BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST,
Nr„ 226314=

D I E N S T G E H E I M
W E E K O V E R Z I C H T
N o „ 12/1954-

Verzonden aan:

Verzonden op: j April 1954,

Zie verzendlijst 113722.

G R O E P l

-

COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Gemeente

Datian Aanwezig/ Stemming
Zaalcap.

Sprekers

Bijzonderheden

Lochem

2/3

T j ~ Jager

Vergadering m
filmvertoning

Oude-Pekei o.

4/3

400

E,Bruintj es
L,Steinfelder

Vergadering m
filmvert oning

Beerta

5/3

200

E.Teebocm-.-v.
West

Feestelijke
vergadering

Krommenie

6/3

220/350

enth.

H.Gortzak

Vergadering

Nieuwe

6/3

rustig

H.Schwertmann

Feestelijke v
•gadering

J.Stap

Vergadering m
filmvertoning

Schans

Nieuw
6/3
Weerdinge
Gem. Emmen

50/iCO

90

rustig

80/250

Mugeelkanaal
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Musselka- 11/3
naai

80/225

—

—

Filmvertoning

380/380 rustig

P.de Groot

Vergadering mfilmvertoning

Hclland12/3
seveld
Gem, Hoogeveen

160/250

lauw

W.Kremer

Vergadering m.
f i Imv e r t on ing

Sliedrecht 12/3

27/100

rustig

S.Groenendijk

Vergadering m <
filmvertoning

Anna Pau- 13/3
lovma

36/250

lauw

Jisp

30/200

M.Bakker

Vergadering m,
filmvertoning

Wolden13/3
dorp
Gem.Termunten

80

H.Kobua

Feestelijke
vergadering

Zwartemeer 13/3
Gem.Emmen

55/150

W.Eremer

Vergadering m,
filmvertoning

Gem. Onstwedde

Zaandam

11/3

13/3

. H.Gortzak

Vergadering m,
filmvertoning

Utrecht

13 op
14/3

275/375

AoC.de Vries

lacht
voorstelling

Arnhem

14/3

175

G.G.Geelhoed

Vergadering m,
f -ilmvoorstelling

Rotterdam

14/3

200/490

W.B.Jansz

Vergadering m,
filmvertoning

Haarlem

15/3

180/210

G*Wagenaar

Vergadering

Doetinchem

16/3

40/75

H.J.Bussink

Vergadering m.
filmvertoning

Apeldoorn 17/3
Schiedam

17/3

lauw

Filmvoorstelling

150/400
95/180

vrij enth.J.Hoogoarspel

Vergadering m,
filmvertoning
Krommenie
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200/550

-—

G^Wagenaar

Vergadering m
filmvertoning

COLLECTIE? OVERZICHT
Vrijwel alle vergaderingen werden docr een filmvertoning
vnor het publiek aantrekkelijk gemaakt.
Vertoond werden o,m. "Alarm Gestapo", "Koeban Kozakken",
"Natasja de Partisane" en "Partisanen van de Spoorwegen" •,
/in
Ook werden/enkele bijeenkomsten tunnel s tukken opgevoerd c „a-,
"Oorlr.gsgeheimen", een stuk met een sterk anti-militaristische
inslag»
In verschillende, zalen waren spandoeken "bevestigd met leuzen als:
"Geen anti-communisme, wel anti-kapitalisme", "Handel 'met
het Oosten is werk voor het Besten"? "Eenheid tegen Romme", "Voor
loonsverhoging en prijzenstop", "S.D.G»-weg ermee", "Voor.viering
van de 5e Mei" en "Eenheid van actie van communisten en socialisten".
Alle bijeenkomsten stonden overigens in het teken van de
a.s. Statenverkiezingen»
.
De vergaderingen te Beerta en Nieuwe Schans waren speciaal
belegd om hulde te brengen aan de mannen en vrouwen, die indertijd
terzake ordeverstoring in het gemeentehuis te Beerta, tot gevangenisstraf veroordeeld waren en die hun straf thans hadden uitgezeten,
In de bijeenkomst te Zaandam werd Paul de GROOT door de aanwezigen
staande een ovatie gebracht.
"Zaandam", zo zeide hij, "is steeds een burcht geweest van de vooruitstrevende arbeidersbeweging» De oude Sociaal/Democratische beweging is echter meer en meer verzand. De "rechtse.H leiders van de
P.v.d.A* verlaten steeds meer het rode vaandel van de arbeidersbeweging-. De communisten daarentegen bouwen vrort op de roemrijke
tradities van de Zaanse arbeidersklasse,"
Het politiek optreden van de K»V.,P., zowel in als buiten de
Staten-Generaal werd fel becritiseerd.
Hoofdzakelijk moest Rcmme het ontgelden. Deze "pikzwarte
reactionnair" levert eon gevaar op voer de bestaanszekerheid van
de arbeidersklasse", zo werd gezegd» "Rcmme moet niet weer de kans
krijgen een nadelige verkiezingsuitslag ::m te zetten in een meerderheid in de Regering",
Aan deze reactionnaire politiek van Romme kan een einde
kernen, als de communisten en EoV,C=-ers een Eenheid van Actie" aangaan met de P„Vod.A. en ÏT.V>V »-ers .
..Thans is de situatie zo, dat de rechtse" P.v.d.A.-leiders
steeds weer bukken voor Rcmme en aijn verderfelijke politiek.Ook het huidige woningbouwbeleid van de Regering werd onder
de
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de loupe genomen: Dat ÏB verschillende gemeenten de woningnood
eerder zou toe- dan afnemen, is de schuld van de Regering, zo zeiden verschillende sprekers, omdat de Amerikaanse regering eist,
dat er kazernes gebouwd moeten worden In dit verband werd ±eveiic- heftig gefulmineerd tegen de
aanvaarding van aet E, D « G » -verdrag. De aanvaarding van dit verdrag , zo werd gezegd ? heeft geleid tot verslechtering van de
levensstandaard van ie ?;erkende massa r Maar de communisten zullen
niet eerder rusten, vóórdat het E •, D.> G* -verdrag verdwenen is!
Hoe?/el men het steeds laat uitkomen alsof het gevaar van
het "vredelievende" Rusland kont, vertelt de werkelijkheid het
wel ariders,
Zo s 3e Ir ing en Von Manteuf f el, voormalige vijanden van de
demo.cratle s werden thans verdedigers van de democratie!
De Regering deed verstandiger de handel met Rusland te,
stimuleren.,
Afzet voor het surplus van onze tuinbouwproducten moest
in het Oosten gezocht warden, Gewezen werd op onze visserij die,
na export naar het Oosten, een lonend bedrijf was geworden
Ook nu weer werd critiek gebracht op de Regering, die poogt
het Nederlandse volk de 5e Mei als nationale feestdag te doen vergeten.
Maar ook hier heeft de Regering een echec geleden, want
diverse gemeentebesturen hebben besloten de 5e Mei geheel of gedeeltelijk vrijaf te geven.
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Schiedam

-

VERENIGING NEDERLAND-U. S.S.H*

7/3

300/350

rustig

P, 31. v, Lieshout Filmochtend
met de film
"Een avontuur '
in Bochara"

Landsmeer 11/3

43/—

rustig

B.v.Ootegem

Prop.avond met
de film "De
Koebanko zakken"

Van LIESHOUT vond het een verheugend feit dat momenteel de
handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Sovjet Unie aanzienlijk verbeterd waren, Hierdoor zou naar aijn mening de werkloosheid aanmerkelijk worden bestreÉeii, Met' klein dr eng spreker er 3 p aan
het beste te produceren en te leveren, daar het Russische volk in
dit opzicht erg verwend was.
Tenslotte
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Tenslotte werden de aanwezigen opgewekt vooral propaganda te na^ken voor de vereniging en hei' blad "Nederland- -U. S. S -R.. " daar de
vereniging er zeer veel had toe bijgedragen., dat genoemde handelsbetrekkingen worden verstevigd»

ALGEMEEN NEDERLANDS JETJGD VE3BOKD,
Zaandam

7/5

200/200

rustig

Emmer
13/5
Compascuum

150/200

geaniraeera

Amsterdaml4/3

riistig

j,wol

5'eestel <.bi j e enk.
t eg „v, !iKoloniale Jeugddag".
Feestavond t.g.v,
"Kol,Jeugddag"

G.de Jong
J, Wolf i'

Feestavond t og,v
"Kol.Jeugddag"

Te Zaandam sprak Jnop YfOiiEE over de rej.sIndrukken, opgedaan
tijdens zijn reis naar Indonesië,
Hij betoogde, dat de Indonesische bevolking uit drie lagen
bestaat, trW. de koloniale kapitalisten, een groep inheemsen, die
met hen onder een hoedje speelt en de se ex- verarmde, door de kapitalisten uitgezogen bevolking, die onder seer kommervolle omstandigheden leeft.
Te Emmer-Compascuum werd het woord gevoerd door een niet
geïdentificeerd hoofdbestuurslid. Spreker verklaarde, • den; het
A.U.-J.T. de enige jeugdurganicatie is, die op.kxnt voor de belangenen de rechten van de jeugd. Tenslotte memoreerde hij de strijd,
die door het A.N*J.V,- wordt gevoerd voor de vrijlating van Piet
van Staveren..
In de zaal. v/aren spandoeken aangebracht met de leuzen:
"ïiet van Staveren, moet vrij" en "Wordt lid van het. A*F. J."W" »
Tijdens de bijeenkomst te Amsterdam •'- georganiseerd in samenwerking met de O.P.S.Jr. en de D,S«0, "Pericl.es"' - hield het
hoofdbestuurslid Clara de JONG een ''shimprede" op het koloniale
bewind van Nederland ii. Indonesië. Spr;.;ekstor herinnerde voorts
aan de koloniale oorlogen, welke nu :.i-.-g in AaiÖ gevoerd worden»
Joop WOL]?]? hield een "Theatrale" rede over de verbondenheid
tussen de Nederlandse jeugd en de jeugd in de koloniale gebieden,
Tenslotte wekte hij de aanwezigen op een protent te laten
heren tegen de gevangenhouding van riet van Staveren»
Dienaangaande werd nanens dt aanwezigen een telegram
gezonden
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gezonden aan de Regering. Aan het-programma'werd .a„m. medewerking
verleend door de A.N.J.V.-muziekgroep' "De Jonge Geuzen" en de Indonesische dansgroep "Sinar Indonesia".
Onder de aanwezigen bevonden zich o.m. vertegenwoordigers
van de vereniging "Ons Suriname"? de Surinaamse studentenvereniging, "Perhimpunan Indonesia" en de te Delft gevestigde "Persatuan Peladjar Indonesia11.

NEDERLANDSE VROU7BH BEWEGING,

Feestavond
t.g.v. Int.
Vrouwendag

Wormerveer 8/3

75/—

rustig

N. Br andenburg

Zaandam

8/3

80/450

rustig

F. W» Slenter s ivan den Bos

idem

Rotterdam

8/3

375/418

rustig

A. J.Kronne.

idem

Oude Pekela

13/3

100/—

rustig

E.v.Keekem

idem

-140/225

rustig

Groningen 13/3
Enschede

14/3

50/65

Belangstellend

Feestavond
G,Blokker-de
Groot

Openb.bijeenk,
met de film
"De Koebankozakken"

Al de sprekers wezen er op, dat in de volksdemocratische
landen de Internationale Vrouwendag herdacht wordt als een feestdag; in de kapitalistische landen als een strijddag.
Zij uitten allen felle critiek op het E.D.G.-verdrag, waardoor het mogelijk wordt, dat hier te lande Amerikaanse vliegbases
worden gevestigd.
Te Rotterdam werd namens het Districtsbestuur der C.P.N.
het woord gevoerd door 3.GROENENDIJK. Op deze bijeenkomst werd
voorgesteld een tweetal moties te zenden aan de regering, waarin
geëist wordt het vestigen van militaire bases voor vreemde mogendheden in Nederland te verbieden. Tevens zou het verzoek gedaan
worden de grens voor belastingvrijdom bij de navordering te verhogen.
BLOKZER-de GROOT begon haar rede met een uiteenzetting over
de
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de betekenis en oorsprong van de Internationale Vrouwendag,
Sprekende over de conferentie te Berlijn? betoogde zij dat
Poster Dulles thans gedwongen.was deel te nemen aan een gesprek
met China op de a, s. conferentie te Geneve, alhoewel hij in 1952..
nog verklaard had hier niets voor te voelen, -^11 tegenstelling mei
de meningen verkondigd in de burgerlijke pers had Churchill de
Berlijnse conferentie "opmerkelijk" genoemd, aldus spreekster.
Vervolgens wees zij op de macht, die de vrouwen hadden,
wanneer zij eensgezind optraden, hetgeen tot uiting was gekomen
bij de staking bij Ankersmit te Deventer» Door hsar eensgezindheid w a s een loonsverhoging van f ,14, r— tot f = 18.— bereikt f.
Tenslotte deed sij een beroep'op de aanwezigen de vredesgedaclrce meer
e n meer u i t t e dragen' ; . . - . . _ • . -
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EENHEIDSVAKCENTHALE.

Ede

;s-Gravenhage7/3

Schoonoord
Zwolle

9/3
13/3

70/100

opgew..

500/450

rustig

66/150

rustig

140/350 ' geanin,

F,Jongepier

N.v,d.Broek

J o Stap
S,J.J.v„d.
- Brink

Feestavond
ABWB-EVC met
cabaret
Feestvergadering de Metaal
en Chevofa m,
cabaret
Filmavond EVC
Feestavond EVC
met cabaret
en bal c,

Voor de feestavond te 3de had de ABV7B geen reclame gemaakt,
doch de kaarten, waarop het woord E.V.C, niet voorkwam, onderhands
verkocht. Zodoende waren er onder dé-aanwezigen velen, die in'do:
E,V.'C.-kring niet. thuisbehor'en. JONGEPIEH hield een rede, waarin
hij de 5 0/0 loonsverhoging vergeleek ir,o't de verhoging van de Kamerleden 'en' Ministers. 'Vervolgens werden de militaire uitgaven
en het E.D.G, besprokenEen onderlinge verloting ten bate van het Fonds Bijzondere
Noden bracht voor velen, die de lotien zagen voorzien van het
E-V.G. stempel, aan het licht niet welke organisatie zij te doen
hadden
De
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De vergadering te ' s--Gravenhage werd geopend door ?r,J.
KATTENBERG, die een kort propagandistisch, woord sprak. Na afloop
van de voorstelling hield v.d, BROEK een slotrede, waarbij hij Ie
aanwezigen opwekte voort te gaan met de strijd voor de belangen van
de atbeiders.
Te Schoonoord sprak STAP in zijn openingswoord met voldoening over de grote opkomst. Vertoond werden de films "De Val" en
"Alarm Gestapo",
33 Zwolle vermeldde v.d.BRINK in zijn openingsrede, dat de
baten van deze avond bestemd waren voor het Fonds Bijzondere Noden.
De E.V.,C, heeft in de laatste 2 maanden 1000 nieuwe leden gekregen,
in Februari zelfs 607= Hierna volgde een opwekking tot de ongeorganiseerden zich aan te sluiten bij de E.V.C., de bond die strijdt
voor loonsverhoging en prijzenstop, verlaging van de defensie-uitgaven en invoering van omzetbelasting voor de oorlogsindustrie

P E R S O N A L I A ,
Bakker ( b l z , 2 )
Blokker-de G-root
^
(blz.6)
Geertje.

, '
;
i
.

Brink (blz.7)
"-"" Gerhardus Johannes Jac
Broek (blz.7)
~-" Albert Nijsbert van de
,<•

Bruint j es (blz-1)
Ebbüo

^, Bussink (blz.2)
Hendricus Jacobus c.
Geelhoed (blz.2)
^ Gerard Gilles.
Gortzak (blz.1,2)
x^Hendrikus»

