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Datum Aanwezig/ Stemming
Zaalcap.

Hattem

9/2

Sprekers

•

70/200

,

Bijzonderheden
: .: •

Tj.de Jager Vergadering n,
filmvertoning
.Imvei

Rotterdaml2/2

100/—

Almelo/; 13/2

275/575

L. J «--H»van
Turnhout

idem

Kotter-Öaml4/2

180/—

G,van Oos1terum

idem

AoZandstra

idem

G- r G , Geelhoed

idem.

idem

-Appel schal 5/2'
80
Gem» Ooststellingwerf
Arnhem

15/2

80/150

Drieborg 15/2
Gem^Seerta

40/125

feestelijke
•..vergadering
— 2

Zaandam
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17/2

400/450

P-.de Groot

Vergadering
m P filmvertoning

Holland- 18/2
s.cheveld
Gen0Hoogeveen

260/260

ïïeHartog

feestelijke
vergadering

Hoornater-20/2
zwaag

45/™

A.Zandstra

Vergadering
n, filnvertoning

Rotter- 21/2
dam

110/450

J.A«Mantel

Filmvertoning
voor "bouwvakarbeiders

Rotterdan2l/2

100/—

G.VoOosterian

Vergadering
nufilmvertoning

100

L.de Haan

Vergadering
n.filnvertoning

G.G.Geelhoed

Vergadering
ruf ilnvertoning

Gen,Heerenveen

-< Houtige- 22/2

hageBoelenslaan
G en o Smallinge rland
Delft

23/2

80/110

s> Sneek

23/2

125/150

nat

Aiasterdam25/2

Vergadering
m«filmvertoning
Demon.herdenking Febr*staking 1941.

COLLECTIEF OVERZICHT n

In bijna alle bijeenkomsten werd een film vertoond. Gedraaid werden "De Stomme Barricade" en andere.
In enkele zalen waren spandoeken aangebracht net leuzen
' :-- 3 _
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-als -"Nooit meer lfesi-™\7ehrmacht!!, ;f Vrede en Telvaart", "Geei
radio-actieve dood, maar actief leven", "Geen at o om-oor log ,naar vrede", "E?D.M3->j weg ermee" j, "Dit brengt ons de oorlog
(onder een tekening van een verwoeste stad:!e
.Een cabaretgeselschap uit Alnelo verleende medewerking
aan de feestelijke vergadering van.de afd, Hoogeveen-te HollEndscheveldc •
Het hoofdthema,, van alle sprekers was wederom de s tri.j d
tegen de Duitse herbewapening,
G,G o GEELHOED haalde te Arnhem verschillende herinneringen
•uit de oorlog 1940-1945 naar voren en wees daarbij vooral op de
gruweldaden, die door de fascisten- en de Nazl-Yfehrrnacht waren
bedreven. In de zich democratisch noemende Bondsrepubliek,
West-Duitsland j ze zeide spreker, waarvan de democratie gekenmerkt werd door bescherming van de gevluchte Breda-bandieten,
konden de soldatenkranten en solclatenkalenders als de Vikingruf
- e «d» volstaan met om wraaksohreeuwen.de artikelen van voormalige Nazi-generaals, die daarin beloofden het beter te sullen
doen dan in 1940-1945.
Tegen deze dreigende nieuwe wereldoorlog, die op een
totale vernietiging van het mensdom zcuitlopen, moesten alle
weldenkende en vredelievende mensen, zich ver zetten *
Spreker haalde de strijd van hot Franse volk aan, dat
E. D. G r I naar" "d e mestvaalt had ver we z en,
Eet Franse volk denkt s met een var:' ant ap het bekende
gezegde: "Liever rooie Jan èan dooie Jan".,
GEELHOED zeide in dit verband, dat het Nederlandse volk
moest denken gelijk het Franse*
Vervolgens stak spreker de- loftrompet over het vredelievende streven van Sovjet Rusland en de Duitse Democratische
Republiek:,
De strijd tegen de herbewaepring van '7est-Duitsland j zo
besloot spreker zijn rede, moest in Nederland niet, verslappen
maar onverminderd worden voortgezet, ook al zouden'deze herbewapeningsverdragen, onder druk van Amerika, in beide kamers wel
worden aangenomeno'
Paul de GROOT besteedde te Zaandam een groot deel van
zijn spreektijd aan het critiseren van de diverse Ministers,
Ook de leiding van het N,V„V„ heeft critiek op de Regering,
20 zeide hij? maar die speelt slecht
een oppositiespelletje.
7/anneer het N.-.V„V. ernstig .zou willen, dan zou het zijn wensen
kunnen doel verwezenlijken, of de Regering laten vallen»
Voor het overige richtte ook de GROOT zich tegen de
]>iitse. herbewapening - ïlaar zijn mening komen hoe langer hoe
meer ATe d er land er s tot de comslusie, dat zij zich niet moeten
~ 4 laten
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laten verdelen en zich moeten verzetten tegen de gevaren die
dreigens
Op 25 Februari vond te Amsterdam de traditionele herdenking van de Februaristaking 1941 plaats, georganiseerd door
het Comité Herdenking Februaristaking 1941,
Naar schatting namen circa 3000 personen deel aan de demonstratie, die te ongeveer l?.15 uur een aanvang nam. In groepen van 15 tot 30 personen werd langs het monument op het
J,DoMeijerplein getrokken«, Talrijke bloemstukken werden aldaar
neergelegd,, Het geheel had een rustig en ordelijk verloop,,
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Den Haag

-

VERENIG IMG " HEDEEIATD -

16/2

Groningen 19/2

20/±75

325/870

rustig

U. S. S „R."
A3v.Staveren

rustig

Buurt. -f ilmvoorstel» met
de film
"Het leven
tegemoet
ïfechtfilmvoorsto in*
de film
"Zoi3 a"

DIVERSEN o
Yeelerveen

12/2

'65/150

H.Spa

Feestavond Zangver,., "Door het
Tolk; voor het
Volk"

Groen
- 5
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Koog a.d„ 12/2

250/450

opgew.

Amsterdam 17/2

250/450

strijd- : -G.Grootbaar'
• Roeasink

Anjun
18/2
85/150
Geru '7e s t cl o ng er ad e el

JcG-Hesselman

J.de .Boer

Feestavond
Openb «verg,

Verg.
EVC

De.door de Bond van Nederlands Overheidspersoneel, afdeling Amsterdam belegde" vergadering stond in het teken van een
looneis ad, 10 /o* In zijn openingswoord trachtte de voorzitter
van de'B.N«0*PB aan te tonen? dat er ondel? het gehele overheidspersoneel ontevredenheid bestaat over het huidige loonpeil.
De spreker vr-n deze avond G»GROOT-ROESSIM: verklaarde, dat
het levenspeil sedort 194-5 was gedaald en dat nen zich niet l enger door professoren en schriftgeleerden in de maling liet nemen»
.De leden van de A.B.=V » A « (lI t V«Y») hebben onse leuzen net
sLicces in hun bond aan de orde gesteld, aldus spreker. Aangezien
de reactie niet aan onze eisen tegemoet komt, is slechts één
antwoord mogelijk n01 „'.cl e actie e
-,
TJij zullen niet rusten voordat'aan .onze rechtvaardige eisen is voldaan. Tenslotte werd een beroep gedaan op de-.leden
van hef'N.V'oV. 'en op de ongeorganiseerden om de strijd ge.zamenlijk t e voerens
.......
. . . .
Onder lu-icl'. applaus -werd besloten namens-het overheidspersoneel : van .Amsterdam, een" notie . te zenden aan de : Centrale
Commissie voor Overleg van de.volgende inhoud o
• .
Dringend verzoek lonen met 10. % te verhogen, eis tot vaststellen van een loonvloer van fo52'c— 'per week c„q.a -f..240.— per
naan.d»
De feestav.ond te Koog aan de Zaan werd opgeluisterd door
he^ cabaretgezelschap van-Ab van der Linden» Opgewekt werd lid
van de E.Vr,C„ te worden, dan wel nieuv/e. leden te werven» Er was
een to'mbola en na afloop bal o Bijzonderheden deden zich niet
De vergadering te Azgun was belegd voor de arbeiders tewerkgesteld in de Slikken aldaar.

- -6...-
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Jan de BOER, hoofdbestuurslid van de BIZ-EVC wees erop?
dat algemene.ontevredenheid heerst on de wijze waarop de Slikkenarbeiders te wsrk zijn gesteld» Hij wekte de arbeiders op om
als één nan'i te staan, ongeacht tot welke bond zij behoren,,
Uit de vergadering werd opgen3rft?dat slechts succes
behaald kan worden, als alle bonden souden v/orden ingeschakeld.
Deze,, opmerking ontlokte aan bijna alle aanwezigen veel bijvalt
Daarop verlieten practisch alle arbeiders de vergadering
zodat de BOER geen gelegenheid kreeg .hierop nader in te gaan.
De vergadering ging zodoende als een nachtkaars uit*
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Rotterdam

-

13/2

O .V,D.

140/418

rustig

A .v. d,Berg Openbare verg.
I.v*Os

OVB "Verkeer"
voor alle havenarbeiders

Deze vergadering werd belegd ter bespreking van eisen
voor een nieuwe C.A.O» voor de havenarbeiders. Er werd opgewezen dat een samengaan van Rotterdam en Amsterdam noodzakelijk is.
Spreker Leen van OS formuleerde de volgende eisen:
'l- Gelijke lonen voor iedere havenarbeider5
2. een minimun basisloon voor alle havenarbeiders van f«75 o —
per week«
3 >, vaststelling van de ploegensterkte in de C.A.O.
4.'vaststelling van een minimum rusttijd van 12 uren per etmaal
5 a doorbetaling van carenz-dagen;
6„ afschaffing van de garantie uitkering;
7* uitbetaling van het meldingsuur (tussen 7 en 8 uur)
8, vastlegging in de C.A.O. van 2 /o vacantietoeslag en de Kerstgratificatie o
Nadat deze punten nader door Van OS waren uitgewerkt en
toegelicht, was er gelegenheid voor discussie» Hiervan werd een
ruim gebruik gemaakt; ook de E^V*C»-A-BoT e-bestuurder Freek
MEIS voerde hierbij het woord» Hij wees er op dat de ABT en het
OVB één front moesten voj?non, temeer nu bleek dat de thans gestelde eisen vrijwel overeenkomen met die door de ABT gesteld„
Toon van den BERG, in zijn slotwoord zei,, zonder evenwel na••...
- 7 drukke l ijk
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nadrukkelijk op het 'aanbod van ME IS in te gaan om'met de • ABIE^C samen te werken, dat met terzijdestelling van prestigek;:?esties, een samengaan van alle organisaties inderdaad noodzakelijk v/as ,
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Enschede 12/2

DIVERSEN

45

—

J.Slagier

Vergadering
"Ons Belang1

Leze vergadering was belegd om. te komen tot oprichting
van een afdeling van "Ons Belang!i te Enschede.
SLAG-TER begon zijn betoog met op te merken dat een groot aantal P.T.T.-ers ongeorganiseerd was„ Volgens hem was de oorzaak
hiervan gelegen in het feit, dat deze-JP.T.T.-an'bte-naren niet
voldoende vertrouwen hadden in de drie erkende bonden.
Ons Belang wordt door dé andere'bonden als een communistische
organisatie aangemerkt i Aan de hand van.artikel 8 van de statuten trachtte SLAGTER aan te tonen, dat het lidmaatschap van
dexe bond voor iader openstond^ ongeacht diens politieke overtuiging .
SLAG-TER werd in debat heftig aangevallen door een bestuurslid van de ChrcBond van Overheidspersoneel. Deze functionaris zag in de actie "Ons Belang" een poging van de C.P.UT.
om vaste voet te krijgen in het zo belangrijke bedrijf van de
P«T.T,
Hierop verlieten alle aanwezigen, de zaal, zodat het beoogde doel, n.l. om te komen tot oprichting van een afdeling
van "Ons Belang", niet werd bereikt.
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