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Bijzonderheden

20/9 500/750

20/9 100/418

20/9 "30/—'.

24/9 45/250

Dordrecht 26/9 ? .

Rotterdam 26/9 250/200

Rotterdam 27/9 450/450

Hoorn 29/9 70/120

G.Wagenaar Openbare verga-
. dering n.a.v.,de
Troonrede

J.Haken

M.E.Lips-
Odinot

idem

idem

F.P.M*Aarts Filmvoorstelling

9 .lidem

. 'J.Hoogcarspel .Gratis ifilmvoor-
• • / • • ' . . stelling

G.Maas - Filmvoorstel-
ling/

. idem •

— 2 —
Hilversum
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Hilversum 30/9 380/380 — M.E.Lips-Odi- Filmvoorstel-
not l ing

Alkmaar 30/9 100/120 — H.Knuistingh idem
Neven

Heeren- 9/10 ? — A.Zandstra idem
veen '

1 <• ' COLLECTIEF OVERZICHT

Te Dordrecht9 Rotterdam(2x) en Hilversum werd de film "De sla
in de Wolvenkloof" vertoond, in Anna Paulowna, Hoorn en Alkmaar "De
Vermiste Piloot15 en in Heerenveen de film "Oogst."

Te Anna Paulowna hield Aarts een hakkelend propagandistisch
betoog voor "De Waarheid" en, de a0s; verkiezingen. •

Hetzelfde deed MAAS tijdens de filmvoorstelling te Rotterdam,
waarbij Prof. Romme en de K..V.P. het als gewoonlijk moesten ontgelden

Te Alkmaar begon de spreker met een summier beeld te geven
van de huidige internationale politieke situatie, waarna hij over-
ging op de binnenlandse toestand en eindigde met, de bewering dat de
arbeiders niets konden merken van de z.g. gestegen welvaart in ons
land'. Hij vond dat de strijd voor meer loon vooral nu met kracht moet
worden voortgezet»

Ook ZANDSTRA wees. te.. Heerenveen op de afgenomen internationale
spanning» Hij sprak als 'zijn overtuiging uit, dat er de eerste jaren
geen oorlog zal komen en dat Nederland er niet aan zal kunnen ontko-
men eveneens een delegatie naar Rusland te sturen.

De 'inhoud van de Tro'onrede en de Miljoenennota was hét hoofd-
thema van de sprekers WAGENAAR, HAKEN,HOOGCARSPEL en LIPS-ODINOT.
betoogde, dat ondanks de ingetreden internationale ontspanning, de
"Romme-Regering" aan de' koude oorlog blijft vasthouden. Indien de ont-
spanning ook in Nederland wil doorwerken, zal het volgens hen noodza-
kelijk zijn dat de bewapening verminderd en de diensttijd verkort
wordt opdat hierdoor de/woningnood opgelost en de gezinsinkomsten ver-
meerderd kunnen worden.

In'..de : bekende felle, filippica tegen Prof. Romme én de K.V.P»
werden ook de heren Goedhart en de Kadt betrokken. Overigens deden de
sprekers.een hartstochtelijk beroep op de socialisten in de P.v.d.A.
om samen met de C.P.N, tegjen de "Romme-kliek" op te trekken.

Tijdens de bijeenkomst te Dordrecht, Alkmaar en Rotterdam
werden verkiezingsaandelen verkocht, terwijl te Rotterdam een Pega-
sus-stand in de zaal was ingericht,•'•o
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G R O E P 2 - NEDERLANDSE VROUWENBEWEGING. -• •- :

I

Rotterdam 23/10 200/265 . . rustig J.S.vanDiggele- Eilmvoor-
G-roeneveld stelling met
E.G. van der de film "Het
Wielen leven aan de
H.de Vos-Zrul Noordpool"

GROENEVELD vestigde de.aandacht van de aanwezigen op de staking
welke onlangs -bij de firma Gr es e,l heeft .plaats gehad.
. Zij vrees op de taak van de vrouw bij de acties voor lotsverhe-
'tering o . . • " • . . • • . •

Van der WIELEN gaf een uiteenzetting over het kamp "Zonneschijn",,
Hij deed een beroep op de aanwezigen al het mogelijke te doen om de
kinderen in de grote vacantie een week in dit kamp te laten doorbren-
gen.

De VOS-KRUL besprak de voorgenomen verhoging van school-melk-
prijs. Hiertegen dient, aldus spreekster, gepr'otesteerd te worden.
De N.V.B, te Rotterdam heeft hiertoe het initiatief genomen door een
handtekeningenactie te organiseren. Op 28 September 1955 -zal een
delegatie van vrouwen, voorzien van handtekeningenlijsten, eeh onder-
houd aanvragen bij de Wethouder van Onderwijs. De VOS-KRUL wekte dé
aanwezigen op hierbij allen aanwezig .te zijn*

II.- ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND.

Almelo 14/9 35/200 kalm T.A.Edens Filmvoorstelling
i.van Turnhout n.a.v. het .te
G.Kornet
P.v.Staveren

V/arschau gehouden
"Wereldjeugdfes-
tival"

. " De sprekers verheerlijkten de algemene toestand voor de werkers
in Polen., . . . . ' " . •• . , :

Piet van STAVEREN spoorde de aanwezigen en vooral de jongeren
aan, om samen te'werken voor het behoud van de vrede. .:: . - , '

Groep 3_.l



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

W.O. 40/1955,- b'lz. 4

G R O E P 3 - VERENIGING ."NEDERLAKD - U.S .S .R ."

Zaandijk 30/9 250/250 rustig J.J,van Har- Filmvoorstelling
lingen met de film "3e

Oogst "

Van HARLINGEN betoogde, dat de vereniging "Nederland-U.S.S.R."
profiteerde van de toenadering welke in do laatste tijd tussen de
Sovjet Unie en de Westerse landen viel waar te nemen. De afname van
het maandblad "Nederland-U.S.S.R." was, volgens spreker, sterk geste-
gen. • •• ' - .c ' .' A

Ten slotte werden de aanwezigen opgewekt lid van de vereni-- ^
ging te worden. .

G R O E P 4 - EENHEIDSVAKCEUTRALE. ' ••

? Rotterdam 6/10 . , 45/~- ...'•' —

Rotterdam 8/10 300/—' strijdlus- J.v.der
tig Wardt

Openbare verga-
dering van
brandstoffen-ar-
beiders, belegd
door de ABT/EVC

De openbare verg'adering van 6 October leidde, alhoewel de mo
lijkheid om üoor een 24-uur-staking inwilliging der eisen te verkrij
gen werd besproken, door de geringe opkomst slechts tot het besluit
om op 10 October d^a.v. weer bijeen te komeru

Van de cirtia 300 aanwezige kolenwerkers op de vergadering van
de 10e October bleek het merendeel zonder meer uit hun bedrijven te zijn
weggelopen, waardoor een staking reeds-min of meer feit was. Door de
spreker, de bekende A.B.T»-bestuurder Jan van der Wardt, werd een over-
zicht gegeven van de voorafgaande gebeurtenissen.. Hij.memoreerde o.m,
dat het eisen, t.w. loonsverhoging vanf.5»— per week, ook loon bij.
ziekte en-ongeval,'geen carenzdagen, 2/o Kerstgratificatie en hogere
lonen voor de jeugdige arbeiders in de brandstoffenbranche, reeds op
4-2-'55 aan de v/erkgeversorganisatie v/aren voorgelegd en dat sedert
dien, behoudens een z„g. "vuilwerktoeslag", nog geen verbeteringen
waren afgekomen. Hij vond, dat er lang genoeg geduld was betracht en.
dat men nu maar eens tot .actie moest overgaan.
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Een viertal discussianten gaf als zijn mening weer., dat de tijd
rijp-was .voor een staking en dat deze eventueel langer dan 24 uur kon
duren. . :

De schriftelijke stemming had tot uitslag: 235 voor staken,
19 tegen en 6 "blanco» Het resultaat ontlokte een daverend applaus,

Nadat nog een commissie was samengesteld, welke met de werk-
gevers zou onderhandelen, werd.de vergadering gesloten met een regis-
tratie der s "bakers 9

ff R "O/E P 10 •-. DIVERSEN. . . '

Rotterdam 17/9 450/400 rustig '"ff,Sterkman Openbare :perso-
• . ne el sverg ad. e r ing

• ,• . . . van'arbeiders,
v . . . . . , : ' :. : " werkzaam bij

Wilton-Fijenoord

De vergadering 'was' belegd door de contactcommissie van Wilton-
Fijenoord, welke bestaat uit arbeiders van verschillende politieke
overtuigingen met de bedrijfsafdelingen en v/elke in het leven was ge-
roepen omdat5 zoals werd verklaard - de bonden aanvankelijk hun mede-
werking niet veilden verlenen om aan de bij W.F, bestaande misstanden
een einde te maken» . . . . .

Met betrekking tot het laatste markte spreker STERKMAN op, dat
de bondsbestuurders zich zijn gaan realiseren, dat er bi'j W.I1, toch
wat gaande, is en dat zij, mede door de grote druk van de zijde'der le-
den, genoodzaakt zijn geweest verschillende vergaderingen te beleggen»
Het ligt dan ook geenszins in de bedoeling van de contactcommissie *̂
aldus spreker - de weg van de organisaties te doorkruisen,--maar zij
wil de"vuist achter de leiding van de organisaties zijn, -opdat de
ontwikkeling van e. e. a, vlugger zal geschieden t E-e commissie is geen
beweging in de vakbeweging, ook zij stelt zich op het standpunt dat
georganiseerd overleg 'het beste is en daarom heeft zij zolang gewacht
met handelend op te treden» Maar toen de vakbonden"steeds weer op
zich lieten wachten en in zogenaamd overleg met de directie geen resul-
taten konden of wilden bereiken, zagen de arbeiders zich wel gedwon-
gen om hun gevoelens op andere wijze aan de directie kenbaar' te maken"

Na in herinnering te hebben gebracht, dat de directie nog
steeds geen positief antwoord had gegeven op de gestelde eisen, stel-
de hij het navolgende voorstel aan de commissie aan de orde:
1. inwilliging van de. gestelde eisen;

•- - 6- 2'
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2, versnelling van de : behandeling ervan'; ..
•51 deze week antwoord .

Indien in de gestelde v/eek geen afdoend antwoord zou komen,.
zou men aan het eind van die week op het "bedrijf weer bijeenkomen ter
bespreking van verdere maatregelen»

Na' de discussie,' waaraan door een:tiental personen werd deel-
genomen, word tot het volgende "besloten. , - r
l .van de directie zal een zo snel mogelijke beslissing omtrent de.al
dan niet inwilliging van de gestelde eisen worden geëist;

2.een protest aangaande de schorsing van twee arbeiders zal uit de
vergadering aan de directie worden gestuurd;

3.aan het einde van de week zal men in de fabriek opnieuw bij elkaar
komen.

4.het "timen" moet niet meer worden genomen en indien iemand hiervoo
mocht worden geschorst, moeten allen het werk onmiddellijk neer-
leggen*

Met betrekking tot de schorsing van de twee arbeiders deelde
STERKMAN nog mede, dat zijn organisatie - de E.V.C. - genegen was de
schorsing juridisch uit te zoeken.

P E R S O N A L I A .

Aarts (blz.l)
Franciscus P.M*

iggele-Groeneveld
(blz,3)

Johanna S.van,

yEdens (blz, 3)
Poska A.

/Haken (blz.l)
Jan.

[larlingen (blz.4)
.Jacob J.van.

li/Boogcarsp'el (blz.l)
Jan.

«Anuistingh Neven (blz
Hendrika


