
•. u-l- 3 1 AUG.1954

'BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

Br j 244826»

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

Y7 E E K O V E R Z I C H T

No. 52/33-1954=

Verzonden aan:
Zie verzendlijst 113722

Verzonden op; 30 Augustus 1954.

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

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden
Zaalcapc,..

Delfzijl 31/7 20/300 A.D.Schoo- Vergadering
nenberg

COLLECTIES1 OVERZICHT

•̂ e "belangstelling voor de vergadering te Delfzijl was
neer geringe De bezoekers bestonden hoofdzakelijk uit bestuurs-
leden van de C.P.No-afdelingen Delfzijl en Weiwerd.

Op deze bijeenkomst werd het ?/oord gevoerd door A.D.
SCHOOEïENBERG, die sprak over het onderwerp; "Waarom tegen het
Sodaproject"«

Bi,i de bespreking van de motieven, die de communisten
in de 2e Kamer ertoe gebracht hebben tegen het Sodaproject te
•stommen, zei hij O o a » ? dat de staat i„ca het belastingbetalend
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publiek door de ongebruikelijke vorm van financiering risico 's
draagt t .b«v. enkels grootkapitalisterio

Hieruit^ blijkt weer eens overduidelijk, dat de Regering
van Romme en zijn rechtse P,v,d„Ao-leiders er niet is voor het
volk maar voor het grootkapitaal o

Dit is de reden geweest; dat de CoP^lTo, de volkspartij
bij uitnemendheid,, gestemd heeft tegen het sodaproject?

Schoonenberg wees er in zijn rede echter nadrukkelijk
op; dat men niet mag veronderstellen dat, nu de communisti-
sche 2e Kamerfractie tegen het Sodaprojeot gestemd heeft? de
C «P,II» tegen vergroting van werkgelegenheid is«

& Pt O E P 2 - ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOHD.

Diverse -— —/—- matig enth? ELKnuis- Ontvangst
gemeenten tingli He- Piet van

ven Staveren
J .vaLeeuwen na zijn

vrijla-
ting op
3-8-'54

Op 3 Augustus j, I, word Piet van SïAVEREN uit de straf ge-
vangenis te Leeuwarden ontslagen en op 4 Augustus via Harlingem-
Af sluitdi j k-Alkmaar en Amsterdam naar Den Haag -vervoerd, waarbij
hem telkens feestelijke ontvangsten ten deel vielen. Op zijn
tocht werd hij begeleid door een stoet van caa- 15 auto's en en-
kele motorrijwielen-a De auto's waren getooid met rood-wit-
b lauwe vlaggen,

ÏTadat te Eippolytushoef een korte verwelkoming had
plaatsgevonden, werd te Fieuwe Kiedorp een broodmaaltijd ge-
bruikt.: Bi. j deze gelegenheid, prees de partijbestuurder KFJIS-
TT1TGH NEVEN, Piet yaiTSTAVERESï om het voorbeeld dat hij door
zijn moedige houding had gegeven .,

Te Erommenie werden van STAVEREN bloemen aangeboden, o, a*
door de afdelingen vo.n de 1T.V»B=, de Vredesbeweging- en de afde-
ling Erommenie-Wormervesr van het A^ÏÏ-JsVo
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Jan van LEEUWEN betoogde, dat van STAVEREN geacht werd
door alle vredesstrijders, van.wier steun hij verzekerd kon
zijn bij de voortzetting van zijn strijd voor de wereldvrede en
vriendschap tussen de volkeren van Nederland en Indonesië

Piet van STAVEREN dankte voor de hem bereide ontvangst
en zeide ervan overtuigd te zijn, dat hij op de juiste wijze
gehandeld had<- Omstreeks 20,00 uur begaf de sfoet zich van Am-
sterdam naar Piet' s woonplaats Den Haag*

Over het algemeen werd van de zi;jde van de C.-P.N.-ers,
wonende in de doortochtplaatsen, weinig of geen belangstel-
ling getoond.

Manifestaties van enig belang deden zich niet voor0

VREDESBEWEGING.

Amsterdam 29/7 325/325 een weinig H.JoNooter Openbare
opgewonden Ds, V/, S .H- van vergadering

Dalen

H.JoNOOTER betoogde, dat de dagelijkse strijd van de ar -
beiders voor behoud en verbetering van hun sociale positie nauw
verbonden is met de strijd voor de vrede.'Door verhoging van
de .inkomsten wordt de koopkracht vergroot en komt er minder
geld beschikbaar voor herbewapening. Spreker verheugde zich
over het succes der vredeskrachten met betrekking tot Indo-
China. Hij las een schrijven voor van personeel van de gemeen-
telijke Stads-Reiniging, gericht aan de Ministerraad, betref-
fende vermindering van de bewapeninge

Ds» van DALEN vergeleek het optreden van verschillende
elementen in onze tijd met een bijbels verhaal betreffende
Sembri, wiens strijd cm aardse macht eindigde in stof en puin-
hopen. Ook hij noemde de wapenstilstand in Indo-China een succes
voor de vredeskrachten, doch zeide - wijzende op de E.D.G. en
de vliegtuigincidenten in China - dat de oorlogghitsers hun
activiteit onverminderd voortzetten» Hij haalde enige fragmenten
aan uit do pers om 'do Amerikaanse oorlogspolitiek te bewijzen
en protesteerde fel tegen de inrichting van een Amerikaanse
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vliegbasis in de omgeving van Bergen» "Over mijn bast de eer-
ste Amerikaanse jeep, tank of vrachtwagen, die zich voor het in-
richten van een oorlogsbasis op ïïederlands grondgebied be-
geeft" aldus spreker.

Hij vroeg een ogenblik stilte voor Piet van STAVEREN,
die zich toen nog in gevangenkamp bevond? Ondanks de ontwikke-
ling der politiek in Amerika en Duitsland - spreker wees daar-
bij op de "gevallen" Oppenheimor en Dr, Ortto John - was hij van
oordeel, dat het oplossen van geschillen door overleg mogelijk
is.

De voorzitter der vergadering stelde voor een telegram
te zenden aan de Ministerraad, waarin dringend verzocht werd
de grote mogendheden tot overleg aan te manen-,

G R O E P 4-A - EEEIEIDSVAKCEÏÏTÏÏALE.

Weesp 21/7 16/50 ordelijk A»F.v„d„Broek Filmvoor-
stelling

Te ÏÏeesp besprak v „d*. BROEK de gevolgen van het mandement
en de samenwerking, die de E.V.O» niet het ÏT.V.V. zocht.

Ten aanzien van de staking bij de Draka te Amsterdam
merkte hij op, dat deze actie een verdubbeling van het E.V.C,
ledental bij dit bedrijf ten gevolge heeft gehad»

De E.V.C, wil een vrijere loonpolitiek, zodat de lonen
door verschillende acties opgevoerd kunnen wordenc

De rede werd met matig applaus beloond.

P E R S O N A L I A ,

Broek (blz,4)
Albert Uijsbert van dene


