
2 6 MR! 1954

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

Nr. 225038.

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

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

ïïo0 11/1954-

Verzonden aan:
Zie verzendlijst 113722,

Verzonden op: 25 Maar-fc 1954,.

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

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalc ap.

Pinster- 20/2
wolde

Harlin-
gen

Iiemmer 5/3
Gem.Letnsterland

Ammer-
stol

Delft

60

22/2

Den Haag 4/3 300/350

55
1.

6/3 50

6/3 300/320

P.J.M.van
Staveren-
van Demen

30/175 rustig D.Rutkena

H.G.Geelhoed

rustig J,Haken

rustig S.Groenen*
dijk

rustig N.C„Woten-
boom

•Assen • 8/3 60/120 rustig W.Xremer
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Bijzonderheden

Vergadering met
filmvertoning

Vergadering met
filmvertoning

Stalin-herden-
king

Vergadering

Vergadering met
filmvertoning

Nacht-filmvoor-
stelling

Vergadering met
filmvoorstelling

Enschede



Enschede 8/3

Leiden 8/3

L
Vlissin- 9/3
gen

Hilver- 10/3
surn

Leiden 10/3

Bever- 11/3
wijk

Zaandijkl2/3

400/400

70/1.50

50/200

250/400

80/80

350/550

250/250

D I S N S T G- E H T- I M '

7.0,11/1954,

H,Gortzak

rustig

G.Mulder

H,Gortzak

2,

Vergadering m»
filmver toning

Vergadering m,
filmvertoning

Vergadering ra.
filmver toning

'Feestelijke
vergadering

•J.M., Vijlbrief Vergadering m*
filmvertoning.

, ICaayk

j?ilmvoor s tel-
ling

Vergadering m,,
filmvertoning

COLLECTIE]? OVERZICHT

'Wederom werd op vrijwel alle bijeenkomsten .een film ver-
toond, Gedraaid werden o.a„ "Si Pintjang'% een film' die de n tri;] d
van de Indonesische- bevolking tegen de onderdrukking weergeef t,
"De eerste dagen". "De afgevaardigde var de Baltische vloot",
"Wacht op mij", en' "'Prof Pawlow:',

In verschillende zalen waren spandoeken bevestigd met op-
schriften als: ;'Voor de vrede , voor de vrijheid, voor de grond-
wet", "Eenheid van socialisten en communisten" "Geen anti-cocmiu--
nisme, oiaar anti-kapitalisme11, "Geen Amerikaanse troepen in ons
land" «

Gecolporteerd werd in bijna alle bijeenkomsten met de bro-
chure van Paul de Groot -:'Roriiae legt sijn kaarten op tafel",

De bijeenkomst té ^insterwolde was belegd in samenwerking
met de "S.V.C., N. V, E. en vrienden van de Sovjet Unie.

Hier voerde de moeder van Piet van Staveren het woord en
zoon Piet vormde vanzelfsprekend de hoofdschotels

In Den Haag vond een S talin- her denking plaats.. Het zang-
koor "Morgenrood'' verleende medewerking en 'bracht o. a,, de Stalin-
catitate 'ten gehore»

Het podium was versierd met één door rode vlaggen geflan-
keerd portret van Stalin. Kier werd de film "jjenin* vertoond,.

G» GEELHOED , de feestredenaar, "besloot zijn toespraak met-
de woorden "Laten wij vastberaden nieuwe wegen betreden, 'koersen
//Leiden 9/3 45/60 G,v-,Praag Vergadering

m» filmver toning
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naar vrede, democratie en welvaart en in de voetsporen van de
grote 3talin'voorwaarts gaan, ook op de 21ste J^pril, naar nieuwe
vooruitgang".

Aan het einde van deze vergadering namen de aanwezigen een
motie aan 7 waarin geprotesteerd werd tegen de vestiging van Ame-
rikaanse "bases in ons land„

Alle vergaderingen stonden overigens in het teken van de
a,s5 Staten-verkiezingen*

Ook nu weer werd heftig gefulmineerd tegen de aanvaarding
van het E.D,G.-verdrag en de daaruit voortvloeiende consequenties
Q*a,, het afstaan van Nederlands territoir voor aanleg van vlieg-
velden ten behoeve van Amerika,,

"Hoewel men het steeds laat uitkomen alsof het gevaar van
Rusland komt, vertelt de werkelijkheid het wel anders", zo betoog-
den meerdere sprekers,.

"De Duitse fascisten, die in '40 ons land verminkten, eisen
thans als!i'E>D. G>-partners:' het geannexeerde Duitse gebied langs
onze grenzen op",

Critiek werd .gebracht op de regering, die prijsverhoging
van de noodzakelijkste levensmiddelen toestaat eii zelfs tolereert
dat huurprijzen van krotwoningen verhoogd worden,,

Gememoreerd werd, dat diverse gemeente-besturen teg?n de
bedoeling van de Regering, die de 5e Mei als nationale feestdag
heeft geschrapt, besloten hebben deze., dag geheel of gedeeltelijk
vrijaf te geven,,

Alle sprekers hielden een felle phileppica tegen Romme.
die o «nu betiteld word als de ''pikzwarte reactionnair:t. Hij werd
de bron van alle kwaad genoemd

De leiders van de P.v.d.A. dansen naar zijn pijpen. De
E.V.P* en de P.v.d.A* mogen dan tesamen de regering vormen, in
werkelijkheid loopt de P.v,d.A. voor het karretje van Romme.

•'"De P.v»doA. krijgt zo nu en dan eens een suikerklontje toe-
gestopt1', zo zeide H» GORT ZAK te Enschede, ''want.de Z.V.P, is
doodsbang^ dat de P*v*d»A, in de oppositie gaat:f„

;1Doch;', zo zeide dezelfde spreker en hij haalde .daarbij de
brochure van P.de Groot aan, "Romme deelt slechts, zolang de ar-
beidersklasse verdeeld is, de lakens uit. Het is met zijn macht
gedaan, zodra socialisten en communisten tot eenheid van actie
komen".

Vele sprekers v/ezen de. arbeiders in de P.v.d.A. erop, dat
zij hun heil niet moeten verwachten van hun :'rechtse"' leiders.

4 -



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

Vf.O. 11/1954. blz,

G R O E P 2 - .- NEDERLANDS*! VÏIOÜ.7EN B WEGING,

Beerta 17/2 5 O/-

Oud e Pe- 18/2
kela

Rotter'dam28/2

Aasen- 4/3
delft

145/—

19/400

Amsterdam 7/3 900/5000

Den Haag 8/3 +300/—

rustig

rustig

rustig

rustig

rustig

rustig

Heeren- 10/3
veen

rustig.

P, JaMo v.Stave-
ren-van Deaen

veren-v-Demen

H-. J, v 0 Omner en-
Averink

J„Boere-Broerse

M,E.Idps-Odi-
not
M,Bakker
Go Blokker-de
Groot

H.«G,.Haase-Iien-
sink
M, "E.Lips-Odi-
not
J, Touw-Zonder-
vai;

A, Schaper-.Tol-
•man

Indonesische
avond rru.film
"De Kreupele"

Indo avond mo
filci :r.0e
ICreupele"

Indonesische
avond

Bijeenkomst l
t. g f v a d e In t-T
Vrouwendag

Optocht en
bijeenkomst
t c g . V o de Int,
Vrouwendag

idem

idem

Van STAV5RM-V0J1 DEMM gaf baar visie op de Indonesische kwes-
tie, Voorts vestigde zij de aandacht op het congres, van de T-ndone»-
sische Vrouwenbeweging i!De G-e r wis", waarnaar de H, V. B, twee afge-
vaardigden zal zenden* De aanwezigen werden opgewekt zo veel moge -
lijk stukken zeep te kopen? waarvan de opbrengst de reis-en ver-
blijfkosten van de beide afgevaardigden moet dekken.

Te Rotterdam gaf van OMÏOSR^N-AVTIRINK als haar mening te ken-'
nen, dat de politionele acties alleen gevoerd werden "om 'het Neder-
landse kapitalisme te doen voortbestaan» Tenslotte verheerlijkte
zij hat gedrag van Piet van Staveren en de Schoonhoven-jongens.

Op de diverse bijeenkomsten ter gelegenheid van de Interna-
tionale Vrouwendag uitten de sprekers felle critiek op het
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T E H M

S.D, G,--verdrag, waardoor binnenkort in Nederland! Amerikaanse lucht-
bases souden worden gevestigde Voorts spoorden zij de aanwezige
vrouwen aan te "blijven strijden voor gelijkberechtiging en een
duurzame vrede»

De bijeenkomst te ..eisterdam werd voorafgegaan door een de-
monstratieve optocht door de stad waarbij'bloemen werden gelegd
bij het monument in net V/eteringplantsoe.n0 IIPS-ODINOT wees op de
voortdurende prijsstijgingen en de gevaren verbonden aan het
E.D, G,-verdrag«
Marcus BAKKER, die een welkomstwoord sprak namens de OaP.N,, spoor-
de de vrouwen aan samen met de mannen te strijden voor de vrede.
Hij noemde de conferentie in Merlijn in zo verre een succes, dat
er thans voor het eerst baqprekingen met China zullen plaatsvinden,
BLOKKER-de GROOT betoogde, dat de vrouwen op deze dag demonstreerden
voor de rechten der vrouw en tegen de oorlogdvoorbereiding;

Voorts werden Martje MULDE'Rén Aalt j e KUIPERS, af-komstig uit
Beerta, gehuldigde

Een vrouw uit Deventer, werkzaam bij Anksrsmit aldaar bracht
dank aan de ÏÏ.V=,C., die loonsverhoging heeft bewerkstelligd voor
de daar werkende .vrouwene.

Aan. de bijeenkomst werd medewerking verleend door de rhyth-r-
mische dansgroep "Mobile11 en de Russische dansgroep "ïCrasnaja
Zwesda"„

In de zaal waren spandoeken aangebi acht met de leuzen !'Voor
ons geluk!t, "Voor ons rechti9 en :;Voor de Vrede", en vlaggen van
verschillende landen,-,

G R 0. E P 4-A EENHEID SVAICO EN ÏR

'Tageningen 27/2 200/7

Dordrecht 5/3 ?/120 rustig A » V r d „ B r o e k

Schiedam 8/3 150/180 gema- J.Bussink
tig d

Kinderfeest
E.V.C,,

Filmavond de
Me taal-E. V, C.

Filmavond E.V

2e ÏÏagonïngen heeft do E,V.C* voor een 200 kinderen, velen
begeleid door de moeder, een feest georganiseerd, waarbij enkele
films 'werden vertoond.' Éfa afloop ontving elk kind een zak met
snoepgoed,
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In een propagandarede te Dordrecht betoogde Vad.BROüüC dat
de koopkracht verhoogd kan worden door salarisverhoging gepaard
gaande met een prijsstop,,

Productieverhoging is gwwenst teneinde de export te stimu-
leren echter onder deze voorwaarde, dat de arbeiders hierbij hun
evenredig aandeel verkrijgen. Geen werkclassificatie,nieritrating
of andere tariefsbepalingen. De investeringen moeten gericht zijn
op vredesindustrie, woningbouw, waterkeringen enz. Vrije handel
met alle landen ia nodig met ter zijde-a te Hing van de door .'.jnerika
opgelegde handelsbeleameringen» Slechts eenheid in de vakbeweging
kan verbetering brengen* Indien langs de weg van overleg'geen
resultaat is te bereiken, zal het s tak ing s v/apen worden gehanteerd,

Te Schiedam behandelde BUSSINK het nieuwe plan van de
S.V.C, Aan het slot van zijn betoog drong hij aan in de strijd
tegen de uitbuitende klasse zich zoveel mogelijk ta verstaan me
de N.V.V.-erSo.

Vertoond wsrd de Franse film "Meisjes achter tralies-"»

P E H S O N A L I A ,

Bakker (blz.4) -' ,
Marcus» !

. Blokker-de , G-root ;
\., (blz04)
Geertje,,

Boer e-Broer se
(blz.4)

Jannetje,

Broek (blz,5)
Albert Nijsbert var.

Bussink (blz.5)
Johannes.

Geelhoed (blz,l)
Görard Gilles. !

Gortzak (blz.2)
-Hendrikus«

Groenendijk
Simon»


