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Gemeente

-

ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND.

Datum

Aanwezig/ Stemming
Zaalcap". •

Sprekers

Amsterdam'19/8::: 1000/1000

'rumoerig

-F. Joim
W.Swart

Koog a.d* 20/8
Zaan

80/400

rustig

P.Langendijk ' -•• _
M.ÏÏUlsirig
W.Swart'

Hilversum 22/8

,55/100.

rustig

J .van
Eekhout

61/370

rustig

W.Swart'"

Den'-Haag

25/8

Bijzonderheden
Feestelijke "bij- :
eenkomst-':t:.g .v»
•de thuiskomst
Y,d. Nederlandse
'delegatie van het
5e Wereldjeugdfestival» - : ,
idem

Filmavond met
twee films over
het Wereldjeugd'•'festival

Alle sprekers bezongen de' lof over de toestanden in Polen,
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die in vale opzichten beter zouden zijn dan in Nederland» Als grote
bijzonderheid werd het feii gememoreerd, dat de Nederlandse consul
uit Warschau bij de opening van het Wereldjeugdfestival aanwezig was*
geweest»
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DIVERSEN,

I, Comité' 10e Verjaardag van de Republiek Indonesia^
•Amsterdam

uit;

25/8

700/1000

—

ProfoDr.N*?, Feestelijke bij
Wertheim
eenkomst t.g.v.
Prof.Dr. C.C, het 10-jarig ^
Berg
bestaan v«d.
C.Geugjea
Republiek IndoProf0Dr0J.
nesia»
Romein

De openbare bijeenkomst ging uit van een comité' bestaande
•'..:'••
. • , . . . .
.

•Prof. Dr„ W.F.Wertheim

Prof o Dr,. C, C. Berg
J.FoI/UAode la Cour t
A-H.G. Weenink
E.E.Wiesing
S.J.Rutgers

•••

A . H . M . Romein-Verschoor

J.M-Romein
G. J. van Suchtelen
Slamet Soekotjo
Chairven Caropeboka

^oegangskaar.ten a f. 0-40 -waren verkrijgbaar gesteld bij de
boekhandelaren "Pegasus", "Boeschoten", "Jukkers-Dokker" "en "De .
Moderne Boekhandel"? •
Uitvoerig belichtten de sprekers het 300-jarig verblijf van
de Nederlanders in het voormalige Nederlands-Indië„
Naast 'een opsomming van goede dingen;als het brengen van .onderwijs en cultuur werd ook gewezen op het door de kapitalisten
uitzuigen van. de Indonesische bevolking»
Voorts werd gewezen op de vredeswil van het Indonesische
volk, waarbij werd vastgesteld dat deze nimmer ten koste van zijn
onafhankelijkheid zou gaan.
.
In dit verband werd in herinnering gebracht het prachtige
slagen van de te Bandoeng gehouden conferentie van de Aaiatische
en Afrikaanse volkeren, waarbij men eensgezind besloot tot vernietiging van het kolonialisme,,
Ook het vasthouder>aan de eis tot overgave van Westelijk Nieuw
:
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Guinea• aan Indonesië* vond in de diverse redevoeringen behandeling*
De bijeenkomst werd besloten-met enige muzieknummers en een
Balinese^ en Javaanse dans?

"Gezamenlijke Commissies van Gemoentepersoneel''
Amsterdam

30/8

140C/1500

•
. '. .

geanimeerd

•
••.•..

P.N.Burgers

Verg. Gem.Per-

G.Groot
soneel i.v.m.
Roesink
uitspraak A"
F.John
. dam s ScheidsKuiper
' gerecht, x'
H.WcStenacker
J.van Strien...
G.Veldhuizen
G.de Vente

De uitspraak d.d. 29 Augustus van het Amsterdamse Scheidsgerecht dat de door de Gemeente Amsterdam destijds verleende ontslagen als gemotiveerd dienen te; .worden beschouwd, werd door de
CoP.ÏTo en de PcV.C» aangegrepen voor het voeren van hernieuwde
agitatie.
Door de "Gezamenlijke'Commissies van Geneentepersoneel" werd
een manifest verspreid, waarin het gemeentepersoneel werd opgeroepen tot bijwoning van de openbare vergadering van 30 Augustus»
Alle sprekers hekelden de. uitspraak van het Scheidsgerecht
en betreurden het gemis van het stakingsrecht" 'J voor 'de gemeenteambtenaren.
GROOT ROESSIWK voegde er., nog aan toe, dat de .B.N.O.P. niet
achter de loonpolitiek van de Regering staat. Hij drozig aan op het
voeren van actie tot het verkrijgen van een loonsverhoging van 10 /o
en het verkrijgen van de herclassificatie *
Fokke JOHN was de enige'spreker die zich positief voor een-spoedige staking uitsprak^
Geconfronteerd met het feit, dat men zich de. kans ontnomen
zag om in uiterste noodzaak door middel van staking betere bestaansmogelijkheden te verwerven, was de stemming onder de aanwezigen
der vergadering vrij strijdlustig,. De vergadering kwam, evenwel niet
tot een stakingsbesluit„ Afgesproken werd, dat het"personeel van
elk gemeentebedrijf afzonderlijk zou vergaderen om zich over de te
volgen koers te beraden* Wel werd besloten tot het richten van een
motie aan B» en W„, de Gemeenteraad, de Besturen van de erkende
organisaties en aan de Pers, waarin mededeling zal worden gedaan
- 4van
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van het on-acceptabele'van de uitspraak van het Scheidsgérecht
en het met vergrote kracht voortzetten van de strijd voor hogere
lonen, tot een aanvaardbare oplossing zal zijn bereikt.
Officiële vertegenwoordigers van de K.A.B., het C.N.V. en
het N.V.V., hoewel uitgenodigd, waren niet aanwezig.
Een O.V.B.-er kreeg'niet de kans het woord te voeren.
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./Berg (blz.2)
Cornelis Christiaan.
/
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./Burgers (blz.3)
Pieter Antonius.
*—Eekhout (blz.l)
Jaap. van.
/Geugjes (blz.2)
Cornelis.
,/Groot ^oessink
Gerhard.
Julsing (blz.l)
Marianne . >
...//John (blz. - / . . . . )
Fokke.
u/John ('blz. i )
Fokke .

/Langendijk (blz, 3.
Pieter Hendrik.
/Romein (blz. 2 )
Jan Marinus.
ystenaoker (blz. 3)
Hendrik Wilhelm»
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