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Gemeente
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COMMUNISTISCHE PARTIJ v a n KEDERLAKD,

Datum Aanwezig/

Sprekers

Bijaonderheden

J.Haken

Herdenking Octoberrevolutie

Zaclcapo
Ennen

6/11

375/500

Hl3beet3 6/11
Gom» Opstarland

J>Q

Ht Haken

idem

Arnhem

7/11

70/225

T/.B.Jansz

idem

Rotterdam 7/11

970/970

rustig

S.Groenendijk
S.de Groot

idem

Leiden

9/11

200/400

opge.w.

M.J.Haka

idem

Soest

9/11

50/80

—

T'.B.Janaz

idem

Velsen

9/H

90/225

Schoon- 10/11
oord
Gen. Sicen

37/300

geïnter. G.G.Geelhoed
J.Stap

idem
Filmvertoning

DIE Ï T S T G S H E I M

ÏÏ.O. 47/1954, blz. 2
Glanerbrug 10/11
Gem.Enschede
Leeuwarden

60/60

13/11

125/200

Delft

15/11

80/110

Gouda

15/H

70/400

Hoorn

16/11

30/100

Schiedam

18/11

325/503

Alkmaar

19/11

80/100

A.Gelokïïalvius
feeste
lijlf

Herdenking Octoberrevolutie

H.Gortzak

idem

G-Maas

idem

rustig

T/.jB.Jansz

idem

rustig

D.G-.v.röeek Filmvertoning

rustig

J. Haken

tier denking Octoberrevolutie

H.Khuistingh Neven

Filmvertoning

COLLECTIïïP OVERZICHT

De meeste "bijeenkomsten waren belegd om de October. Revolutie van 1917 te herdenken» Op vele plaatsen werd den der, beleende commmunistische films vertoond. Elders verleenden muziekzang- en toneelgezelschappen hun medewerking. In enkele zalen
waren spandoeken aangebracht met leuzen als: "Vrede en vriendschap met de Sovjet>IMie", "Nooit meer lazi-^ehrmacht", "S.D.
ffs 2f weg er mee" en "Geen Dtiitse herbewapening" » Vrijwel overal werden moties aangenomen tegen de Dxiitse herbewapening en de
legering van Amerikaanse militsaren in ons land»
Alle sprekers richtten zich in felle bewoordingen tegen die herbewapening. Desnoods, zo zeide J.HAKEN, zullen de
oonnuiiistcn "mot de duivel en zijn ouwe moer" een bondgenootschap aangaan, als daardoor de herbewapening van 'Te s t-Duit si and
kan worden voorkomen*
Deze spreker besloot zijn rede met de woorden; :'EjD.G.2,
naar de .duivel er rnoe ir «
De grote October-revolutie heeft voor de v/erkende klasso een radicale ommekeer gebracht, zo werd betoogd. In de Sovjet Unie werd toen volledig met het kapitalistische stelsel
gebroken on hoewel hot in ons land zover nog niet is, ook hier
gloort de dageraad van do volledige vrijheid, waaronder hot
goed zal zijn te leven on te werken»
' Paul de GROOT trok een parallel tussen het socialisme
- 3-

in

D I E N S T G E H E I M
7.0. 47/1954, blz. 3 V
in de'Sovjet Unie en dat van de'P.v.d,A., Hij merkte op,
dat het streven naar lotsverbetoring, hoe noodzakelijk ook,
slechts kortstondig en onvoldoende verlichting kon brengen in
het zwarte lot van de werkende massa.' Een blijvende verbetering is slechts mogelijk door het veranderen van do huidige
kapitalistische maatschappij in een socialistische*

G R O E P

Zaandijk

2

-

ALGEMEEN KSDERIAITDS JEUGD VERBOND.

19/11

125/250

rustig

TJ.Swart

t'ilinvsrtoning

Hot A,ÏT. J.V.-hoofdbestuurslid SWAB.T wekte de aanwezigen
op deel te neraen aan het in Augustus 1955 in ïïarschau te houden 5c T7ereldjougd-festival. Hij schilderde dit festival als
een manifestatie van de jeugd uit de gehele wereld tegen de
kapitalistische oorlogsophitsers en voor de vrede.

Arnhem

4/11

55/200

—

" Jac.Frank
L.Boas

Openbare vergadering

De vergadering stond in het teken van de strijd tegen,
de Duitse herbewapening.
'
MAÏK betoogde, dat ook in het hedendaagse 7.restl")uitsland de invloed van de oud-Nazi's enorm is» Aan de hand
van diverse in T7e s t-Dui t s land verschijnende periodieken
trachtte hij dit aan. te tonen. Voorts 'wees hij erop, dat ook
het anti-semitisme v/eer opleeft. Herhaaldelijk laten diverse
sprekers in Duitse tijdschriften zich laatdunkend over de
Joden uit»
. Spreker vond het jammer, dat de Nederlandse pers vrijwel niet reageert op de door hen gesignaleerde artikelen en
het Nederlandse volk niet op de hoogte houdt van hetgeen er
- 4in

D I E H S T G E H 3 I M

'7.0. 47/1954, bl2. 4.
in ïïest-Duitsland leeft,
liij TDGSloot zijn rede net de aankondiging, dat er zeer
binnenkort een petitionnement aa.n de Regering "zal worden aangeboden.

BOAS zeide, .dat een volk veel kan doen en ook veel kan
voorkomen. De E.D.G-. is verworpen doordat uiteindelijk het
volk i o C » hot Franse, dit verdrag niet accepteerde.
Hij wekte de aanwezigen op ervoor zorg te dragen, dat
ook het ^ederlandse volk zich in zijn geheel zou scharen achter de actiegroep "Dat nooit weer" in haar strijd tegen de
Duitse herbewapening.
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EENBSIDSVAKCSNIRALE.

Velsen

17/11

250/500

rustig

A.ff.v.d.
Broek-

Openb. filmvoorst. Metaal
EYC af d. Hoogovens.

Zaandam

21/11

400/450

rustig

J.GJÜesaol- Openb. filmman
voorst, pi.
EVC-centrale

De sprekers op deze bijeenkomsten gingen uitvoerig in
op de noodzakelijkheid van eensgezinde actie tegen een Duitse
herbewapening. Te Zaandam werd een motie aangenomen v/aar in
instemming werd betuigd met de actie van de Rotterdamse groep"
Dat nooit weer".
Van den BR03K kondigde een landelijke bijeenkomst aan
i „v .ra* de strijd tegen de Duitse herbewapening, te houden
te Haarlem op 19-12-54Tevoren had doze spreker de kwade gevolgen van plan
Schuman en de K.S.G» (Eolen-en Staal,-'Gemeenschap) getekend.
Zijns inzions werd enkele Nederlandse bedrijven met ontmanteling bedreigd ten gunste van de metaalindustrie in het
Ruhrgebied. Bij- .de Demka in Utrecht zouden in verband hiermodo reeds honderden arbeiders ontslagen zijn. Tegelijkertijd
werden in hot Ruhrgebied vele woningen gebouwd ten behoeve
van "vrijwillig" emigrerende Franse en Nederlandse motaalarbeiders.
- 5Personalia.

