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Gemeente Datum Aanwezig Stemming Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap.

Rotterdam 14/9 850

Kromraenie 16/9 48/100

Minster- 18/9 50
wqlde

Utrecht 18-19/ 300/350
9

Rotterdam 19/9 711

Glaner- 20/9 75
br-ug
Gen. Enschede

GV.Tagenaar Vergadering m,
filmvertoning

A.D.Schoo- Vergadering
nen"berg

H.Gortzak Vergadering

A.C.de Vries Vergadering
m.filmverto-
ning

Filmvoorstel-
ling

H.-G. Bi j kerk Vergadering m,
filnvertoning

Amsterdam



\&

Amsterdam 21/9

Deventer 21/9

Dordrecht 21/9

1500

20/90

150/180
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— H.Grortzak,

op'gew

2. •

Vergadering

J. I1. Reuter Vergadering

A.A.Verhey Vergadering
m.filnvor-
toning

Enschede 21/9 225/250 'geinter, tt.Janaz

Leiden 21/9 380/420

Schiedam 21/9 100/200

Leiden 22/9

Apeldoorn 23/9

•s-Graven-24/9
hage

Hilversum 24/9

Landsmeer 25/9

Ammerstol 25/9

Delft 25/9

Emmer- 25/9
Gompascuum
Gen.Enmen

60 kin-
deren

100/170

1000/2100

150/200-

50

30

160/325

10/150

W.Mans

J.Haken

Vergadering
m.filmver-
toning

Vergadering
m.filmver-
toning

Vergadering
n, filmver-
toning

Kinderfilm-
voorstelling

Filmvoor-
stelling

S.de Groot Vergadering
m.filmvoor-
stelling

G. G.Geelhoed idem

Schouwmans?.Vergadering
ia-.filmvoor-
stelling

P oBakker

N. llo ten-
boom

idem

ideml au?/

vergadering von,d geen doorgang

- 3 - Goor
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Goor 25/9 160

Almelo 26/9 250

Lolden 30/9

-- Filmvoorstel-
ling

J. P. G. Hart- Vergadering
nan m .filmvoor-

stellin

7/60 vergadering vond geen doorgang

Deventer 3/10 300/300 Tj .Jager Vergadering
m. filnver-
toning

COLLECTIEF OVERZICHT

; , . .In bijna alle bijeenkomsten werd door de \7aarheidfiln-
dienst een film vertoond»

Gedraaid werden o0ae "Dagen eii nachten in Stalingrad",
"De zeven dapperen", "De Val van Berlijn", "De Waarheid kent
geen grenzen", "Op leven en dood", "Dorpsarts", "Alarm Gestapo"
en "Matrozen van Eroonstadl!1".

In verschillende zalen waren, spandoeken bevestigd met
leuzen als s "Geen E. D. G. maar collectieve veiligheid", "Geen
Duitse herbewapening", "Geen Amerikaanse bezetting in Neder-
land ", "Vernietig .de atoomwapens", "Vrede en Brood", "Eenheid
tegen Romiae"? "Geen anti-communisme maar anti-kapitalisme" , en
"Voor loonsverhoging en pr ij zenstop" .

De bijeenkomsten te Ernmer-Compascuum en te Leiden moes-
ten wegens gebrek aan belangstelling worden afgelaste

De belangrijkste, vergaderingen waren die te Rotterdam
pp 14/9 j te Amsterdam op 21/9 en te T s-Gravenhage op 24/9 »

G.YfAGEïJAAR deed in Rotterdan een dringend beroep op
allen om zich met kracht te verzetten tegen de legering van
Amerikaanse troepen in ona land „

"Geen Amerikaanse bases, geen Amerikaanse soldaten,
geen Amerikaanse voogdij, maar vrede en vrijheid begeert het
Nederlandse volk, MG moeten een regering, die gek op bewape-
nen is,, een commando geven; Op de plaats rust en inrukken",

4 zo
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zo riep YfAGEKAAR uit,
Toa^Vo de binnenland s o politiek zei hij, clat wel geble-

ken is, dat de arbeiders in Nederland zich niet langer als
voetveeg van de kapitalist is che ondernemers laten gebruiken,,
De vele stakingen van de laatste tijd getuigen van een groei-
end verset tegen hot regeringsbeleid» De arbeiders, wier le-
venspeil na de oorlog steeds maar gedaald is, zijn het gekon-
kel van de ̂ egering beu en wensen nu eens klinkende munt in
hun loonsakje te ziena

Henk GDRTZAK? die in een grote bijeenkomst te Amsterdam
het woord voerde, fulmineerde heftig tegen Romme en de minis-
ters Luns7 Beyen en Staf,,

Hij betreurde het ten zeerste, dat de regering na het
E.D.Go-debacle op haar post is gebleven en wekte de aanwezi-
gen op, nu de E<.D»G. als een cadaver op de mestvaalt is ge-
worpen, te strijden voor een collectief veiligheidspact in
Europa, waarin alle Europese landen, zonder uitzondering wor-
den opgenomen, zoals dit indertijd door de Sovjet Unie was
voorgestelde

Alleen op deze wijze, 20 zeide GORTZAK, is er een oplos-
sing te vinden om uit do internationale spanningen te geraken*

Paul de GROOT verklaarde in Den Haag naar aanleiding
van de brochure van,de Regeringsvoorlichtingsdienst "De Goede
kant op"5 dat het inderdaad de goede kant opgaat.

Ka de wapenstilstand in Korea en de beëindiging van
het. conflict in Vietnam, zwijgen thans de kanonnen. Het Fran-
se volk verwierp het E»D.G;-verdrag«, De arbeiders, die niet
langer berusten in wantoestanden, hebben door stakingen belang-
rijke successen afgedwongen*

I:a weerwil van de mislukking van de EaD.G», die het fa-
len van de regeringspolitiek betekent, blijft de regering stre-
ven naar een herbewapend 7,rest-*Duitslanda

Reeds twee maal in de wereldgeschiedenis heeft het
Duitse militarisme een wereldoorlog veroorzaakt.

En de derde wereldoorlog kan alleen naar voorkomen wor-
den, zo zeide de GROOT, door met de Sovjet Unie samen te wer-
ken om te komen tot een collectief velligheiclsstelsel voor
geheel ^Hiropa» • '

Ook hij keeSde ziel: fel tegen de legering van Ameri-
kaanse troepen in Nederland «, .

Dank zij het feit dat de communisten alarm hebben ge-
slagen, moet het 'verdrag thans door de Staten-Generaal

-- 5 - behandeld
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behandeld worden c
Aan hot slot van zijn redevoering.gaf hij de leiding

van de P.v»d*A. nog een veeg uit; de pan»..
De PoV.d.A* verklaarde indertijd nna«vc het bisschop-

pelijk mandement de haar toegeworpen handschoen te zullen op-
rapen? maar desniettegenstaande^blijft de. .groep-rond de heer
Drees in de P.v.cL.A. vasthouden aan het handhaven-van de Ka-
tholieke richting in de regering» • . •

De invloed van Romme, zo besloot de GROOT zijn rede,
kan alleen gebroken worden, als de arbeiders in .. P.v.d.A. en
F.VoV« nauw gaan samenwerken met hun vrienden in de C.P.N»
en E.V.C. .. ' •

G R O E P 2 - ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND.

ïïoensbroek 18/9 40/100 rustig — Feestelijke
• . bijeenkomst

Ter gelegenheid van hot.eenjarig bestaan der plaatse-
lijke afdeling had het bestuur een feestelijke bijeenkomst be-
legd, v/elke werd opgeluisterd door granofoonmuziek*

Politieke redevoeringen werden niet gehouden.
Onder de aanwezigen bevonden aich ca» 15 jeugdige per-

sonen. ' . .
De -zaal was versierd met enkele rood-wit-blauwe vlaggen»

Weddejnrettf '25/9 35 rustig B.Baaimans Feestelijke
Gern, Tvodde J.F.H.v.d. bijeenkomst,

Poel bal na.

BAAB1A.NS wees de aanwezigen op het grote belang van
dit soort .avonden, waardoor de onderlinge band van de arbeiders-
jeugd werd versterkt en de kameraadschap bevorderd»

Het A.U.J.V.-hoofdbestuurslid v,d.POEL schetste in grote
- 6 - trekken
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trekken het wereldgebeuren en prees de houding van Frankrijk
t«a.v. de Duitse herbewapening. Voorts gaf hij een uiteenset-
ting over de grote invloed van de jeugd op nationaal econo-
misch terrein» Door aansluiting der jeugd M j het A.H.J.V»,
sou in de toekomst geijverd kunnen wórden voor ?/erkverruiming
voor de jeugd. De classificatie der gemeenten noemde hij voor
de.in de industrie werkende jeugd ten plattelande een zeer
nadelige instelling, Indien de gehele arbeidersjeugd zich
zou verenigen in het A.N.J .V., zo betoogde spreker, dan kan
ook hier de invloed worden aagewend on de onbillijkheid van
classificatie op te heffen.

yormerveer 24/9 16Q/350 J.J.v.Harlingen Openbare
filmvoor-
stelling
net de filn
"Moersor-
sky" .

Van HARLING-EN begon zijn rede met er op te wijzen, dat
uitwisseling van culturele programma's tussen Nederland en de
Sovjet Unie in de laatste tijd veelvuldiger kon plaatsvinden
dan vroeger» Dit schreef hij tco aan de voortdurende groei
van de Vereniging "Nederland-U.S.S.R.". Door het grote aantal
leden was er aldus spreker, in Nederland een macht ontstaan,
die een goede invloed kon uitoefenen op de verhouding tussen
het Nederlandse en Russische volk„

Ten slotte wekte hij de aanwezigen op lid te worden van
de Vereniging "Nederland-U.S.S.R."

Groep 4-A
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Amsterdam 24/9 250/350 G -/J-root Koes
sink '

Vergade-
ring BKoP-
EVC •

verplich
9?e Arieterdari sprak G-SOOT 30E33IKI

verhoging 5 Deze loonronde, die niet
een bewijs van, dat de regering de vrije
staat, Indien thans geen prijzenstop word

Lr de 6 ct> • loons-
is gesteld is er

oonvorming voor-
afgekondigd zal er

weer sprake zijn van de vicieuse cirkel s Spreker besprak ver-
volgens de ambtenarensalarissen, die. .gezien de salarissen in
de vrije bedrijven,, drastisch verhoogd moeten worden» Reeds
sijn op meerdere vergaderingen van overheidspersoneel moties
aangenomen, waarin de ontevredenheid met de te lage salaris-
sen wordt geuito Met een opwekking, te strijden voor betere
lonen besloot hij aijn betoogo

..Een drietal, discussianten onderstreepte de rede van
Groot

Een aan de Minister van Binnenlandse Zaken toe te
notie werd aangenomen 0 In deze motie wordt verzocht de 6

zenden
c/)

voor het overheidspersoneel op l October 1954 te doen ingaan
do achterstelling van de ambtenarensalarissen ten epoedigste
doen wegnemen. Een collecte ten bate van stakende arbei-

en
te
ders bracht f»47->55 ope

P E lï S O H A L I A:

Baaimans ('b l z „ 5)
Berend£

Bakker (bis,2)
Pietero.

Bijkerk .(bla.l)
Hendrikus Ger


