
- 8 OCT.1955

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

Nr. 503444=

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

No. 38-1955.

Verzonden aan:
-Zie verzendlijst 113722.

Verzonden opj 7 October 1955.

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

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
• • Zaalcapo ,

Sclaiedam 9/9 40

leiden ,1.5/9 400

Groningenl7/9 800

Amsterdam20/9 1500

Amsterdam 20/9 ±200

.H.J.Nooter

Bijzonderheden

Openbare 'verga-
dering

M.Middendorp Filmvertoning

P.Meis

H.G-ortaak
L.P.J.Braat
F.John

C.Geugjes

Hachtfilmvoor-
stelling

Openbare bijeen-
komst

Openlucht
eenkomst

COLLECTIEF OVERZICHT

In Groningen en in Leiden werden filmvoorstellingen gehouden,
- 2 - Vertoond
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Vertoond werden de films "De slag in de Wolvenkloof" en "De
vermiste piloot". De "beide inleiders op deze bijeenkomsten, MIDDEN-
DORP en MEI S f wekten de aanwezigen op de communistische gelederen
te versterken door zowel toe te treden tot de C.P.N» als abonne*
te worden op De Waarheid«

H.J. NOOTER wees er te Schiedam op, dat er steeds meer/strijd
valt v/aar te nemen voor betere levensvoorwaarden.

Er zijn, volgens heia, twee belangrijke feiten, welke de
oorzaak zijn van de huidige loonstrijd»

In de eerste plaats hebben de resultaten van de Conferentie
van Genève ontspanning in de wereld gebracht« De zware offers voor
een oorlogsvoorbereiding zijn thans niet meer nodig. Nu dit het geval
is, stelt de v/erkende massa haar eisen voor verhoging van het le-
venspeil*

' In de tweede plaats v/il de Regering geen algemene loonsver-
hoging» Het is het standpunt van de Regering om nog harder te wer- l
ken en zodoende toft nog grotere productieverhoging te gerakene

Dit nemen de arbeiders niet langer!» De werkende massa legt
zich steeds minder neer bij deze uitbuiting, de eenheid onder haar
wordt steeds hechter* De C.P.N., aldus besloot NOOTER zijn redevoe-
ring, wil hierbij leiding gevene

In Amsterdam gaf Henk GORTZAK in de met rode vlaggen ver-
sierde Koopmansb.eurs zijn visie op.de Troonrede en de-miljoenen-
nota. Hi;} bracht hulde aan de Amsterdamse vredesstrijders, aan wier
volhardend werk hef. .mede te danken is geweest, dat er in de wereld
ontspanning is gekomen. Na hem spraken.de, kunstenaar BRAAT, de ont-
slagen gemeente-arbeider Fokke JOHN en voorts een oud-lid van de
P.v.d.A», die ieder op eigen wijze uiteenzetten,, wat.de betekenis
van de Miljoenennota voo'r'het Nederlandse volk is.

Hierna gaven Amsterdamse amateurs in een parodie "De dans
der Miljoenen" hun antwo.ord op de•• miljoenennota»

Met het zingen 'Van 'de Internationale ?/erd de bijeenkomst
besloten. .

; • Aan de muren van de' Koopmansbeurs hingen oproepen tot ver-
mindering van de bewapening; tot eenheid tussen socialisten en com- (

munisten en verhoging van lonen.
De rede van C?GEUGJES, op het Mosplein in Ams.terdam, waarin

eveneens de Troonrede en de Miljoenennota werd behandeld, leverde
geen nieuwe gezichtspunten op»

G R O E P 2- - I NEDERLANDSE VROU-VENBEWEGING,

Amsterdam 25/9 700/1025 opgew. A.Gelok-Wal- Openbare fees-
vius telijke bijeen-

komst_._-__ De
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Do. avond v/e r d begonnen en besloten met het optreden yan di-
verse artisten en het radio-ensemble "Die Tiroler 'Holzhacker Dub én"-.

Vó'ór de pauze sprak als enige spreekster Anna GELOK-^ALYIüS,
dio een uitvoerig verslag'gaf van hot Ie Internationale Moeders-
congres te Lausannep Zij bracht naai' voren, dat op dit congres door
'.'•..000 moeders uitdrukkelijk was verklaard, dat zij geen nieuwe oorlog
we:.".'ten en dat .zij verbod van atoomwapens voorstonden»

IIo- ALGEMEN. NEDERLANDSE JEUGD VERBOND,

Enschede 10/9 100/175 matig enth< J.Wolff
W.J.J.E'.v.
Turnhout
E.Stuiven-
borg
G.NJCornet

Openbare bij-
eenkomst voor
d e afd 9 Ens che de
•v,h. A.N.JoV.

De sprekers, van TURNHOUT en KORNET xrerhaalden van hun bevin-
dingen tijdens het 5e Wereldjeugdfes'tival te Warschau, waar volgens
hen duidelijk tot uitdrukking•• was gelromen de wil van de jeugd on nee
te werken aan vrede en welvaart voor alle volkeren,?

Ook <Joop WOLPI1 sprak over het .Y7ereldjeugdfestival, doch Ie™
.vorde daarbij heftige critiek op de Nederlandse pers, die'.met uit-
zondering van ''De Waarheid'.V he.t Warschause . festival aanvankelijk
had doodgezwegen» Voorts verzocht'..hij de aanwezigen .reeds thans voor-
bereidingen te treffen voor-het 6e, t7ereldjeugdfestival, dat in 1957
te Moskou zal worden gehouden 0 Hij, besloot -zijn ,r.ed.e met de opwek-
king om te blijven strijden voor verbroedering tussen de volkeren en
voor vrede en welvaart in de gehele werelcU

Na de pauze werd een kleurenfilm vertoond van het in 1953 te
Boekarest gehouden jeugdfestival»

III0- Zangvereniging DE RODE ZANGERS",

eeuwarden 17/9 500/600 opgewV P.J*H.Anmerlaan Openbare
feestavond
i,v0m0 het
10-jarig be-
staan der v i

— Als eniging
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Als voorzitter van de feestcommissie voerde AIïMERLAAÏT in
zijn openingsrede'.aan, dat in de strijd om het Toestaan de cultuur
een grote plaats inneemto Hij achtte het daarom van veel belang,
dat de arbeidersklasse in Leeuwarden over een zangvereniging als
;'De Rode Zangers" beschikte,.

Verscheidene aanwezigen v/8o. vertegenwoordigers van de C.P*N.?
de N»V.B. en de E*V«C O T 'brachten in een kort speechje de jubilerende
vereniging hun gelukwensen over o

Aan het programma v/er d medegewerkt door de zangkoren "De Nieuwe
Stem" uit G-roningen en uit Sneek, "P.A»L»V»U." uit nieuwe schans, het
cabaretgezelqchap van Siem Meuwenhuyzen en een muzickensemble onder
leiding van Henk Hoekstra»

G- R O E :,P A . EENHEIDSVAKCENTRALE.

Amsterdam 18/9 65/400 lauw J.v.doVfardt Door A.B.T.be-
legde openbare
vergadering voor
haven- en veem-
arbeiders

De teleurstellende opkomst voor deze in "De Brakke G-rond" ge-
houden openbare vergadering was voor de initiatiefnemers reden om een
annulering in overweging te nemen. Nadat echter besloten was om de
vergadering toch voortgang te doen vinden, gaf de voorzitter D.M.
HOOPT (1,4,94) het woord aan J.van der WARDT, die een overzicht gaf
van de verschillende grieven der haven- en veemarbeiders. ETa nog de
Antwerpse- en Engelse- havenarbeiders ten voorbeeld gesteld te heb-
ben? besprak hij de mogelijke resultaten van een 24-uur-staking.a
Als voorwaarden voor een mogelijk succes noemde hij:
ae de actie zal moeten worden gedragen door een breed front van ar-

beiders.
b, een actie-comité' van vertrouwde en kundige mensen uit alle organisa

ties en de ongeorganiseerden.
Hij stelde voor dat de vergadering zich daarvoor zou uitspre-

ken,, Tijdens de daarop volgende discussie verweet een discussiant
van der Y/ARDT dat deze .meer zijn best deed om het ledenaantal van de
A-B.T- omhoog te krijgen dan werkelijk te strijden voor verbeteringen
voor de havenarbeider s«.

slechts één discussiant sprak zich uit voor een spoedige sta-
king, doch hij kreeg geen bijval„ ~
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De tijd nog niet rijp voor een actie achtende, besloot men
t.2,t, maar weer een bij elkaar te komen.

P E R S O N A L I A .

(blz.3)
Petrus Jacobus Hendrikus.

(blz.l)
Leendert Pieter Johan.

4elok-Walvius (blz. 2)
Anna.

'Gougjes (blz.l)
Cornelis.

jGortzak (blz.l)
Hendrikus.

(blz.l)
Fokke .

ornet (blz.3)
G-er rit Hermanus.

Jiïeis (blz.l)
Prederik.

iddendorp (blz.l)
Marinus.

,/ïïooter (blz.l)
Hendrikus Jacobus.

,/Stuivenberg (blz.3)
Egbertus.

>>Turi?nliout, (blz.3)
Tyilhelmina J.J.E.

jV/ardt (blz,4)
Jan van der.

•Xïolff (blz .3)
Johannes Frederik.


