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Betr.: Delegatie spoorwegmannen
naar de D.D.R.

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende mede te delen.

Van 2-5-1955 tot 13-5-1955 heeft een delegatie, bestaande uit 10 werkne-
mers van de N.S. onder auspiciën van de A-B.V.-E.V.C., in Oost-Duitsland ver-
toefd en aldaar verschillende steden "bezocht.

Van genoemde delegatie maakten 6 A.B.V.-ers en 4 leden van de N.V., aange-
sloten bij het N.V.V., deel uit, t.w.:

BREGONJE, Johannes Hendrikus (4-12-1899);
HEBREN, Anne (21-5-1921);
BAADENHUYSEN, Hermanus Hendrik (22-1-1907);
HUIG, Dirk Adrianus (8-4-1924);
KLOMPENHOÜWER, Gerrit Jan (6-8-1922) ;
FLATJE, Gerhardus Jacobus (22-4-1909);
SEKSRIS, Christiaan (7-8-1898);
SCHULZE, Prederik Christiaan (27-5-1903);
REUVERS, Bernardus (8-4-1925) en
ZIELTJENS, Antonius Johannes (25-4-1911).

Zij kregen geen visa voor de D.D.H.. Volgens één der deelnemers aan de
reis zou in hun paspoort een speciaal teken zijn aangebracht.

Bij de grens der D.D.R. in Mariënborn bleek een Duitse conducteur (uit de
D.D.R.) van hun komst op de hoogte. Voorzitter ë;n secretaris van het Internatio-
nale Verbindingsbureau van de Oost-Duitse Vakcentrale, de P.D.G.B., voegdenzich
in de trein bij de Nederlandse delegatie en brachten hen naar Oost-Berlijn.

Aan de delegatie werd in Berlijn een tolk toegevoegd, een vrouw van Neder-
landse origine.

Gedurende het gehele verblijf in de D.D.R. stond een autobus met chauffeur
ter beschikking van de delegatie.

Naar het oordeel van één der deelnemers is de verzorging in alle opzichten
uitstekend geweest.

Als reisleider trad het hoofdbestuurslid van de A.B.V.-E.V.C., de machi-
nist SEKEHIS, op.

Een tweetal actieve A.B.V.-leden, die tot de delegatie behoorden, zou tot
driemaal toe de bagage van hun reisgenoten doorzocht hebben. /
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