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Sprekers Bij^ondqrhedenGemeente Datum Aanwezig/ Stemming
Zaalcap.

Friesche- 9/10
palen
Gen. Opsterland

46

Rotterdam 10/10 175/386

Rotterdam 10/10 100/386

Rotterdam 11/10 80

Enschede 14/10 200/600

Zaandam 17/10 350/416

Zwaag- 18/10 120/150
westeinde
Gen. Dantunadeel .

P.Dijkstra Vergadering m.
filmvertoning

L.J.A.v.
Bentveld

l.J.A.v.
Bentveld

idem

idem

J.Geerligs idem

G. G. Geelhoed idem

Y^Hartog idem

— idem

- 2 - Qulem'borg
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Culemborg 19/10 9/40 — — Vergadering m,
filmvertoning

Veeier- 20/10 35 — — Filmvoorstel-
veen ling
Gem. Bellingwolde

Kromraenie 22/10 180/300 — Henk de
Jong n.g.o. idem

Wormer- 22/10 200/350 — C.G.Post idem
veer

COLLECTIEF OVERZICHT

In alle bijeenkomsten werd door de Waarheidfilrndienst
een film vertoond. Gedraaid werden o.a. "De Waarheid kent
geen grenzen", "Op Leven en Dood", "Vliegende Jeugd" en "De
stomme Barricade".

In enkele zalen waren spandoeken aangebracht met
leuzen als : "Voor collectieve veiligheid". "G-een Duitse her-
bewapening", "Geen Amerikaanse bezettingstroepen", "Geen anti-
Communisme, maar anti-Kapitalisme", "Werk voor allen', hogere
lonen, lagere prijzen", en "Abonneert U op De Waarheid".

G.G. GEELHOED, die te Enschede het woord voerde, bracht
in het begin van zijn rede felle critiek uit op het bisschop-
pelijk Mandement, speciaal op de passage, waarin gesproken
wordt over het verbod aan Rooms-Katholieken om te luisteren
naar de Vara, om specialistische bladen te lezen, enz,,

In het Mandement wordt druk uitgeoefend op de politieke
vrijheid van de Rooms-Katholieke- arbeiderse

Het Mandement ademt van het begin tot het eind een
geest van.terreur, zo betoogde GEELHCED.

Het is niet alleen tegen de communisten gericht, maar
ook tegen de socialisten, en het ergste is, dat het door de-
ze laatsten nog geslikt wordt ook, getuige de jongste uit-
latingen van Dr, Drees in de Tweede Kamer bij de algemene
beschouwingenB

GEELHOED ging vervolgens heftig te keer tegen Ronme,
want, zo zei hij, wie Mandement zegt, zegt Romme.

- 3 - Hij



D I E N S T G S H E I M

W,O- 43/1954,; Dia, 3»

Hij adviseerde de leiding van de P0v.d*A. de leuze
"Eeuwig capituleren voor Romme", eindelijk oens te vervan-
gen door de leuze: "Senheid tegen Routine" <,

Aan het einde van zijn rede hield hij een philippica
tegen de voorgenomen herbewapening van Y7e s t -Duitsland en de
legering van Amerikaanse troepen in Nederland0

G R O E P 2 - VREDES3ËÏÏEG-INGc

Den Haag 15/10 100/375 rustig -W«John ' Openbare ver-
A-G-elok- gadering vre-
Walvius deseom.

JOH1T memoreerde de gruwelen, die in de laatste wereld-
oorlog door de Duitsers zijn bedreven» De bewering, dat de
herbewapening van Duitsland noodzakelijk was om zich te be-
veiligen tegen agressie uit het Oosten, was volgens spreker,
onzinnige

De Russen hadden geen behoefte aan uitbreiding van hun
grondgebied0 De herbewapening der Duitsers was naar zijn me-
ning oen voorbereiding voor een nieuwe oorloge.

GELOK-¥ALVrJS betoogde, dat de strijd van de Vredes-
vrienden niet zonder succes was gebleven,, Zij wees hierbij op
de besluiten genomen op de Conferentie van G-ene v e over de
strijd in Yiethnani en op de verwerping van de E.r.G.. De aan-
wealgen werden opgewekt te blijven strijden voor de veiligheid
in Europa en aich te versetten tegen de legering van Ameri-
kaanse troepen in NederlandP

7ERENIG- I1IG " NEDSRMïlD - U. S . S. H. "

Rotterdam 3/10 —- rustig J.Hoogcars- Openb„filmvoor-
pel st* m od«films

"Circus Arend" en
"Het lied v,Rusland"

- 4 ~ Rotterdam



D I E IT S T G S H ,E I M

ÏÏ.O. 43/1954, blz. 4.

Rotterdam 4/10 78/— rustig ÏÏ.v.Strijbos Openb.film-
voorstelling
m. d. film
"De dorpsonder-

. wijzers".

HOOGCARSPEL deelde mede, dat met deae filmvoorstelling
de "Maand ter bevordering van de culturele uitwisseling tus-
sen Nederland en de Sovjet Unie" werd ingeluid. Door de suc-
cessen van de Russische kunstenaars en sportslieden waa, al-
dus spreker, bij de mensen de gedachte opgekomen, dat de Rus-
sen in werkelijkheid niet zo don zijn als door de radio en
pers wordt beweerd. Ook is de angst voor de'Russische agres-
s ie verminderd, de Sovjet Unie hoeft steeds bewezen op
de bres te staan voor de vrede.

ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD YERBOUD.

Soest 16/10 30/80 rustig G.Véd.Eeck- A.N.J.V.-
hput filmvoorstel-

ling

In de vooravond werden de films "De Midvoor" en "Spar-
takiade" vertoond-, Na de pauze werd het woord gevoerd door het
hoofdbestuurslid Van den EEOKHOUT. Met betrekking tot de lege-
ring van Amerikanen op de vliegbases Soesterberg betoogde
spreker, dat dit een groot gevaar voor ons land en in het bij-
zonder voor de Soesterbevolking op zou leveren. De Marshall-
hulp sal gebruikt worden om de kosten van de Amerikaanse le-
gering te betalen, met als gevolg voortgaande prijsstijging,
aldus Van den EECKHOUI.

Ter vergadering werd besloten een motie in te dienen
bij de regering tegen de legering van de Amerikaanse troepen
in ons land»

- 5 - G-roep 4̂ .
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G R O E P 4-A EE1THEIDSV AKCENTRALE.

Rotterdam 8/10 200/418

Amsterdam 15/10 30/60

Nieuwe -
horn

17/10 20/80

rustig FoDiaz-Bauste Vergadering
de Metaal
E.V.C,

rustig JaHesterman Vergadering
G.Groot Roes- B.ÏT.O.F.-
sink E.V.C.

(Af d .Gem.Vervoersbedr.)
ordelijk J,de Boer Propaganda-vergade:

EVC,

Te Rotterdam kwamen, de classifice&rders, werkzaam bij
de N.V. J.vfoJunius en Zoon, bijeen. DIAZ-BAÜSIE verklaarde
dat de gehouden staking een grote overwinning is gowurden,
Alle eisen zijn nog niet ingewilligd. Er moet nog gestreden
worden voor ? / loonsverhoging en een bevredigende C.A-O. In
het vervclg is een staking van het gehele personeel overbodige
Als er spoedwerk is moet een delegatie naar de Directie gaan
om de eisen te Toespreken r Infclddels nemen de overige arbei=
ders een afwachtende houding aan. Hier/̂ nris solidariteit ver-
eist en in het bijzonder contact met alle classificeerders
van andere bedrijven* Wanneer de werkgevers weigerachtig
blijven zullen v/ij zelf een G.A.O. voorleggen* Besloten werd
een voorlopige kern van 6 personen in te stellen*

"Te Amsterdam besprak HESTBRMAW de toestanden in het
trambedrijf» Het permanente personeelstekort leidt tot over-
matig overwerkt, Echter sijn onder de druk Van de arbeiders
reeds enkele verbeteringen tot stana gekomen en door de onge-
kende kracht van de arbeiders is zelfs een directeur op zij
gezet. Togen de voorgenomen A- en B- rangen voor bestuurders
en conducteurs dient sterk geageerd te worden. Na enige dis-
cussie beantwoordde GROOT ROESSINK de debaters. Hij trok de
conclusie, dat het beleid van het bestuur aller instemming
heeft» Een strijd aonder B".IT..Q<.P. is oen lichaam zonder ziel

Te Srieuwehor:ie werden eerst enkele films vertoond,
waaronder "Be Baarheid kent geen grenzen"'» Vervolgens sprak

c. ^ de BOER
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de BOER, Met voldoening constateerde hij, dat het
E.3.G-.-verdrag, dat ."bedoelde het fascisme in Duitsland te
doen herleven, in Frankrijk is gesneuveld» Hij hoopte, dat
de arbeiders zich ten felste sullen verzetten tegen het nieu-
we verdrag, dat in de inaak is. Vervolgens/aakte hij de hou-
ding van het N.V.V., dat zijn leden, die te Yelseii hebben ge-
staakt van de ledenlijst heeft afgevoerd. Tenslotte volgde een,
opwekking abonné op De TJaarheid te worden.

DIVERSEN.

Amsterdam 17/10 325/500 rumoerig J.Slagter Vergadering
;'0ns Belang"
"P. T. T.-organi-
satie")

SLAGTER besprak de ontevredenheid, die onder het P.T.T.-
personeel heerst * De in ̂ ini aangevangen 'actie voor 10 /o loons-
verhoging en uitkering van f.100.— heeft reeds tot enig suc-
ces geleid. De inmiddels verkregen 6 /o is echter een fooitje
Ook de andere bonden van Rijkspersoneel zijn overtuigd, dat
6 /o onvoldoende is, echter valt te betwijfelen of zij be-
reid zijn voor verbetering te vechten. Teneinde de wensen van
het personeel naar voren te brengen stelde spreker voor op
18 Octo^er een delegatie af te vaardigen naar de Directeur te
Amsterdam en op 19 October naar de Directeur-Genere,al te 's- (
Gravenhage» Bij weigering tot toelating of bij onbevredigend
antwoord onmiddellijk vergaderen on nader te beslissen.

Bij de vrij rumoerige discussie werd critiek uitge-
bracht op de slappe rode van SLAGTÏÏR.. Een der aanwezigen stel-
de voor, indien op 25 October geen resultaat is bereikt
volgens het dienstrooster te gaan v/erken, waardoor alles van-
zelf in de war loopt. Twee derde van de aanwezigen,verklaarde
zich voor dit voorstel. Tenslotte werd oen delegatie van 7 per-
sonen gekozen voor de besprekingen op=18 en 19 October boven-
vermeld. ' •

PERSOHALIA,
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