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Aanwezig/ Stemming
Zaalcapt
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Sprekers

Dij zonderheden

19/5

450

M.Bakker

Rotterdam 24/5

250

H. Gortzak

Openlucht .bijeenkomst

Amsterdam

2/6

800

Yf.Game

'S B de Groot

Openlucht bijeenkomst

Emschede

2/6'

130/350

J.H.M, van
Turnhout

Vergadering m,
filmvertoning

Finsterw.olde

Waarheidsfeest
(Openlucht bijeenkomst)

G-lanerbrug 3/6
Gem.Enschede

50/60

T.Stuivenberg Vergadering m.
filmvertoning

Apeldoorn

60/400

J.A.Cleton

7/6
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D I E N S T G E H E I M
W.0.23/24-1955, blz, 2.
COLLECTIEF OVERZICHT

Op Hemelvaartsdag'werd te Pinsterwolde een Waarheidfeest
gehouden. Medewerking verleenden een Zangvereniging, een gioepje
acrobaten en de zangeres Uut Huising«
Marcus BAKKER besprak de kabinetscrisis. Wij hebben gezien^
zo zeide spreker, hoe drie jaar geleden zestig dagen lang getimmerd ' *
en geknutseld is om dit kabinet tot stand te brengen en toen het
niet lukte is de"oorlogsminister" 'Staf naar Parijs gevlogen, waar de
Amerikaanse ïïatobevelhebber zetelde, om zijn instructies te ontvangen, hoe de regering er uit moest zien. Drie jaar lang heeft het
thans afgetreden kabinet dit Amerikaans stempel gedragen!
^
In deze drie jaren hebben de bewapeningsuitgaven een ongekei^
de h oogte aangenomen» ^Tradragelijk zwaar rusten deze lasten op de
Nederlandse arbeidersklasse!
De crisis van de Nederlandse regering is, zo zei Marcus •
BAKKER, In werkelijkheid de crisis van de P.v.d.A. geweest, want
in de kringen van de P.v.d.A. en vooral in die van het N.V.V o heerst
een zeer grote ongerustheid over de gang van zaken in Nederland,
omdat men daar begrijpt, dat, wanneer een nieuwe oorlog zou losbarsten, rampzalige gevolgen voor Nederland onvermijdelijk zijn.
Spreker wees tenslotte aan hoe de koers van Nederland in de
toekomst moet zijn n c l a een regering, welke zich keert tegen de
atoombomo
Want als er in Den Haag een regering zou komen, die op haar
programma het verbod van de atoombom plaatst, dan Is de communistische partij bereid zo ? n regering te steunen, want het vraagstuk van
de atoombom is het allesbeheersende o
Zowel te Rotterdam als te Amsterdam werden openluchtbij eenkomst en gehouden»
A
Henk GORTZAK hield een uitvoerig,, betoog over de jongste ge- W
beurtenissen in de tweede Kamer inzake de ingestelde huurwet en over
de belastingverlagingeno
Paul de GROOT behandelde te Amsterdam de kabinetscrisis, waarvoor hij Ronne aansprakelijk stelden
De werkelijke reden, zo zeide de GROOT, is niet het verB'chil
van mening over de huren, maar is gelegen in het feit, dat de internationale machten elkaar de enorme winsten betwisten, die uit de
atoombewapening voortvloeien0
Romme heeft grote belangen bij de oorlogsindustrie en Mj
heeft de kabinetscrisis veroorzaakte
Aan het slot van hun redevoeringen wekten beide sprekers
op om een zo groot mogelijk eenheidsfront te vormen tegen de
Romme-reactie„
Spandoeken me-t leLizen als: "Geen Nazi-Wehrmacht", "Verhindert de atoomoorlog" en "Vernietigt de atoombom" waren op het terrein aangebracht o
. .

- 3 -

In

'DIENSTGEHEIM

W.O. 2.3/24-195£,;bl2. 3. , .
•:In de Tal j eenkomsten waar de .Waarheidf ilmdienst een-filmvoorstelling',-gaf werd de film Maximka vertoond.
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Rotterdam

Breda

2

-

21/5

4/6

ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND.

120/—

60/190

rustig

Feestavond tgv«
het 10-jarig
bestaan

G.ChtVan
't Land

Filmvoorstelling met de
film "De Waarheid kent geen
grenzen"

rustig

Te Rotterdam schetste van 't LAND in het kort het ..ontstaan van
het A.N.J.V.. .Spreker wees.er op-dat het A.N.J.V. aangesloten is
hij de Wereld Federatie,;van Democratische Jeugd, welke organisatie
iedere 2 jaar een festival belegd, waar de jongeren van de gehele
wereld bij elkaar komen om gezamenlijk te getuigen van hun vaste
Vredeswil.
Tot slot spoorde van 't LAND de aanwezigen aan zich op te
geven als deelnemer aan het Festival»
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Dordrecht 21/5

EENHEIDSVAKCENTRALE.

500/350

opgew.

A.N. v.d.
Broek

^eestvergadering
- ..

Enschede

21/5

350/900

- \r

enth»
ring

's-Graven-28/5
hage
Leiden

29/5

600/3.100

idem

B.Brandsen

1000/1700
opgew.
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W.Hartog

, ; ••:• .idem

Beverwijk

.Êeestvergade-

D I E N S T G E H E I M
ÏÏ.O. 23/24-1955, blz. 4.

mat

J.Bussink

95/135

rustig

W.Hartog

idem

Noordwol- 4/6 400/450
de
G-em.ïïeststellingwerf .

rustig

F.Meis

idem

Utrecht

enth,

J.F.Reuter

iden

Beverwijk

2/6

Alkmaar

4/6

5/6

;3$0/545

400/1200

. .

^eestvergadering

Deze feestvergaderingen waren belegd om het 10-jarig bestaan van de E.VéC. te vieren.- Vrijwel overal werd'een cabaretprogramma aangeboden.
De redenaars gaven uit de aard der zaak allereerst een beschouwing over de afgelopen 10 jaren. Daarnaast werd vooral de
aandacht gevraagd voor de kabinetscrisis en de handtekeningen-actie tegen de Atoombon. Al.le_. .sprekers zeiden te hopen, dat het 20jarig bestaan van de E.V.Ci niet gevierd sou behoeven te worden
omdat inmiddels de eenheid van W.V.V. en E.V.C, tot stand gekomen
z o u zijn.
'
. - • ' • •
Het merendeel-van de bezoekers van de vergaderingen te
Noordwolde was afkomstig uit:omliggende plaatsen.
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