochtend vroeg in het S. H. B .-gebouw aanwezig

om de ontwikkeling gade te slaan.

Die Maandagochtend begonnen de bestekers met het indelen
van de arbeiders die niet in ploegverband waren opgenomen
op de lijsten. Tot half acht ging dit gesmeerd. Be bestoke-
nen gingen op stap jpaar hun Job. Op dit tijpstip begon de
herrie; de ploegverenders werden door de besteker opgeroe-
pen; discussie ontstond; de ene wilde niet, de ander wel
en opeens het geschreeuw: "Mannen, allemaal d» er uit."
3IBESEMA klom op het ijzeren hek en wilde een toespraak hou-
den, maar hij was nauwelijks aan de gang of de bestekers
haalden hem er af en wezen hem de deur. Nog harden werd
het geloei van de E. V. C, -belanghebbend en om gemeenschappe-
lijk het gebouw te verlaten. De ploegverband ere twijfelden
eerst; probeerden de kat uit de boom te kijken. De D.U.W.-
arbeiders deden of hun neus bloedde, bleven staan, of wei-
gerden, of waren van mening eerst bestoken te moeten wor-
den en dan verder te zien. Degenen, die voor de dagploeg
(8-5 uur) bestoken waren, gingen haast allemaal aan het
werk, maar zij die de avonddienst (5 - 23 uur) en de nacht-
dienst (25 - 8 uur) hadden gekregen konden niet anders dan
afwachten hetgeen te gebeuren stond.

Toen

1000-4-47



-2-

Toen kwam de mededeling om 's-middags om 2 uur in het gebouw
"De Valk" aanwezig te zijn. (vide dezerzijds rapport ID.4-964/
4-7 dd. 16 Juni 194-7). Het frappante van de redevoering van

Pwas, dat hij met geen woord repte over het alet-willen-
en-in-ploegyerband, wat in feite z.g. de oorzaak van de-
spontane" staking was.

Deze staking kan gezien worden in het licht van het oordeel
van het B.V.C.-bes^Upr om het -front af tp featen-en het sta-
kingswapen te gebruiken in de strijd.

Hoewel er Dinsdagnacht 5000 pamfletten zouden worden ge-
drukt, die de daarop volgende morgen zouden worden uitge-
reikt aan de haven, waren deze manifesten vanochtend nog
niet aanwezig. De stakers kregen vanmorgen geen kans om te
posten bij de maatschappijen, de politiecontrole was onverbid-
delijk.

Onder een deel der stakers is al een merkbare downstemming
te bespeuren, omdat dit deel er geen gat in ziet en naar de
resultaten van verleden jaar wijst.

Voor zover hier bekend is de weerstandskas van de S.V.C, nu
juist niet zo bijster groot.

VE3ZONDSÏÏ Hfd. C. V. D. , Haag. .2.



I.D.

Geheim.

Amsterdam, 16 Jan;

DURtAU D :

Verslag van de op 16 Juni 1947 des middags te 2*00 aar ge-
houden vergadering op het Ĵ grrjgjŷ , gelegen naast het gebouw
"De Valk", gelegen in de Valkenburger s t raat 105 te
in verband met de stakjLag ..... ̂ari. havenarbeiders, georganiseerd
in de EenheidsvskfiJStttol6 ""—**——,....*.-•
Deze staklffg ..... was op 16 JuM:. 1947 des morgens uitgebrokeh
onder de S*H.B.~ arbeiders naar aanleiding van een door de
Scheepvaartvereniging "Noord" in te voeren reorganisatie op
het gebied van de werkgroepen.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling, om dese bijeenkomst te
houden in een van de zalen van het gebouw "De Valk".
Daar de opkomst de verwachtingen echter overtrof, besloot
men een vergadering te improviseren op het naast dit gebouw
gelegen zandterreintje*
Er waren ongeveer 7ĵ,,jian aanweaig.
Daar voornoemd zanoterrein aan de openbare weg gelegen is,
ging veel/het gesprokene verloren. Een groot deel van de —
aanwezige arbeiders, dat zich buiten het hek op de openbare
weg bev_ond, deed dan ook geen moeite, om iets van hetgeen.
Ide sprekers zeiden, op te van__gen. !

Om even over half drie opende Hendrik s/illem jSlEESBHA, ge-
boren te Amsterdam, 27 October 1894, wonende Lodewijk Boisot-
straat 20~III te Amsterdam, de bijeenkomst,
Hij begon te vertellen, dat deze staking niet was geprocla-
meerd door de B.V.C. Deze staking was spontaan deor de arbei«
ders zelf begonnen. (Dit voor het geval, dat er mensen van de
pers aanwezig mochten zijn.)
Vervolgens zei hij, dat de E.V.C, had getracht contact te
verkrijgen, met de directie van de Scheepvaartvereniging
"Noord". Doch tevergeefs. Uiteindelijk gelukte het de heer
Jan KUIL, geboren te Amsterdam, 15 Mei 1908, voorzitter van_
d eiland e li jke raad van de E.V.C., wonende van LTecksTTfaa^
5— 11 te Amsterüam, t e iel'onx s cn~c ont ac t te krijgen met de
directeur van voornoemde Scheep vaartfeereniging.
Het resultaat hiervan was, dat de Scheepvaartvereniging "Koord
op 17 Juni 1947 ' s-middags een conferentie zal beleggen met haar
directie-leden, waarin zal wgrden besproken, of de E, V. C.
als niet erkende vak— organisatie, aai worden toegelaten, i
om besprekingen te voeren met de scheep vaart vereniging inza-
ke de grieven en eisen der havenarbeiders.
Hangende deze bespreking kon de E. V. G» de arbeiders niets
anders adviseren, da& deze bespreking af te wachten en om
op 17 Juni 1947 te 17.00 uur op dezelfde plaats terug te komen]
Wellicht zou dan het antwoord van de Scheepvaartvereniging ;
"Boord" bekend zijn, waarna de E.V.C, haar standpunt zou i
kunnen .bepalen» !

Vervolgens sprak Jan KUIL nog enige ogenblikken, voornamelijk
over het door hem gevoerde telefoongesprek met de directeur
van de Scheep vaart vereniging
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Te ongeveer 15.00 uur "besloot oIBRBLkA de bijeenkomst
met te/zeggen, dat de arbeiders dus morgen, 17 Juni,
niet aan het werk moesten gaan. Zij moesten zich rustig
houden, de posten in de haven versterken en voor de rest
rustig afwachten.

Hierna gingen de arbeiders uiteen.
De stemming onder de arbeiders- was vrij onverschillig.
Jje gehele bijeenfeomst droeg een "rommelig" karakter.

Verzonden aan; Hoofcl C.7.L. 's-Hage. N.5<
1.G. te A'dara.
B.M. te A'dam.
H.C. te A'dam.



G E M E E N T E P O L I T I E —

, 10 Juni
DOSS.:

No- 32/47*
TYP.:

Aan den Heer Hoofd van de Centrale
dienst,

's-aEAVENHAGffi.

1e. Aanzetting tot
ONDERWERP: persOneel;
BIJLAGEN: 2e. Sit-down staking werf Wilton Pijen-
ANTWOORD OP: BUREAU D

t\ r. •!rner :

Daiti.-vt

Oord.

Ingesloten heb ik de eer UHEG. te doen
toekomen een rapport van mijn administratie,
betreffende bovenstaande onderwerpen.

A
De Commissaris van Politie,!^*

Coll.



Politie Schiedam.
P.T.D.
ïïo. 32/47.

Onderwerp:
Ie0 Aanaetten tot staking "bij de A.T.O* te Schiedam.
2e. Sit-Bown staking op de werf Wilton-Fijenoord teSchiedam,

R A P P O H T

Ik, Jan Hermanus van EUUL, hoofdagent van politie
der gemeente Schiedam, tevens onbezoldigd veldwachter dier gemeente, he"b
de eer TJEdelGestrenge het navolgende t.e rapporteren,,

"Blijkens een "bericht in het dagblad "De Waarheid" dd 3 Juni 1947
was op die dag het gezamenlijke personeel van de A.T.Oo van G end en Loos
te Rotterdam in protest staking gegaan tegen onrechtvaardig ontslag van
drie arbeiders die op Maandagmorgen geweigerd hadden een half uur over
te werken in aansluiting op hun verrichte nachtdienst. Op Woensdagmiddag
4 Juni 1947 hebben een tiental stakers uit Rotterdam getracht eveneens
een staking te forceren bij van Gend en Loos op het stationsemplaoement
te Schiedam. Zij werden van het terrein aldaar verwijderd. Het personeel
van van Gend en Loos te Schiedam wenste niet aan de staking deel té nemen.
De stakers hebben de gemeente Schiedam verlaten. De algemene toestand was
rustig."

Op Vrijdag 6 Juni 1947 is een sit-down staking uitgebroken Op de werf
Wilton-Pijenoord te Schiedam omdat de "beloofde 96 uur gratificatie op
ordeivan het College van Rijksbemiddelaars/ op die d'ag niet uitbetaald „
kon worden. Het grootste gedeelte van de arbeiders nam aan de staking deel.'
Er werd nagenoeg niet gewerkte De directeur van de w erf, Ir. Romer,heeft
zich met enige leden van de kern in verbinding gesteld met het College
van Rijksbemiddelaars. Op Maandag 9 Juni 1947 zal door genoemd college
over deze aaak worden beslist. De directie van de werf heeft per
die op de w erf waren aangeplakt, de eis gesteld,dat het person&aU6p
Zaterdag en Maandag normaal aan het werk behoorde te zijn. Bij eventueel
staken zouden de uren waarin niet was gewerkt van het loon worden inge-
houden. Op Zaterdagmorgen 7 Juni 1947 zijn alle arbeiders weer aan het
werk gegaan. Moeilijkheden hebben zich nog niet voorgedaan,, De toestand
op de wsrf, is rustig,"

Waarvan door mij is opgemaakt,getekend en gesloten dit rapport te
Schiedam 7 Juni 1947.
Gezien: De hoofdagent van politie,
De Inspecteur van Politie.

j
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I.D. No. 601

G S H ïï I Mc

Rotterdam, .a Juni 19

L'J;r: '.j D

K-.lT.IM»f

D-A-Ï: /*-

iTen y-ei-volge op dezerzijds schrijven I.B. Ho. 601
d.d. 4 en 5''Juni 1947, wordt bericht, dat de op Dinsdag,
3 Juni 1947, uitgebroken wilde staking onder het personeel
der IT.V. Expeditie onder neming Van Gend en Loos alhier is
geëindigd. Hedenmorgen, Maandag 9 Juni 1947, werd op de
oude voorwaarden en zonder dat de ©Aanleiding tot deze
staking, n.l. het ontslag aan drie personeelsleden, die
weigerden overwerk te verrichten, ongedaan was gemaakt,
het werk op alle bestel- en afbaalkantoren alhier her-
vat.

In een op Zaterdag, 7 Juni 1947, in het Gebouw
der Fed. Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, afd.
Rotterdam, aan de Westzeedijk 92 alhier, voor dit stakende
personeel gehouden vergadering, uitgaande van de geaamen-
lijke bonden, werd met 71 - 8 (leden-)s temmen tot ophef-
fing van de staking besloten* Aanwezig waren circa 120
personen, van wie eirca 40 ongeorganiseerden»

Ja afloop van deze vergadering trachtte Hoek, Pie-
ter, geboren 14-1-1908 te Rotterdam, chauffeur Van G» &
L», wonende Uicolaaa Zasstraat lOa te Rotterdam, leider
van het S tak ing a comité, tevergeefs nog een contra-vergade-
ring op de Veemarkt alhier te- houden»

Men was - blijkens eigen uitlatingen - blij weer
aan het werk te kunnen gaan.

De kwestie van het ontslag der drie personeelsle-
den en eventueel andere wensen zullen nu op normale wijze
door de erkende vakbonden met de Directie worden afgehan-
deld.

Verzonden aan t Hoofd Centrale Veiligheids Dienst,
Javastraat 68, ^-Gravenhage*
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof,
fgd. Directeur van Politie, Raamweg 15,
'a-Gravenhage•
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„ I,D. Ho.601.

' G E H E I M .
Rotterdam, 5 Juni

(""• !P~/.| f
l-- v- < VU. '-,Vj

Volgno.

6 .JUN1 134^

?-'<
Aansluitend op dezerzijds schrijven I.D. Ho**601,

d.d» 4 Juni 1947, volgen hier korte verslagen van twee op
Woensdag 4 Juni 1947 door de «at aker B v an de l»Yi>Bxpedi t ie-
onderneming^van Gend^, egljC^B a^^Qr "OP" ̂ n open Terrein aan het
Ra'fïnigvïTètl"'aïhTer' ""s&^o^&n^oijeenkorasten. {Hun was de toegang-
tot de terreinen van het Maasstation ontzegd)»

Ie- die van 10-o ir c a 12 uur.
Aanwezig slechfrs ongeveer 17_5jvan de in totaal circa

400) stakers.
HoskT Gieter, geboren 14-1-1908 te Rotterdam, chauffeur

van Gend en Loos, wonende Mcolaaa Jgjaastraat No.lOa te Rotterdam
(die anarchist en lid B.V.C. wordt genoemd) deelde mede met

, Petrus Wilhelmus, geboren 4-5-1908 te Rotterdam,
besteller van Gend en Loos, wonende te Rotterdam, HoDullaert-
plein ïJ4.30a, te vergeefs getracht te hebben een onderhoud met
de directie vG.& L. te krijgen. Uit de weigering van de directie
zou blijken, dat zij geen oog en oor heeft voor de belangen der
arbeiders. Spr. deed daarom een dringend beroep op de aanwezigen
solidair te bl i jven en »s-avonds in groten getale naar de open-
bare vergadering der ïï.V.C» in de Riviera Hal alhier te gaan,
teneinde de sympathie der arbeiders te winnen en - indien het
zou worden^toegestaan - daar te collecteren, omdat aan de stakers
de financiën ontbraken.

Breur ,. Lambertus , geboren 8-4-1904 te Rotterdam, chauf-
feur v . G. & L., wonende Swaanshals Ho.SSa alhier, geide, _onder
% een bediqg ffe^dan, in welke vorm aak, van de.. B .V, O . afkomstig ,^..

willen aanvaarden. Spr. zeide, dat de staking,
zelf heef t meêgeda/8in~en welke aanvankelijk slechts 24 uren zou
duren, slechts een protest betekende tegen het op willekeurige
wijze ontslag geven aan drie leden van het personeel. ïTu men
echter bovendien een landelijke actie voor 20$ loonsverhoging
en premievrij pensioen wil ontketenen, wenste hij er niet TOK
meer aan mee te doen. Na de aanwezigen gewaarschuwd te hebben
voor de gevolgen van deze onbezonnen actie, zei de spr. morgen
weer aan het werk te zullen gaan.

Bij een door middel van zi t ten en opstaaa gehouden
stemming bleken 19 personen Breur» s zienswijze te delen.

Besloten werd steunlijsten samen te stellen, waarmede
de stakers de bedri jven, voornamelijk de klanten van v. G. & L.,
zou moeten bezoeken om financiële steun te verkrijgen en voorts
om verschillende deputatie' s naar Amsterdam, den Haag en vooral
Schiedam te zenden, teneinde ook daar het personeel over te halen
zich aan te sluiten tot het voeren van een ilmdelijke actie.

Sr werden nog verschillende vragen gesteld over de
methode van actie en toen bleek, dat leden van het technisch
personeel op eigen houtje naar de directie waren gestapt om te
overleggen, waarbij hun gezegd was, dat men op de bestaande voor-
waarden weer aan het werk kon gaan en dat over circa 14 dagen
beslist zou worden wie wel en wie niet gehandhaafd zou worden,

brak
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brak een waar krakeel loa en keurde Hoek , P. , voornoemd, dit ei-
optreaen natuurlijk scherp af.

Te circa 12.30 uur ging men rustig uiteen.

2e. die van. 16 - 18 uur.
Aanwezig weer slechts 17,5. personen.
Hoek, P,, voornoemd, deelde nu mede, dat hem in een in-

formatieve bespreking op het Gewestelijk Arbeidsbureau alhier
was gezegd, dat morgen(Donderdag 5 Juni 1947) de Rijksbemiddelaar
een en ander ter plaatse zou onderzoeken. Spr, beeritiaeerde.
op felle wijze het door het bij het N.V.V. aangeslotenwA.T.O.-
Belangenbehartigings Comité (A.B.C.) Utrecht* per post rond ge-
zonden - in afschrift aangehecht - schrijven, hetwelk ook door
niet-leden is ontvangen. Met de bedekte toespeling op de waar-
schijnlijkheid» dat de adressen door de directie van v . G. & L.
waren verstrekt, zeide spr. , dat men niet behoefde te vragen
waar deze vandaan kwamen. Spr., die verzekerde, dat deze actie
niets met politiek te maken heeft, deelde vervolgens gestencilde
steunlijsten, genummerd van l - 100, uit.

Ben onbekende staker deelde nog mede, dat de poging om
het te S bh ie dam werkzame v .G . & L. -personeel ook aan de staking
te doen deelnemen, geen resultaat had gehad.

Bij de verschillende beatelkantoren wordt gepost.
Aan bederf onderhevige goederen vallen buiten de staking.
Alles heeft tot nu toe een ordelijk verloop.
In de morgen van Donderdag 5 Juni 1947 waren - blijkens

mededeling van de directie van v.G. & L. alhier circa 15 stakers
( hoofdzakelijk technisch personeel ) weer aan het werk getogen.

Verzonden aam Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat 68
te f s-Gravenhage.
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof, fgd.
Directeurvvan Politie te 's-Gravenhage.
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A.T.O. Belangenbehartigings Comité ( A.B.C. ) UTRECHT.

«

Rotterdam 3 Juni 1947.

Aan het gehele Ato 'ïsrrsoneel,

W.Vr.,
Namens het A»B.C, wenden wij ons tot het gehele A.T.O. personeel

om te. waarschuwen tegen de zinloze staking die op 3 Juni te Rotterdam is
üitgebrdken.

Wat toch is het geval? Deze staking heet te wor.den gevoerd uit
sympathie met 2 mensen, die ontslagen zijn wegens het weigeren van over-
werk.

De'waarheid is wel iets,..ande_rs_.
Reeds geruime tijd geleden heeft de Communistische Partij ïïederland( C.P.1$
aan haar leden de opdracht gegeven dat alle C.P.ïT.ers in een bepaald be-
drijf zich moeten verenigen in bedrijfsgroepen, welke alle politieke op-
drachten van de Partijleiding moet uitvoeren.

Ben dezer opdrachten is in de bedrijven onrust te verwekken en
als het kan stakingen te provoceren.

Reeds in het Vrije Tolk van Zaterdag 31 Mei j.l. werd onthuld dat
er op 2 Juni een spontane staking moest uitbreken in de metaal en meubel-
industrie te Amsterdam. In werkelijkheid was dit een bevel van de C.P.N.

Blijkbaar stond ook de A.T.01 deze keer op het lijstje.
Reeds vorige week werd er door een zgn. Comité van Actie voor het A.T.O.
personeel een vergadering uitgeschreven op 2 Juni. Daar moest tot staking
worden besloten. Men moest echter nog een argument hebben.

Gelukkig voor het Comité werden er op Zaterdag 31 Mei 3 loodsar-
beiders ontslagen wegens het weigeren van overwerk. Hu had men op het
laatste ogenblik nog een "argument tt.

Maar to«n = 4°wekeri geleden eveneens 4 mensen werden ontslagen voor
hetzelfde feit werd er niet gestaakt.

Blijkbaar had men toen geen opdracht.
Deze ontslagen werden door ona weer ongedaan gemaakt.

Ook nu waren wij voor deze 3 mensen bezig maar nu moest er plot-
seling gestaakt worden. -"

Wij aarzelen niet deze staking totaal overbodig en zeer schadelijk
te noemen.

De vergadering waar het stakingsbesluit werd genomen, was bezocht
door circa 75 personen. Het gehele personeel bestaat echter uit 517 per-
sonen.

VAN DBMOCRATIB GBSHtOKSH.
De leiding van die vergadering was niet in handen v<an de B.V.C.,

doch van een drietal communis ten.
Het is best mogelijk dat de 'B.V.C, de leiding overneemt, doch op

dit ogenblik is dit nog niet het geval.

A.T.O. personeel is het ü nu duidelijk dat U zich voor het poli-
tieke karretje van de communisten laat spannen?

Bn wat is hiervan het einde? Straks kan moeder de vrouw het gelag
betalen in de vorm van enige dagen gederfd loon.

Betalen dan de heren communisten het loonverlies?



En als er slachtoffers vallen, wie zorgt daar dan voor?
Geloof ons vrienden gij blijft zelf met de scherven zitten.

Wij als bona-fide vakbeweging wijzen alle verantwoordelijkheid voor c-
de gevolgen van deze zinloze staking vierkant van de hand* J

Wij roepen het A.T.O. personeel op zich achter de erkende vakorgani-*
saties te plaatsen en' tegenover deze politieke staking.

Wij vragen: Is het stakingsbesluit tot stand gekomen door een persoon-
lijke stemming door het gehele A.T.O. personeel?

* < ! * • . - . * < » • » . (.

Heeft de meerderheid zich bij deze stemming uitgesproken vóór staking?

Neen en nogmaals neen!. ,

Vijf jaar lang hebben wij onder een dictatuur geleefd. *

Is dit niet lang genoeg geweest? Moeten wij nu weer onder een politieke
dictatuur?' • • *

Wij doen een dringend beroep op het A.T.O. - personeel he.t gezonde \-
stand te laten spreken en elke vorm van diatatuur af te wijzen.

Het belang.van het A.T.O, personeel is, 20 spoedig mogelijk een einde
te ««ken aan deze politieke rol, voordat onherstelbare ongelukken
gebeuren. . • • -

Daarom is het advies van.de organisaties* • '••

GAAT AAN Ĥ T WEK. . .

voor het A.B.C*

J. de Later.
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Dezerzijds wordt bericht, dat op Dinsdag 3 Huni 1947
alhier onder het personeel» de koetsiers en de chauffeurs van
de ÏT.V.ÏÏxpeditèfc-ondsrneming Van Gend en loos een wilde staking
i s uitgebroken, omvattende circa,400 personen. " " • —

De oorzaak hiervan is hè t~ f e i t » ^ast 3 leden van het
personeel, die Zaterdag j.l. weigerden enig overwerk te verrich-
ten, werden ontslagen.

Men eiste aanvankelijk slechts weder-indienstneming van
de ontslagenen, doch heeft, nadat gisteravond op het terrein van
het Haasstation alhier in de openlucht is vergaderd onder leiding.
van Hoek, Pieter, geboten 14-1-1908 te Rotterdam» vrachtwagen
chauTfeur, wonende te Rotterdam, Moolaas Kasstraat üTo.lOa, ook
loon-eisen gesteld en besloten deputatie's naar Utrecht, den Haag
en Amsterdam te zenden, teneinde te trachten de staking algemeen
te doen worden.

Als ergste raddraaiers in deze staking kunnen worden
beschouwd, Hoek,P*,voornoemd en Swemmelaar, Petrus Wilhelmus,
geboren 4-5-1908 te Rotterdam, besteller goederen vervoer, wo-
nende te Rotterdam, H.Dullaertplein Ho.SOa.

Verzonden aam Hoofd Centrale Veiligheidsdienst»
te * a-Gravenhage.

Javastraat 68
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Staking vischlosse
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H A P P O E T »

Naar aanleiding van een op 28 April
1947 uitgebroken zoogenaamde "wilde" staking onder een
deel der havenarbeiders te Umuiden, kan het volgende
worden gerapporteerd:
n De staking brak uit in den morgen van den 28 sten
April 19471 en wel onder de groep "Vischlossers". De
staking was een gevolg van de wijze van uitvoering ten
aanzien van de regeling van het verstrekken van een z«g
zootje visch aan de vischlossers» De groep vischlossers
omvat 170 arbeiders welke grootendeels aangesloten zijn
bij den Centralen Bond van Transportarbeiders te Umuiéi
den.

In verband met deze staking werd door genoemden bond
op 29 April 1947» des morgens om 6 uur een ledenverga-
dering gehouden ter bespreking van het ontstane arbeids-
conflict» Na gehouden bespreking werd besloten het
werk te hervatten, waarop omstreeks 7 uur dien morgen
de normale arbeid weer een aanvang nam»

Tijdens bedoelde vergadering werden door de visch-
lossers nieuwe eischen gesteld. Indien die eisenen zou-
den worden ingewilligd is er een ander arbeids-conflict
te verwachten en wel onder de groep "Vischknechten",
omdat dan de arbeidsvoorwaarden van hen ongunstiger zou-
den worden» Deze groep zou dam op 3 Mei 1947 in staking
gaan»

Zoowel door den Centralen Bond voor Transpo/rtarbej
ders als door de Reedersvereeniging wordt echter ge-
tracht een arbeids-conflict te voorkomen»

Van eenige activiteit van de zijde der B,V*C of
andere uiterst linksche groepen is tot nu toe niet kun-
nen blijken»

De staking had een rustig verloop.

Velsen 29 April 1947.

Aan den Heer
Commissaris van Politie
der gemeente VELSEU»
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Ten aanzien van het tussohen het personeel van de
H.JSM. en den Rijksbemiddelaar gerezen conflict kan het
volgende worden medegedeeld:

In den nacht van Maandag 4 op Dinsdag 5 ITovember
1946, werd door de drie bonden vergaderd. Bij de aldaar
gevoerde besprekingen bleek, dat het overgroote deel van
het personeel voor staking -was. Tenslotte werd een voor-
stel aangenomen, dat inhield, dat men zich met nieuwe
voorstellen zal wenden tot den Bijksbemiddelaar. Het re-
sultaat van deze besprekingen zal worden medegedeeld in
de eerstkomen/vergadering, welke zal worden gehouden in-
den nacht van Maandag 11 op Dinsdag 12 november 1946, in
welke vergadering tevens aal blijken, of men al dan niet
tot staking zal overgaan.

De aandacht blijft dezerzijds op een en ander geves-
tigd.

BUREAU H

Num.mar :

Da'.um:
p

Verzonden op 9 november 1946.
aan: het Hoofd van den centralen veiligheidsdienst, alhier

den Heer Procureur-Generaal, alhier
den Heer Burgemeester, alhier.
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Op 18 oetobsr 1946, bij den aanvang der werkzaamheden,
is een staking uitgebroken on,der een gedeelte van het
II. T «I. -personeel en wel het personeel vau de Eemisea Frans ;
HslBStraat en ̂ ruitweg, tengevolge waarvaa lijn 4, 6 en 13»
alsiaede het geUeele busvarkeer werd stilgelegd.

net hetreft hier een proteststaking naar aanleiding i
vsa het feit, dat ecu voor het personeel in het leven ge-
roepen spaarfonds, waaraan.'de H-r.fê» haar goedkeuring had
gehec&t, door den Bijksbemiddelaar werd afgeweaen.

H«t personeel v*as aan de reiaiaes aanv/eaig. |
Aangezien alles ordelijk verliep, ver&oeht de leiding i

van de H«T.K« soo weinig raogeli^k p-olitie-personeel ter
plaatse eenweEig te doen ssî n.

\r burger pölltie-personeel is 4aarsa toezicht uit-
geoefend, terwijl overigens ©enig politie-perssneel werd
geconsigneerd, dat evenwel niet behoefde op te treden. ,

plensselfdea dag te 8.30 uur is de staking opgeheven en1
werd het werk hervat.

Verzonden op 18 octofeer 1946.
aanj het Hoofd van den 0entrslen Yeiligheidadienat, alhier

den ;ieer .Procureur-Generaal, alhier
den Heer Burgemeester, alhier.


