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G R O E P. l - COMÏÜETSTISCHE PARTIJ van HEDERLAÏÏD..

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap»

Holland- 14/1
seveld
GenoHoogenveen

Apel-
doorn

21/1 70/155

Filmvoorstel-
ling

HoGortzak Vergadering m,
filmvoorstel-
ling

Hippoly- 26/1 450/450
tusiioef
G-en» V/i er ing e n

W»BoJansz idem

COLLECTIEF OVERZICHT,

In de "b ij eenkous t te Apeldoorn voerde het C.P.N» 2e
0 Kamerlid
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C "P.N. 2e-Kamerlid H o GORT ZAK het v/oord. In een rede van ruim
een uur gaf spreker zijn zienswijze op de Duitse herbewapening,
en op de maatregelen, die ter bestrijding van deze herbewapening
moeten worden toegepaste,

Hij begon zijn rede net op te merkenr dat het enerzijds
bedroevend was, dat men thans een vergadering moest beleggen
over het vraagstuk van de Duitse herbewapening, maar dat anderzijds
het beleggen van een dergelijke vergadering ook weer hoopvol was?
omdat steeds meer personen en groepen van personen, ook uit
niet-coramunistlsche kringen* hun bezwaren tegen deze herbewape-
ning kenbaar maakten0

In dit verband wees spreker op een schrijven, dat "Zerk .
en Vrede" aan alle leden van de Staten-Generaal had gericht» f

Voorts belichtte GORTZAK het gevaar van de Duitse herbe-
wapening. Hij bracht in herinnering 1870, 1914-1918 en 1940-
1945 j in welke jaren het Duitse volk zijn. agressieve aard had
getoond.

Uit uitspraken van vooraanstaande Duitse politici tracht-
te hij aan te tonen, dat de geest van een Groot-Duitsland nog
bij vele Duitsers voortleeft„

Begrijpelijk is het, volgens spreker, dat indien Duits-
land en de West-Europese landen zich tot de tanden toe bewapenen
Rusland en de Volks-demooratische landen niet achter kunnen
blijven, wat tot gevolg zal hebben, dat:de spanningen in de wereld
zullen toenemeno

De Duitse herbewapening zal de inilitiare uitgaven doen
toenemen, waardoor de kapitalisten steeds grotere winsten zullen
maken ten koste van de arbeidende klasse,

Tegenover dit alles stelde GORTZAK de vi-edeswil van
Rusland»

Aan het slot.van zijn rede wekte hij op om te strijden *
'voor een eensgezind optreden van socialisten en communisten, de "
enige manier om de Dxiitse henbewapening te voorkomen,

Te Apeldoorn werd de film Warszawa",te Hollandseveld
!iOp leven en dood" vertoond en te Hippolytushoef "De Stomne
Barricade"c

G R O E P 2 - NEDERLANDSE VROIPM BEWEGING.,

Winschoten 27/1 150 kin- — — Kinderfilm-
. , deren voorstel-

ling
'- 3 - Winschoten
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Winschoten 40 G „Haagsma-
Vlieg

Vergadering
m„ filmver-
toning

's Middags organis.eerde de N.V.P>0 afdeling Winschoten
een filmvoorstelling voor kinderen, terwijl 's avonds een film-
voorstelling voor ouderen werd gegeven o

G R O E P 4-A - EEHHEIDSVAKCEFTRALEc

Hoorn 20/1 50/100 aeer rustig WJIartog

Delft 22/1 150/150 vrij enth. W.Hartog

Filmvoor-
stelling
E.V.C=

Cabaret-
avond El o
bal na
BIZ-EVC

Op beide bijeenkomsten werd door de E«V»C=-bestuurder
T,7essel HARTOG- geweaen op het belang van de strijd tegen de Duit-
se herbewapening, ..waarbij ook de E „V „C. een taak heeft. De E.V.C,
moet zich niet alleen bezighouden 'met vakbewegingsaangelegenhe-
den, doch moet ook aan de politiek deelnamen, aldus spreker0

Aan de feestavond van do BLZ-EVC te Delft werd medewer-
king verleend door het A.F.Cabaret (Amsterdams Progressief Ca-
baret)

G R O E P 4-C - DIVERSEN*

Amsterdam 28/1 110/500 rustig

- 4 -

J.J.
H. J.A»Laf our
J. v,d,Meer
.J.Slagter

Openb.verg/
Ons Belang
afd.Amsterdam
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Een op Ü3 Januari 1955 door de afdeling Amsterdam van
"Ons 13elang" georganiseerde openbare vergadering voor p.T.T*-
personeel stond geheel in het teken van de eis tot 10 /o
loonsverhoging en een eenmalige uitkering van f.100,— aan het
personeel van de PcT*T«

On aan deze eisen kracht "bij te zetten werden de aan-
wezigen aangespoord deel te nemen aan een demonstratieve op-
tocht van P.T.T o-ers, die op 29 Januari j. l» in Amsterdam zou
plaats vinden»

Een soortgelijke reeds eerder in Den Haag gehouden demon-
stratie, die naar werd beweerd een groot succes was g e v/orden,
werd hierbij ten voorbeeld gestelde

G R O E P 6 - ACTIE-COMITE "DAT NOOIT WEER"»

Enschede 21/1 50/350 -- Dr„W.HoVan Vergadering
Dobben
H«J.Barkei

Dr, van DOBBEïï" begon zijn rede met een zeer uitvoerig
overzicht te geven van de ellende? waarin de Duitse industriëlen
t e. s amen met het Pruisisch militairisme Europa twee maal in één
generatie hadden gedompeld,-

Er zijn echter ook andere Duitsers geweest in de jaren
1940/1945 - Duitsers, die.zich met inzet van hun leven verzet
hebben tegen de verderfelijke practijken van het Nationaal-soci-
alisme0

Deze Duitsers keren zich thans opnieuw tegen de oprichting
van een nieuw Ïïest-Luits leger onder de leiding van veelal de-
zelfde generaals als van de tv/e ede wereldoorlogL

Het is onze plicht? aldus spreker, deze Duitsers in hun
strijd te steunene

Hij vond het hoopgevend dat in Duitsland een 6 millioen
leden .tellende vakvereniging zich eveneens fel verzette tegen de
herbewapening«

Ondanks alle dwang van West-Duitse politici, rechters en
ambtenaren bleek telkens weer, dat het overgrote deel van de

- 5 - Duitse
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Duitse jeugd niets voelt voor de heroprichting van het leger0
Spreker wekte tenslotte de aanwezigen op zoveel mogelijk

steun te verlenen aan het actie-conite "Dat Nooit V/eer"
De rede van BARKEL bracht geen andere gezichtspunten naar

vorens

P E R S O N A L I A .

Barkel (blz04)
Hendrikus Johannes.

Bos (bis ,3)
Johan Jacob»

Dobben (blz.4)
Hilbrand.

Gortzak (blzd)
Hendrikus <,

Haagsna-Vlieg (blz.3)
Griet je „

Hartog (blz.3)

Jansz (blz„l)
" Bernardus

Laf our (blzc3)
Herman Juliaan Albertuso

Meer (blz.3)
Jan van der.

Slagter (blz=3)
J o s e ph o


