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Gemeente Datum Aanweaig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Deventer 4/1 35/100 aand»

' s-Gra-
venhage

6/1 50

Twello
Gem. Voorst

5/30

' s-Gra- 9/1 4-00/—
venhage

Houtige- 9/1 150/180
hage
Gem. Smallingerland

Tj «Jager

C, Geugjes

Bijzonderheden

Filmvoorstel-
ling

Vergadering m,
filmvoorstel-
ling

. • - , . Filmvoorstel-
ling niet doorgegaan wegens
gebrek aan belangstelling

N.C.ÏÏotenboom

feeste- J„Haken
lijk

Alkmaar 11/1 100/100 matig G=Maas

Nacht-filmvoor-
stelling

Feestelijke ver-
gadering met

dansen na

Vergadering m»
filmvertoning

Zandvoort
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Zandvoort -12/1 25/35

Apeldoorrr 13/1

Dordrecht 15/1

Hengelo 15/1

Zaandijk 15/1

80/170

45/150

34/90

rustig

rumoe-
rig

a and 0

H E I M

= 2-3/1954, blz. -2.

M. Vsd .Berg

H» G.Hennekes

H» Gort zak

Ch9 Smit

G. Maas

Vergadering m,
filmvertoning

idem

idem

idem

idem

COLLECTIEF OVERZICHT (

De bijeenkomst te Twello vond geen doorgang wegens gebrek
aan belangstelling*

Aan de vergadering te Houtigehage, welke een feestelijk karak-
ter had en met een bal werd besloten, werd medewerking verleend
door een amateur-toneelgroep. In de overige bijeenkomsten werd een
film vertoond» Gedraaid werden; "Alarm Gestapo? Matrozen van Kroon-
stad;"De eerste dagen"en"D<3 Regenboog".,

Te Zandvoort liet de' aangekondigde spreker verstek gaaru

Op een drietal plaatsen werd besloten een protest-telegram
tegen het E^D»G.-verdrag te zenden aan de voorzitter der Eerste Ka-
mer der Staten-Generaal,

Uit de aard der zaak hadden de diverse sprekers de Europese
Defensie 'Gemeenschap'als het voornaamste onderwerp voor hun toe-
spraak gekozen» Zij brachten hierbij uitsluitend de bekende commu-
nistische argumenten' tegen de E.D.-G. naar voren te weten: "Tet-ver--
drag is in strijd met de Nederlandse Grondwet? het moet dienen om
de Amerikaanse agressie-oorlog mogelijk te maken; het helpt dë'i..
Duitse Nazles weer aan de machtj onze militairen komen onder bevel
van de vroegere S.S.-moordenaars te staan e.d.. Allen gaven met

• voldoening "te kennen.' dat de G. K N. in haar strijd tegen de -D.-D.G-,
niet meer alleen staat.,

H.GORTZA1C schilderde Me in Duitsland de jeugd door het
Hitier-regime was gekoeieneerd en gedrild en raadde zijn toehoor-'
ders daarna aan de (Nederlandse) jongens, die nu in militaire
dienst zijn, eens te laten vertellen hoe, zij gedrild worden/ Tien-
tallen, neen, honderdtallen van deze jongens, die gezond in mili-
taire dienst gingen, verblijven nu in zenuwinrichtingen, aldus
spreker. Men probeert de jeugd;weer 2ijp te maken voor .een nieuwe
oorlog en door middel van het E.D. G»-verdrag wor-dt daarvoor de
hulp ingeroepen van Duitse misdadigers*

Vr e de ab e weg ing
„ -3 „
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TT.O, 2-3/1954, blz. 3-,
VITO15S3 WEGING r

Rotterdam 18/12 75Ö/111

Utrecht 2/1 680/850

Haarlem 7/1 185/300

Beverwijk 11/1 70/250

rustig ':,r,Hartskeerl Openbare verg.
M, Bakker tegen E, D. G. en
J»S.Groene- Duits militai-
veld risme
S.Goudsmid

rumoerig A.; N o v, d. Broek Nacht-film
"Een man keert
terug"

gern, enth.rL Oohen Ro- Openbare avond
driq.ues v „ h - ''Haarlems

Initiatief Co-
mité Nation,M„Bakker

rustig v,d„Berg

Congres"

Openb, bijeen-
komst met de
film ;'De Regen-
boog"

vermoedelijk; Barg, Max van den, 1-1-27-Amsterdam, Amsterdam

DQ vergadering te Rotterdam v/e r d belegd ter voorbereiding van
het congres van waakzaamheid tegen het Duitse miiitairisme, dat op
17 Januari 1954 te Amsterdam werd gehouden.

De sprekers wezen op het grote gevaar dat aan het E.D, G,-ver-
drag -verbonden zou zijn. Hierdoor zouden de Nederlandse soldaten on-

.der Duits commando worden ingezet in vreemde landen* Hejb aannemen
van het verdaag zou tot gevolg hebben, dat de oorlogsuitgaven, die
nu reeds te zwaar op ons volk drukken, aanmerkelijk verhoogd zouden
worden. Uit het .Nederlandse volk moest eeri machtig protest opklinken,
zodat de Eerste Kamer zich nog wel zou bedenfcenj het E„D*G.-verdrag op
19 Januari 1954 goed te keursno

In de zaal waren de volgende leuzen aangebracht;
"Neem deel aan het nationaal'congres tegen de E,D„G'. op 17 Januari
"'Tegen E,D. G, en Duits militairisme"
"Bouwt mede aan de vrede"»

Te.Utrecht deelde de spreker meds, dat de Vredesraad hem had
verzocht de te vertonen film in te leiden,
Zijn langdurig, politiek en historisch overzicht werd door kreten als
"Wij zijn gekomen voor de film'1 herhaaldelijk onderbroken,,
Het lawaai nam een zodanige vorm aan, dat. v,d<,BROEK zich genoodzaakt
aag zijn rede te beëindigen,.

Uit propagandistisch oogpunt was deze bijeenkomst een vo_l_s_la-
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volslagen-mislukking, daar ook de diverse gedeelten van de film
in verkeerde volgorde werden afgedraaid,,

In Haarlem betoogde Cohen Rodriq.ui.es, - :dat door de ratificatie
van het E.'T)» G.-verdrag de werkloosheid in Nederland zou toenemen
en de Duitsers weer de boventoon zouden gaan voeren* Uitvoerig
schilderde hij wat de Joden geleden hadden onder de maatregelen
van de Duitsers,

SPOOR meende uit naam. van alle verzetsstrijders te spreken,
wanneer hij aandrong op de handhaving van de vijfde Mei als be-
vrijdingsdag. Hij baseerde zich hierbij op een uitspraak van
Koningin vfilhelraiaa, dat de vijfde Mei altijd als herdenkingsdag
van de bevrijding sou worden gevierd*

Mams BAKKER betoogde, dat de E.D„G" geenszins Europees ge-
noemd kon worden, daar er slechts zes van de twee en twintig Euro-
pese landen bij aangesloten waren-, Hij ontkende, dat de "E,D, G,
defensief karakter - hacu Indien de S„TJ0 Eurcpa wilde bezetten, h
.zij dit eerder kunnen doen.

In Beverwijk gaf de spreker een uiteenzetting van de doel-
stellingen, alsmede de historische ontwikkeling van de E.D.G-
Het feit, dat de E»D»G. nog steeds niet 'tot stand was gekomen, was,
volgens hem. vooral te wijten aam. de vrees die de landen koester-
den, t o a.v» Duitsland»
Voorts ging hij dieper in op de oorzaken., die tot anti-E-u. G, ge-
voelens Ieiden0 Hierbij noemde hij aen aantal politieke figuren
uit verschillende landen, die zich tegen de 'S.D. G. verklaard had-
den-.

In alle vergaderingen -werden de aanwezigen opgewekt het
Congres öan Waakzaamheid tegen het Duitse militair isois op 17-1-54
te /mis ter dam bij te wonen o

:'NEDERLAND - U<,3»3,Re;'

Den Haag 27/12 241/624 rustig — Filmochtend

NEDERLANDSE VROUvfEN BEWEGING,

Schoonoord 5/1 11/80 ' - rustig — Poolse ten-
toonstelling

In

• - 5 -
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In de zaal waren f o t o ' s tentoongesteld over de opbouw, de
fabricatie, de ziekenverzorging, het onderwijs e.d, in Polen,

G R O E P 4- A - EENHEID S VAIICENTRALE,

leiden 17/1 400/430 rustig TtuStoüten E.V.C, f eest-
vergadering
met cabaret»

De redevoering van STOUTE! daurde 15 minuten en was gewijd
aan een bespreking van de eenheid tussen E, V»ö°-e rs en het N.V. V,
het voeren van actie voor loonsverhoging en het stelling nemen
tegen het E»D-G»-verdrag» • Met .weinig belangstelling werd de rede
aangehoord» Een motie werd aangenomen, waarin geprotesteerd werd
tegen het E.D»G.-verdrag, welke motie werd toegezonden aan de
voorzitter van de Eerste Kamer*

P E R S O N A L I A ,

Bakker (blz.3)
Marcus=>.

Berg (bla»2?3)
Max van dens

Broek (blz.3)
Albert ïïijsbert van.

Cohen
(blz.3)

Heijmano

Geugjes (blz.l)
Corneliso

Gortaak (blz,2)
HendrikuSö


