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No, 18/19-1955

l 4 MEI

Verzonden aa.n:
Zie veraendlijst 113722

Verzonden op: 23 Mei 1955

G R O E I » ••! -." COMMUNISTISCHE SART IJ van NEDERLAND,

Gemeente 'Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers '.Bijzonderheden
Zaalcap»

Hussel- 29/3
kanaal
Gem. Onstwedde

Deventer 17/4

40/200

Rotterdam 4/4 198.

Rotterdam 5/4 456

Rotterdam 9/4 52/386 v
: 148/386 ;

Rotterdam 9/4 120

Rotterdam 11/4 150

Rotterdam 13/4 130/418

Dordrecht 15/4 350/350'

13/60}
42/60'

IT.Kremer . Vergadering
mcfilmverto-
ning

.L»2osch Filmvoorstel-
ling

J.L.Berben Pilmvoorstel-
' . ling

A.C;.J.7Teërts idoin

H.Goudfcuil!. id.em

J «.Maliepaard ;. idem

..• :G»J«de Jager idem

A.ÏÏerner Vergadering
m» filmverto-
ning '

2 -

T.Jager

Rotterdam

Div.filmvoor-
stellingen
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Rotterdam 17/4

Zutphen 18/4

Zwolle

Alkmaar

21/4

1/5

270

40/100

40/200

90/120'

G-.Maas . Vergadering m*
filmvertoning

E-Nieuwen- Vergadering m,
huis filmvertoning

— Filmvoorstel-
ling

A.Gelok- I-Me i-vergade-

Amsterdam 1/5 4000

Haarlem 1/5 , 500

Vlissingen 1/5 35/200 ' —

VJormerveer 1/5 160/170%
. . . . 300/3 30}

(kinderfilmvertoning)

S,de Groot I-Mei openlucht-
meeting

M«Bakker l-Mei-viering

• • -.-•— idem

J.ïïolff idem

" ' . COLLECTIEF OVERZICHT.

In de bijeenkomsten waar-de V/aar hè idfilmdienst een film
draaide, werden "De stomme iDarricade", "De laatste etappe",
"Vliegende Jeugd", "Op Leven en Dood" en "De strijd om de vrij-
heid" vertoond;,.

"l Mei-comité's gevormd door ledenvan de plaatselijke
afdelingen van de C„P.N», E.V.C., N.V.D. en A.N.J.V. organiseer-
den o.a».'te Amsterdam .en Haarlem de l Mei-bijeenkomsten»

Zowel 's morgens als 's middags werden feestelijkheden
voor de kinderen gehoudeno • ' '

Hier en daar verleende een zangkoor, een muziek- of ca-
baretgezelschap medewerking o

De zalen waren versierd met rode-, nationale- en vre-
desvlaggen, -terwijl spandoeken-,--- waarvan er vele ook in de
•optochten,werden medegevoerd - waren opgehangen met o.a. de
volgende leuzens
"Leve de Ie Mei",
"Voor de redding van Nederland" ' " ' .
"Geen atoom-oorlog, maar vrede'"'
"E,D.G, --weg ermee", . ^ ^ Geen
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"G-een nieuwe ITazi-T7ehrmacht", aangebracht -op een wit dook, voor-
zien van twee geschilderde doodskoppen, net een Duitse 7".Tehrmachts-
helm •
.".Tegen de reactie, tegen Ronime"
"Verdedigt het stakingsrecht - geen rancune".

Te Amsterdam waren de leuzen "Geen vervolging van geneen-
te-arbeiders" en "Stop de zwarte reactie" door de burgemeester.'
verboden.

Sr werd-gecolporteerd met o.a. de brochure "Voor de red-
ding van Nederland" (congresrede van Paul de G-root), terwijl
tevens lijsten circuleerden voor het plaatsen van handtekenin-
gen tenbehoeve van de nieuw 'gestarte actie van de TTereldvrcdes-
raad.

Te Amsterdam voerde na de optocht, waaraan naar schatting
ongeveer 2000 personen deelnamen, P.de G-ROOT het woord.
Hij begon zijn toespraak met een speciale groet aan het gemeen-
tepersoneel en de stakende diamantbewerkers é •'

Spreker herinnerde aan de Meidagen van 1940. Toen had
de partij haar waarschuwende stem laten horen tegen het drei-
gende gevaar van het fascisme en nationaal-socialisme, doch de
regering had deze waarschuwing in de wind geslagen. Ook op dit
moment zegt onze partij, evenals op l Mei 1940/ met de grootste
nadruk en de diepste ernst, dat ons land opnieuw door Duitse
Nazi-overheersing wordt bedreigd.
De kanonnenkoningen in het Ruhrgebied, de Katholieke fascisten
rond Adenauer, Von Manteuffel enz.énz. - de hele spooktrein
van Nazi-Duitsland - zetten zich opnieuw in beweging.

De Pari j se accoorden zijn een ergere bedreiging dan het
gevaar in 1940. Nederland zal, volgens de G-ROOT, als hulptroep
van 'het Duitse - en Amerikaanse imperialisme moeten optreden.

Vervolgens wijst de GROOT erop, dat deze nieuwe oorlog
veel grotere verschrikkingen met zich zal meebrengen dan de
vorige, omdat de 'Testelijke mogendheden hebben besloten als
eerste en onmiddellijk atoomwapens te gebruiken. Daarna schil-
dert hij de verschrikkelijke uitwerking van de A- en ÏÏ-'bommen.
En deze bommen zullen de Amerikaanse- en ïïestduitse oorlogshe-
ren gebruiken tegen de Sovjet Unie en de Volksdemocratische lan-
den om - gedreven door hun waanzinnige klassehaat - het socia-
lisme te vernietigen!

"V.rij daarentegen stellen hiertegenover de onoverwinne-
lijke kracht van de internationale arbeiderssolidariteit", al-
dus Paul de GROOT.

• "v7ij zeggen: handen af van de Sovjet Unie en het socia-
lisme !"

.De Sovjet Unie en China beschikken over nog meer en
machtiger wapens en zij zullen er mee antwoorden.

••• : . Het ontketenen van een atoomoorlog zal voor alle Nazi's
en Nazi-knechten eindigen aan de galg van Neurenberg.

- 4 - De
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De GROOT wijst er clan op,, dat hot voorbeeld"van Oostenrijk
heeft aangetoond, dat het Duitse vraagstuk langs vreedzame v/eg
kan worden opgelost..

Maar over de mogelijkheid van een vreedzame oplossing
behoeven wij ons e. eb t er geen illusies te maken» De Duitse Nazi's
en de Amerikaanse overweldigers van Korea en Inclo-China zullen
hun bloeddorstige plannen niet laten varen, tenzij zij door een
overnacht daartoe gedwongen worden»

Die overmacht is aanwezig in de gewapende, economische,
politieke en vooral morele macht van hut Kamp van het socialis-
me met aan zijn zijde de Duitse anti«fascisten, die al hun
krachten mobiliseren oni de heroprichting van de TTehrmacht in
huii land tegen te werken en te verhinderen c

Onze taak, de taak van iedere C .P,No~er, is ons eigen
volk van het gevaar bewust.te.maken en in beweging te brengen
tegen de vijfde colonne-van de Nazi's en de Amerika.nen0

"Onze vijanden het atoomwapen uit de handen te slaan is
voor het Nederlandse volk een kwestie van zelfbehoud en van
verdediging van het naakte leven", aldus de GROOT.

Na de Amerikaanse staking gememoreerd te hebben en
hulde gebracht te hebben aan het overgrote deel van het Am-
sterdamse politiecorps voor zijn prachtig gedrag, besloot de
G-ROOT zijn rede als volgt;

"De eenheid van actie groeit en zal verder groeien. '7ij
communisten beloven het; volk onze krachten niet te zullen spa-
ren in de st.rijdivoor de. vrede en het uitbannen van de
atoomwapens?vooüjé.e vrijheid en tegen het mandement van de
Zwarte reactie, voor loonsverhoging en prijsverlaging, voor
de solidariteit net de Sovjet Unie en met de Duitse arbeiders-,
met de Indonesische arbeiders en de arbeiders aller landen.

Vooruit arbeiders en middenstanders, intellectuelen en
plattelandswerkers, allen, die hè t hart op de rechte plaats
dragen! • .

Onder het rode vaandel van het socialisme en de drie-
, kleur van de nationale zelfstandigheid hooggeheven, zullen
wij zegevieren en de wereld helpen vrede en vrijheid te ves-
tigen tot in lengte van dagen-*"

G'R O E P 2 - ALGEMEEN NEDERLANDS JEITGD VERBOND.

Deerta 15/4 27/300 lauw J^Jolff Filmvoorstel-
ling m* de

• . ' film ;'De K8
antwoordt niet

• in vredestijd"



r.r.O. .18/19-19,55,

T7edderveen 16/4

Drachten 18/4

Jubbega .M9/4

Harkema- : ' : 20/4
Opeinde :

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

blz •,. 5>

±25/— lauw , J.Bos

üreda

Tpilmvoorst. nud,
film "De K8 ant-
woordt niet i n , - ; - ; ,
vredestijd"

12/100 bedrukt J.ïïolff Filmvoorst, m,d,
., film "Vliegende

Jeugd"

rustig

30/160" rustig

Dordrecht 24/4 54/150 rustig

Pilmvoorst. ra.d.
•film "Vliegende
Jeugd" •;.

Filmvoorst.. n.d.
filn "Vliegende
J<eugd "

Contact-avond n.
gelegenheid tot
dansen .

100/140 rustig P,A.v.d, Filmvoorstelling
.; ... , - ; : ; . - • YJes.ten m,d. film "Be- . -

vermiste piloot"

;• • ï)e verschillende sprekers wekten de aanwezigen op zich
te blijven verzetten tegen de herbewapening van Ïïest-Duitsland,
De bijeenkomst te Breda was,.hel,egd ..ter viering van de late Mei.
Van der 7ESTEÏÏ hekelde het beleid van de huidige regering, die
inillioenen uitgaf voor bewapening, maar veel te weinig voor
aanleg en verbetering van sportvelden, turnzalen enz., die de
jeugd hard nodig had. Hij betoogde, dat men er hier op uit was
de jeugd van de verschillende .landen tegen elkaar, op., te. zetten,
Het A.1T.J.V, daarentegen deed alle moeite de jeugd van de ge-
hele wereld bij elkaar te brengen en hierdoor vriendschap,en
vrede''te kweken. • """ " • • ""' .'.

BOIIO VAN SOC. ZANG- en MÏÏZIEKVER.

'ïïw. Schans 12/4 ±80/ — * rustig J.Trouwborst Fenstzanguitv*
__ ....... ...... . ...... ... door de zangver

... v „ "P. A. L, V . U."

- 6 - N.V.B.
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NEDERLANDSE VROUWEN BET7EGING,

Rotterdam 19/4 3 O/- rus tig H.de Vos- Pilmvoorstel-
Krul ling m„d, film

"Maximka"

Spreekster gaf een korte uiteenzetting over het doel en
streven van de -N.V.B. en wekte de aanwezigen op te blijven pro-
testeren tegen de Duitse herbewapening. Voorts vestigde zij de
aandacht op het ï>oek dat door de F.V.B, in verband net de "In-
ternationale- Vrouwendag-." zal worden uitgegeven en waarin de be-
levenissen van de Nederlandse vrouwen tijdens de oorlog zullen
worden verwerkt.

G R O E P 3 -' VERENIGING "NEDERLAND - U.S.S.R."

Groningen 23/4 435/—

Rotterdam 24/4 ±10 OO/—

rustig J.M.G.de- Pilmvoorstel-
Jongh ling m,d. film

"ïïolga^olga"

rustig J.Hoogcars- Pilmvoorstel-
.pel ling m.d. film

"Storm over Azië1"

G R O E P 4 - EENHEIDSVAKCENTRALE,

Musselka- 2/4 17'5/—
naai
Gem.Onstweddc'

Holwerd 15/4 11/25
Gen. T7estdongeradeel

Veendam 16/4 36/100 lauw

E. Bos . Peestvergade-
ring

Vergadering BLZ

D. Smook Peestvergadering

— 7 —
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,-De feestelijke .vergadering on, te Musselkanaal en Veendam
waren "belegd ier viering van het 1^-jarig bestaan van "de ING,
Hieraan v/e r d medewerking verleend door enkele toneelgezelschap-
pen. Te Veendam was de zaal versierd- met de leuzen;; "T/eg met
E. D. G. 2", "Leve l Mei, de 'dag' van de arbeid", "5 'Mei, Natio-
nale feestdag", "Eenheid WV/EVC", '"ïïeg E. D. G." en "Vorclt lid
E.V.C." . . .

Hier richtte spreker zich voornamelijk tegen de vorming
van onderneningsraden. Gepleit werd. voor eenheid van actie en
voor solidariteit met de .Amstordanae.... stakers. In de vergadering
te Holwerd kwamen geen politieke vraagstukken aan de orde... ••'.',-

P E R ,S O 'S L Ü-...I A.

Bakker (blz.2)
Maröus.'

Herben (blz.l)
Johannes leónardus i - '

BOS (btz.6)
Epko*;":

Bos (blz.5)
Joop. • • ' , ' •

Bosch (blz.l)
Lodewijkè ' • " ' • :

Gelok-ÏÏalvius (blz .2)
Anna.

Goudlniil (blz*l)
Hendrik. "

Groot (blz.2)
Saul de.

Hoogcarspel (blz.15)
Jan»

Jager (blz.l)
Gustave Raymondus.de.


