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G R O E P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND.

Gemeente Datum

Eotterdam 17/12

Friesche- 18/12
palen
Gem.Opsterland

Aanwezig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap* . '

100/— rustig H.Gortzak Vergadering n,
filmvertoning.

Hoens-
broek

Zwaag- 22/12
west e inde
G-eniDantunadeel

43/—

18/12 100/-

80/150" . ,

) Zaandam 2/1

Veendam 5/1
X*

Oude Peke*- 6/1
•"""" la

Alkmaar 7/1

Haarlem K 7/1

200/450.

,'• 30/40; ,
65/150

38/100

290/320

aand.

J.D i j kstra- iden
Bethlehem

Filmvertoning

idem

-- ' Niéuw j aat s-bal

Filmvertoning

.I.Steinfel-Vergader1 ing m,
der . , film

G-.ïïagenaar Vergadering

af en tpeH.G-ortzak Vergadering m,
applaus filmvertoning

o _
^^ £• .. ^r,. leiden
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ILeiden 10/1 120/200 -- H,Gortzak Vergadering m c
filmvertoning

Hooge- 11/1 30/50 — onbekend idem
zand-Sappeneer

Zaandam 11/1 45/120 rustig J.Haken Vergadering

COLLECTIEF OVERZICHT

In de meeste vergaderingen werd, nadat de spreker van de
avond aan het woord was geweest, een film vertoond„ In sommige
zalen waren spandoeken opgehangen net leuzen als; "Met de C.P.N,
voor vrede en een beter leven", "Met de Sovjet Unie tegen de
Nazi-ïïeh"rmacht" en "Voor een collectieve veiligheid", De ge-
houden redevoeringen stonden vanzelfsprekend geheel in ""hè t teken
van de actie tegen de Duit se .herbewapening» De door de Duitsers
tijdens de bezetting bedreven gruwelen werden nadrukkelijk in
herinnering gebracht, Schamper ?;erd dan opgemerkt, dat dezelfde
Duitsers, die met het ontketenen van de laatste wereldoorlog
een aanslag op de West-Europese beschaving pleegden, nu worden ge-
roepen om die beschaving te redden. De Nazi's, zo werd betoogd,
maken: zich al gereed voor de sprong naar de keel van onze kinderen,
naar ons volk, naar -^ropa.

Men werpt ons graag tegen, dat ook in Oost-Duitsland een
leger bestaat, zo merkte G-.WAG-ENAAR op. Maar al zou dit het ge-
val zijn, er bestaat verschil tussen een leger en een leger, zo-
als er verschil bestaat tussen een gerechtvaardigde en een niet
gerechtvaardigde oorlog. G-een E.D.G-o nr. 2 is de beste garantie,
dat er in Oost-Duitsland geen leger komt. Trouwens, de Sovjet
Unie is sterk genoeg om alleen de Nazi's te verslaan *

?/anneer West-Duitsland een nieuwe Wehrmacht krijgt, zal
zulks de spanning tussen Oost en West doen toenemen, zo betoog-
de H.GORTZAK. De tijd voor confereren en het bereiken van over-
eenstemming is clan voorbij.

Voorts keerden de sprekers zich tegen de ook bij sommige
communisten post gevat hebbende gedachte, daf de herbewapening
van West-Duitsland, na de stemming in de Franse Nationale verga=
dering, toch niet meer tegen te houden zou zijn» Dank zij de on-
vermoeide actie van de communisten hebben velen hun oorspronke-
lijke mening gewijzigd, zo werd gezegde In alle landen van

- 3 •» West-
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T7e s t -Euro pa, met inbegrip van T7e s t-Duit s land, waar een groeiende
samenwerking tussen socialisten en communisten valt waar te nenen?
wordt de stemming tegen de Parij se accoorden hoe langer hoe feilen.
Verhindering van de IXiitse herbewapening is het grootste offer
waard,

Doch ook tegen de;grote uitgaven-voor militaire doeleinden
in ons land keerde men zich. Per slot van rekening is het de ge-
wone man, die alles betalen kan, zo werd betoogd. \7el is waar
is er hier op het ogenblik zo goed als geen werkloosheid, doch
men moet niet vergeten, dat 238.000 arbeiders direct voor oor-
logsdoeleinden werken. Gewaarschuwd werd zich niet in slaap te
laten wiegen door de schijn - welvaart en het slappe gepraat van
Drees en Beel,

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

Schiedam 16/1 356/200 rustig J.Hoogcarspel Filmvoor-
stelling

De spreker zwaaide de afdeling Schiedam lof toe voor de
in de ledenwerfcampagne behaalde resultaten. Hij oefende cri-
tiek uit op de plannen voor een wapenpool en de herbewapening
van V7est-Duitsland* In verband met berichten, dat Amerika over
vijf jaar de atoomenergie voor tal van vredesdoeleinden zou benut-
ten releveerde hij het &ussische aanbod om het pesten uiteen te
zetten hoe deze energie reeds thans in Rusland voor vredesdoelein-
den wordt gebruikt o

G R O E P . 4 - A - EENHEIDSVAKCENTRAIE.

Arnhem 1/1 36/200 A*v.d.Berg Cabsretavond

A, van den BERG sprak een korte rede uit» De inhoud van-.zijn

_ 4 - betoog
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betoog was een tirade tegen de accoor^en van Londen en Parijs.
Tevens benutte hij deze avond om propaganda te naken

voor de E.V,C.
Het cabaretgezelschap gaf liedjes& sketches, die alle een

politieke of satirische inslag hadden, gericht tegen de regering
en vooraanstaande personen op binnen- en buitenlands politiek
terrein, tegen de Duitse herbewapening en de moderne oorlogs-
voering 3

Van den BERG- besloot de bijeenkomst door de aanwezigen
een voorspoedig en strijdbaar 1955 toe te wensen*

G R O E P 4-JS - O.V.B,

IjBuiden 28/12 300/500
GemPVelsen

Hippoly- 13/1
tushoef
G e nu ïïi e r ing e n

40/300

opgew0

lauw

J.Koning $abaretavond
BVZ-OVB

Afv.d,Berg Openb.verga-
dering i.v.n»
prijsverho-
ging

Jaap KONING- verklaarde in een propagandistisch woord tot
de feestvierende vissers in IJiauiden, dat het O.V.B, steeds neer
aan kracht wint. Na het optreden van een cabaretgezelschap werd
de avond net een bal besloten.

In een huis aan huis verspreid pamflet was medegedeeld,
dat do vergadering te Hippolytushoef werd belegd om te komen
tot een "massaal volksprotest'1 tegen de melkprijsverhoging, n.l«
het organiseren van een kopersstaking van cirvg, twee weken.
Toon van den^BERG hield echter een propagandaspeech voor het
0-V.Bo, zodat van enige actie tegen de melkprijsverhoging niet
gesproken kan worden.

Grp_ejp 4-_C
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G R O E P 4 -C - DIVERSEN* .

Den Haag 4/1 70/175 rustig J.Slagter Openb. verga-
dering "Ons
Belang'11 af d,
Den Haag

De door deze bedrijfsfcênd van P.T,T*~ers in het "Volksge-
bouw" te Dgn? Haag belegde vergadering stond in het teken van de
looneis 10 /o loonsverhoging en f«100«— ineens* De.vergadering
besloot vergunning te vragen aan de politieautoriteiten tot het
houden van een betoging. Er was gelegenheid tot discussie. Mede-
gedeeld werd, dat zowel in Rijssëh'aTs in Arnhem afdelingen van
"Ons Belang" zijn opgerichte

P E R S O N A L I A .

Berg (blz.3)
"Albertus van den»

Berg (blz„4)
Anton van den.

Di j ks tra-Be thlehein.
(blz.l)

Janke $

Gortzak (blz.l,2)
Hendricusc,

-Kaken (blz.2)
Jan o


