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Verzonden aan:
Zie verzendlijst 113722
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G R O E P • l ; - COMMUNISTISCHE PARTIJ van MEDÜRLAIO,

Gemeente . Datuia Aanwezig/
• • Zaalcap.

Kampen 11/3 220
a.d, LJssel

Amers- 12/3 100/200
foort

Rotterdam 16/3 12

Uithuizen 18/3 27/100

Rotterdam 20/3 '640/711

Stemming Sprekers .-'Bijzonderheden

Emmen 21/3 26/75

Hieuw- 24/3 150/175
Amsterdam
Gem. Erniaen

S.Groenen-
dijk

A.Gelok-
Y/alvius

S.Groenen-
dijk
H.Krul' •

J.de:'Pa!têr'

G.v.Ooste-
rum

— 2 —

V/.Kremer

Zv/olle

Vergadering
ra, filmver-
toning

idem

Forumavond

Vergadering
m», filmver-
toning : :."

.Filmvoorstel-
ling

Pilmvoorstel-
- ling

Vergadering
m. filmver-
toning



Zwolle 24/3

Emmer-C om~2 6/3
pascuum
Gem. Examen

U I

50

1-35/150

E II

Utrecht 27/3 200/325

Amsterdam 28/3

Assen 30/3

1500

55/100

ïïestzaan 31/3 62/200

Doerin-
chem

ïïoriaer-
veer

1/4

1/4

25/75

300/350

c' T G E H E- I M
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H.Gortzak

TJ.Zreiner

2,

Vergadering
m, filmver-
toning

Vergadering
n. filmver-
toning

A.C.de Vries Vergadering
m, filmver-
toning

H.Gortzak

ÏÏ.Kremer

J.JoV.Ton-
geren

ÏÏ.Mans

Vergadering

Vergadering
m t filmver-
toning

Vergadering
m, filmver-
toning

Filmvoorstel-
ling

Vergadering
m» filmver-
toning

' .COLLECTIEF OVERZICHT

In de "bijeenkomsten met filmvertoning werden "De Stomme
barricade", "Hatascha de patisane", "De Waarheid, kent geen gren-
zen" en "\7arszawa" vertoond.

In enkele zalen waren spandoeken aangebracht met leuzen-
als: "Geen Nazi-YJehrmacht", "Voor de redding van Nederland" en
*Voor een Europees veiligheids-verdrag".

Hier en daar werd gecolporteerd met de brochure i "Kaar-
ten op tafel" en "ïïie wind zaait, zal storm oogsten".

Vele sprekers richtten- zich wederom in felle bewoordin-
gen tegen de herbewapening van Yfe s t-Duitsland.

A.C. de VRIES wees te Utrecht zijn gehoor er nadrukke-
lijk op, dat een eventuele derde wereldoorlog niet het einde
van de Sovjet Unie en haar beschaving zal betekenen, doch wel
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het einde van, liet kapitalisme- met zijn imperialisme,
. De Nederlandse volksvertegenwoordiging, met uitzondering

van;do C.P»N»-representanten, is mede verantwoordelijk' door de
ratificatie van de aocoordeii van Londen en Parijs, voor de
herrijzenis van hot Nazi-legor, ao zeides hij » ,

De voormannen van de Pnv.d.A? hebben hun uiterste "best
gedaan om het verdrag van Parijs in de 2e Kamer behandeld te
krijgen, zonder evenwel rekening te houden met de wensen van
hun arbeidersgrocp, welke beslist g,een .nieuwe Nazi-ïïehriaacht
wenst.

Laten wij, aldus de VRIES, om geen minuut te verliezen,
deze kwestie met onze kameraden uit dë"P„V.cT.A. besproken en
gezamenlijk met hen het Nederlandse volk in beweging brengen
tegen de herbewapening van "."ost-Duitsland.

77.Mans bracht te 7.rormer"weer een eresaluut aan de sta-
kende "Tramjongens" van Amsterdam., en stelde hen ten voorbeeld
aan de v/erkers in de Zaanso bedrijven.

Ook in de koopmansbeurs te Amsterdam werd een grote
protestmeeting tegen de -Duitse herbewapening gehouden. Deze
vergadering trad in de plaats van de te houden openluchtmeeting
waarvoor door de autoriteiten geen toestemming was verleend.

H.GORTZAK hield in de bekende terminologie eveneens een
fel betoog tegen de ratificatie van de Parijse accoorden»

Spreker verzekerde, dat de strijd tegen de herbewapening
van Y,:est-Duitsland net zolang gevoerd zal worden, totdat deze
van de aardbodem is weggevaagd«

Hij fulmineerde voorts tegen da,,Hitleriaanse methode
van Dr.Kortenhorslf, 'de voorzitter van de Tweede Kamer, om bij
de openbare behandeling van de Parijse accoorden slechts één
uur spreektijd per fractie beschikbaar te stellen.

Tot slot wekte hij op tot eenheid van socialisten en
communisten, omdat z<5 alléén de reactie kan worden verslagen.

G R O E P 2 - ALGEMEEN ÏÏEDERLAHDS JEUGD VERBOND.

Groningen 26/3 780/225 .rustig: Joop ;Vtolff Nachtfilmvoor-
stelling met
de film »E8
antwoordt niet'J

Joop
- 4 -



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

ïï,O, 14/15-1955, blz. 4 »

Joop ÏÏOLFF, hoofdbestuurder van hot A.N. J «V,, wekte
do aanwezigen op to strijden tegen do Duitse herbewapening,
die hij momenteel het grootste gevaar noemde voor het versto-
ren van de wereldvrede.

KEDERLAND'SE VROUÏÏEN BE'TEGING.

'Anmerstol 10/3 40/— rustig H. de Vos
Krul

Filmavond l.Veir
de Internatio-
nale Vrouwen-

dag, met de film
"De Koebanko-
zakken"

VAN soc. ZANG EN MJZIEICVJSR.

Enschede 26/3 375/375 geanimeerd J.H.Alink Jaarlijkse
viitvoering
van.het zang-
koor "Morgen-
rood"

G R O E P 4 - EENKEIDSVAKCENTRALE.

Amsterdam 8/3

Tormunten 19/3 60/—

- 5 -

A.Korlaar

H«Schuur

Oude ^ekela

Filmvoorstel-
ling voor
bouwvakarb„

ê es :bv erg ade-
ring
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Oude ^ekela 24/3 450/— — L.Steinfol- Mlnvoorstol-
. ' .: - r ' dor.. ling

Rotterdam 2/4 70/—, rustig venu G «de Kachtvorgade-
Vonto ring voor

- . . Jegtoopen- traniporsonoel
cl aal

De vergadering te Amsterdam was speciaal belegd ..voor
de uitgevroren bouwvakarbeiders* Evenals te Qude ïekeïa werd
hier een film vertoond.: Aan/d-e feestelijke' bijeenkomst te••'•er-
munten werd iraedewerking verleend door oen toneelvrereniging.

•••-"••"• " De nachtelijke vergadering te Rotterdam was georganiseerd
door 'de Bond, van Nederlands Overheidspersoneel (BNOP/EyG.) * E,en
lid van het Amsterdamse-stakingscomité, vorm. G»de VEFTÉ, 'gaf
een overzicht van het ontstaan en. het doel van_de staking in
Amsterdam. Hij beweerde niet te weten, dat de "bijeenkomst be-
legd was door de E»V,C». Spreker wekte allen op de wensen en
moeilijkheden, in de eigen organisatie te bespreken. Mocht dit
geen resultaat opleveren,.dan diende met grote eendracht de
strijd aan.de orde te worden gesteld. Hij stelde nadrukkelijk
vast. dat het in Amsterdam.niet ging om de eis v.an de DNOP o.m
10 % loonsverhoging; doch; om de herclassificatie. en.wekte op de
actie financieel te steunen^ • ' • . . : '.-.,-;•'••'

J.S.TOOPEMDAAL.'schctste de nood van hot. overheidsperso-
neel en wees als oorzaak van de misdeling van dit personeel
aan de lasten van de bewapening» Ook de Overheid kan een gul-
den slechts éénmaal uitgeven. Uitvoerig 'ging spreker in op de
salarispositie van het Rotterdam.se gerneentepersoneel, om ver-
volgens stil te staan bij de.gang van zaken in het plaats ge-
had hebbende georganiseerd overleg. Spreker vond het niet ver-
wonderlijk, dat het overheidspersoneel te hoop loopt en naar
het laatste middel, de staking, grijpt. Ten slotte, wekte hij
op tot het smeden van do eenheid en tot het werken met de so-
lidariteitslijsten ten behoeve van de Amsterdamse kameraden»

G R O E P 6 - DIVERSEN,,

Deventer
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G R O 3 P 6 - DIVERSEN.

Deventer 26/3 ±65/— rustig Ds.D.Lam- Openbare verga-
berts dering tegen de
Mr.H.vaii Duitse herbewa-
Leeuwen pening.
Dr. H.R.v.d,
Molon

Allo sprekers begonnen hun rode met er op te wijzen, dat
men tegenwoordig, huns inziens ten onrechte, al gauw van commu-
nistische sympathieën wordt verdacht, als men over vrede
spreekt of zich tegenstander noemt van de bewapening. . - ; •

Van LEEÏÏïïEN hield zich voornamelijk bezig met de argu-
menten welke de voorstanders van de Duitse herbewapening aan-
voeren. Vervolgens merkte hij op, dat in de pers steeds inge-
zonden stukken opduiken waarin geageerd wordt tegen de her-
bewapening en nimmer stukken waarin gesproken wordt ten voor-
dele ervan.

Van der MOLEN, meende, dat.een juiste diagnose van de
Europese politiek noodzakelijk was, om de bedoeling van.de
Duitse herbewapening te doorgronden. De U.S.A. hoopten, aldus
spreker, door de Duitse herbewapening het communisme een halt
toe te roepen, Engeland daarentegen, de Duitse 'concurrentie
vrezende, werd meer door economische motieven gedreven. Lij
een herbewapening van T7est-Duitsland zouden de daar aanwezi-
ge fabrieken zich werpen op de (onproductieve) wapenfabricage.

Alink (blz.4)
Johannes Hendrikus.

Gelok-'Talvius (blz.l)
Anna.

Gortzak (blz.2)
Hendrikus.

P E R S O N A L I A .

-16 O ld enz aal

-08 Groningen

-08 Amsterdam

Groenendijk

Enschede

Amsterdam.

Amsterdam


