
2 6 JUL11955

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST.

Ilr, 286619» • • • " ' • • • " • •• •

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

W E E K O V E R Z I C H T

N p „ 27/28-1955 n

Ver2onden aan:
Zie verzendlijst 113722

Verzonden op: 25 Juli 1955,

G R' O E P' 'l

..Gemeente „

^ Pinster-
wolde

Groningen

Beverwijk

.Nieuwe-
' schans

Zaandam

Oude Pe-
kela

's-Gra-
vonhage

Deventer

- COMMUNISTISCHE- PARTIJ van „NEDERLAND.' .,';. ;... • . : .

Datum - Aa:nwezig/ Stemming Sprekers.. -Bijzonderheden'.
;-"': • ' : ' -Zaalcap» : . : . , • ; . . . . • ;

22/6 ;... .

22/6 135 . ;.

23/6 ' 35/100

23/6 : 28 / ;;

24/6 170/250

24/6'^ ;.:;6o,;••';.;'

25/6 150

29/6 100

H»Bulten
H. Haken'

Vergadering

G.G,Geelhoed • . idem.

M.Ev Lips- Vergadering m
OdinotV , • . 'filmvertoning

WoJansz

H;]Gort2'ak

LiStêin-
fe'lder •

W.F.Twilt

H.Gortzak

Dordrecht

Vergadering m
filmvertoning

.Vergadering m
'filmvertoning'

Pegasu:s feest
avond

Openlucht "bij
eenkomst

- 2 -



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

W.O, 27/28-1955", blz, 2\t 2/7 55/100 — G-„Oost e rum Vergadering

m. filmverto-
ning

Pinster- 5/7 100 — H.Schuur Vergadering
wo lde H.Haken

ÖOLLECTIEP OVERZICHT

• In ;de bijeenkomsten waar de Waarheidfilmdienst een film draai-
de, werden o.a» "Maximka"? "De Koebankozakken" en "Het onvergetelijke
jaar 1919" vertoond,, g

Ook nu weer bepaalden de sprekers zich in hun redevoeringen ^
voornamelijk tot de kabinetscrisis»

Volgens hen waren niet de huurverhoging en de belastingvoor-
stellen de oorzaak van deze crisis geweest. De werkelijke oorzaak
was, dat er. in de P0v.d9A« een stroming merkbaar is, die geen ver-
trouwen meer.heeft in zijn voormannen, omdat werd ingezien dat de
PoVrd.A.-leiders trouwe paladijnen van Romme zijnc

Hierna werd uitvoerig stilgestaan bij de verderfelijke poli-
tiek van Romme, welke Nederland uiteindelijk naar de afgrond zal
voeren s • • • ' . . . , ,

Hiertegenover stelden sprekers de communistische politiek van
sociale vooruitgang en nationale zelfstandigheida

Te 's-G-ravenhage, werd een--feestavond gehouden t<-g„v„ het
tienjarig bestaan van de uitgeverij Pegasuso

W.P. TWTI)T..wees in zijn rede op de betekenis van Pegasus in
de geschiedenis van de arbeidende klassef

In de beide bijeenkomsten te Pinsterwolde keerde o e.a». Harm;
HAKEN zich-in een fel betoog tegen de raadsfracties van P,v.d<,Ac en
Gemeentebelangen, die volgens hem in Pinsterwolde het gemeenteraads-J
werk saboterenP

Deze beide fracties kunnen het moeilijk verkroppen, dat
zij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de nederlaag hebben ge-
Ieden0 In deze actie, zo zeide HAKEN, gaan de grote boeren samen
met Romme in de onderdrukking van de werkende massa» .. •

De gemeenteraadsfractie van C.P.N0-ers en partijlozen daaren-
tegen zal op de bres blijven staan voor de belangen van de bevolking
zo besloot spreker zijn. redevoering* '"-. ••• •• •• '

Groep 2
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G R O E P 2 - ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND,

Schiedam 17/6 450/125 gematigd B.C.van
Bochove
J o WOlf f

Feestavond met oen
kleurenfilm van
het jeugdfestival
te Boekarest»

Van BOCHOVE deelde mede, dat het bestuur van het A.N.J.V*,
afd, Schiedam gemeend had het tienjarig "bestaan van het verbond
niet ongemerkt voorbij te'moeten laten'gaan, maar dit op feestelij-
ke wijze te willen vier'ene . '

Het A«N.iJ»V. had, aldus spreker} in eendrachtige samenwer-
king met de jeugd van alle landen,.de strijd aangebonden voor ver^
betering van het lot van de jeugd in het bijzonder en in het alge-
meen tegen terreur j bewapening en oorlog, vooral tegen de bewape-
ning van West-Duitsland.

Voorts wekte hij de aanwezigen op.propaganda te maken voor
het verbond en zoveel mogelijk nieuwe leden aan te werven.

De landelrjk' voorzitter van het A.N.J.V» , .Joop WOLFF, gaf
een korte samenvatting over het ontstaan van het A.N.J-V.* Nu de
mijlpaal van het- tienjarig bestaan was bereikt, kon spreker met
tevredenheid op de bereikte resultaten terugzien<, Dat er veel be-

' reikt was, daarvan -getuigden de wereldjeugdfestivals. De jeugd
van de gehele wereld was hier vertegenwoordigd en hun demonstra-
ties voor vrede en vrijheid, hebben .niet nagelaten diepe indruk te
maken op de oorlogstokers.

In verband hiermede wekte WOLFF zijn toehoorders op om in
grote getale naar het komende festival te Warschau te gaan en in-
dien men niet in de- gelegenheid was om zelf te gaan alles in het
werk1te stellen anderen te sturen0'

G R- O-E P- 4 - EENHEIDSVAKCENTRALE.

... Rotterdam 28/5 850/1450 feestel,

Hippolytus-18/6 300/300
.hoef
Gen* Wie.ringen

Voorst 18/6 1050/1100

idem

J.F.Reuter

H.Schuur

idem B.Brandsen

- 4 - Finsterwolde

.Feestvergade-
ring

idem

idem
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Finster- 25/6 .'_ 5;QQ/— feestel, WoHartqg Feestvergade-
wolde ' ' ' - . . • ' • • ring

Winscho- 25/6 400/500 idem H c Schuur idem
ten .

Ook deze bijeenkomsten'waren -belegd ter viering van het lo-
jarig bestaan van de E„V„C-. Aan de bezoekers werd het gebruikelij-
ke feestprogramma aangeboden, De bekende leuzen waren hier en daar
te lezen.

In de gehouden, toespraken kwamen geen nieuwe gezichtspunten
naar voren, De vergadering te Voorst werd bezocht door lieden uit
diverse plaatsen in 'de IJsselstreeko

G R O E P 6 - VREDESBEWEGING a

J& aodr 29/6 300/openla rustig .DSoW.EU v, . Openlucht
Zaan , , .. . •''.•.' • , Dobben bijeenkomst

• • . • . '.. • Ia, N..v„.d.
.. . . . : • . - • - . : : : . Veen

'. .. ' . ' . . : • " - . • Prof» H.Minnaert

••• ..'. De bijeenkomst was belegd door de. gezamenlijke Vredesc.omi-
té''s van Zaandam, Koog a^dc Zaan en Krommenie D • ' . ' . .

DB. DOBBEN gaf een uiteenzetting ,over de waterstof- en.atoom-
bom, de radioactieve straling enz* en betoogde, dat'de beste1 ver-
tegenwoordigers van de mensheid altijd tegen oorlog zijn geweest»
Oorlogvoering is, aldus spreker, uit de tijd, achterhaald door de
techniek en betekent niets anders dan zelfmoord a

D:c» van VEEN deed een aanval op de kranten, die allemaal,
zonder uitzondering, elke dag zouden schrijven: "Vrede,' Vrede en geen
gevaar, hoe meer bommen en wapenen, hoe veiliger we zijn"»

.Er zijn mensen, zo verklaarde hij, die menen, met een even-
tuele oorlog Gods Zaak te verdedigen, maar Hij heeft onze verdedi-
gingiji althans op deae manier , niet nodig n

lis* van VEEN spoorde de aanwezigen aan,, de'gevaren van een
atoomoorlog nuchter onder de ogen te zien en zich tegen1de voorbe-
reiding en het ontstaan van zulk een oorlog te verzetten^ . .

Prof* MINNAERT betoogde, dat een atoomoorlog wel degelijk
voorkomen kan worden<• -Door internationaal overleg z.ou het naar

• - 5 - 2Lii?L-
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zijn mening mogelijk zijn te komen tot algehele ontwapening o

G R O B P 10 - DIVERSEN
BOUD VAN

Amsterdam 4/7 45/400

P.T.T.-PERSONEEL "ONS BELANG".

JcSlagter Openbare ver-
gadering

Na een overzicht gegeven te hebben van de jongste onderhande-
lingen over de lonen, somde .spreker een aantal onder het P.T.T.-per-
soneel levende grieven op. De verbeteringen aangebracht in de sa-
larispositie van het personeel van de Poatcheque- en Girodienst
hebben de ontevredenheid van hen voor wie die regeling niet geldt,
slechts doen toenemen. Wij, aldus spreker, moeten ons niet met be-
loften laten rustig houden,"maar de-Directeur-Generaal laten weten,
v/elke grieven wij hebben» Wel heeft ïïfinhier en daar wat water in
de wijn gedaan, maar gee'ist moet worden, dat de looncorrecties voor
het gehele personeel worden doorgevoerd en dat de rang van werkman
verdwijnt.

De P.T.T. heeft een dienende taak en behoeft geen winst te
naken, zo zeide spreker. Er worden winsten van millioenen gemaakt
en dus zijn loonsverhogingen mogelijk»

Hoewel spreker toegaf, dat-er gevallen zijn, waarin overwer-
ken noodzakelijk en zelfs een plicht is, keurde hij de methode om
door overwerken soms ontaardende in dag en nachtwerk, aan een enigs-
zins dragelijk loon te komen, ten sterkste af.

Te lang werken is schadelijk voor de gezondheid en ook lijdt
het bedrijf er onder. Aan de grieven en eisen moet bekendheid wor-
den gegeven. De pers kan daarbij 'i'behulpzaam zijn.

Ten slotte pleitte spreker voor samenwerking met de andere
vakbonden oia het doel te bereiken»»

Amsterdam 25/6 125/— rustig L.Mok
D.de Haas

Openbare verga
v. het Rosen-
berg-Comité'

- 6 - Deze
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.Deze bijeenkomst was belegd ter herdenking van het -feit, dat
op 20 Juni 1953 in de Verenigde Staten van Amerika, het echtpaar
Rosenberg werd terechtgesteld r

MOE begon zijn rode ::..iet erop te wijzen, dat deze vergadering
behalve de herdenking van de Rosenbérgs mede het doel had om te
komen tot rechtsherstel van dit echtpaar en van hun medeverdachte
in het proces, genaamd Morton Sobell, welke laatste tot '50 .jaar
gevangenisstraf was veroordeeld*

Het proces dat volgens1 spreker op zeer vage. gegevens was ge-*
voer.d, was een aantasting van he't rechtsgevoel der mensheid, Vandaar
dat dan ook een internationale commissie van juristen plannan^iad
een schaduw-prodes te doen houden, waardoor zou blijken dat bij dit
proces geen sprake waö geweest van eon onpartijdige rechtspraak,

Diena de HAAS gaf een overzicht van het proces tegen de Ro-1
senbergs, waarbij zij o«a* een parallel trok met de zaak Sacco en |
Vanzetti*

'Aan dese bijeenkomst werd medewerking verleend door de. voor-
drachtskunstenaars Robert Sobels en.Kitty'Beek en de fluitist Ary
Jungman?

P E.R S O N A L -I .A,

Bochove (blz» 3)
Bas t i aan Cornelis van,

v-Brandsen (blzo)
Bertus a •

, Bulten (blz.lj
/• Harm,

Dobben (blz,4)
^ Dr .Willem Hilbrand van

Geelhoed (blz.l)
Gilles,

Gortzak (blz.l)
. Hendricus •

Haas .(blz,5)
Diena de,

Haken "(blz.l, 2)
Harm»


