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

Stemming- . Sprekers •: ...̂ ij zonderhedenGemeente Datum Aanwezig/
Zaalcap.

;, Nieuw-, 22/3 45/300',
•••-{Suinen • ' . i -' .••: ,::
Gen.Borger

Oostzaan 24/3 50

Assen- 27/3 25/70

12

•21/180
L . -

2/4 12

Gassel- ;
ternijveen

-i' Gasselte

Makkum . : . 2/4
G-em«.\?onseracleel

Filinvoorstel-

Sappe-
meer

•p.Dakker - Vergadering
. : • • • - m . 'filnverto-

: - n ing

Jcvan ', Vergadering
Harlingen- ' m . , f ilïaver-

•. ' . : . "•"• ' • • toning

O c Kas per s- Vergadering
' ' :' m. f ilniver-

• • : • toning

Vergadering

Verga comme,
riesver»

Arnhem
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Arnhem 3/4 132/200 —

Jubbega- 5/4
Schurega
Gem. Heerenveen

H.J.ÏÏussink Vergadering
m. filmverto
ning

J «Haken Vergadering

CCLLECTIEF OVERZICHT

In alle bijeenkomsten, waar een film werd gedraaid',
werd "De Stomme Barricade" vertoond.

Alleen in de zaal te Arnhem waren leuzen aangebracht
en wel "Dit brengt ons de vrede" (onder een tekening met
rokende fabrieksschoorstenen)*

"Dit brengt ons de oorlog" (onder een tekening van een
verwoeste stad") . - . - • .

"Geen radio-actieve dood, maar actief leven"
"Eenheid tegen Romme"
Het hoofdthema van alle redevoeringen was wederom de

ïïest-Duitse herbewapening«
Jan HAKEN besprak te Jubbega-Schurega de noodXran de

kleine boeren. De oorzaak van deze nood ligt, volgens spre-
ker, bij de Nederlandse regering.

Nederland is een land van overproductie en moet dus
uitvoeren. Indien de arbeiders groter koopkracht bezaten, zo
zei HAKEN, v/as deze uitvoer, niet nodig. Doordat de regering
geen prijsstop heeft afgekondigd, laat ze de fabrikanten vrij
in de vaststelling van de veevoederprijzen, tengevolge waar-
van deze prijzen onrustbarend stijgen» Bovendien is d..e Neder-
landse regering genoodzaakt Amerikaanse landbouwgoederen in
te voeren, omdat Ir, Staf anders geen kanonnen kan krijgen.

Op de bijeenkomst te Makkum geraakten enige aanwezi-
gen"lichtelijk ondcer de invloed van sterke drank", en ver- ,
loren hierdoor bij het stellen van'hun vragen, zeer t.ot on-
genoegen van de spreker Jan HAKEN, de nodige voorzichtig-
heid uit het oogt,

De vergadering te Sappemeer betrof een feestavond van
de Communistische reisvereniging "Vriendschap' op Reis",.

_• "5 —
Groep 2 .
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G R O E P 2 - ALGEMEEN HEDERLAMDS JEUGD VERUONDc

'( ̂ Groningen 26/3 225/780 rustig M. Groenhof Nachtfilm-
" J.ïïolff voorstelling

met de film
"K8 antwoord
niet"

_̂ . Drachten 2/4 7/100 ...... lauw'. — IPilmvoprstel-
ï:" l ing met de

film "Y7arsawa'

TG Groningen trachtte Joop ÏÏOLFE, die namens het Hoofd-
bestuur van het A.3ST.J.V. de avond bijwoonde, de aanwezigen op
te wekken zo veel mogelijk te strijden tegen de herbewapening
van Duitsland.

GROENHOF stelde voor on namens de vergadering een motie
te zenden aan de regering, waarin met klem werd aangeraden de
Parijse verdragen 'te tekenen. Deze motie werd met applaus aan-
genomen.

NEDERLANDSE VROUT7EN BEWEGING. . .• ;

Hilversum 19/3 150/200 rustig 'R'iLips- Feostvcrgadering
Odinot

Deze vergadering was belegd als. herdenking van de 'Tereld-
vrouv/endag op 8 Maart. Rie LlPS verheugde zich erover? dat de
Nederlandse Vrouwenbeweging deel uitmaakt van een Vrouwenbewe-
ging, 'die over de gehele wereld 140 millioen leden.telt en die
een grote macht is in de strijd voor de vrede» .

VREDESÜBÏÏEGING

Rotterdam
- 4 - ~"~
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VREDESBEWEGING,

Rotterdam 28/3 74/— rustig Gr.JoH.Min- Filmvoorstel-
naard l ing net de.

film "De -'aar-
heid kent geen
grenzen"

MINNAARD hiold het Toekende betoog tegen de Duitse her-
bewapening en wekte de aanwezigen op de vredesbij eenkomst op
l April 1955 a.s« bij te wonen.

.DAT HOOIT V/É.ER»

Den Haag 29/3 ±850/±7.50 rustig LiDoas Vergadering
:•-,.. M. 13.Min- tegen de

naert-Ooe- 3.?",G, '••
lingh

De bijeenkomst, die gehouden werd naar aanleiding van
de openbare behandeling in de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal van de Parijse accoorden, was georganiseerd door dev'
CcP.F» '

I30AS gaf een kort resumé van de behandeling van de
accoorden in de Tweede Kamer. Hij hekelde daarbij de houding
van verschillende Kamerleden, d-ie-, al hadden zij ook bezwaren
tegen de bewapening van r7est-Duitsland, toch hun steun gaven
tot aanneming van de verdragen.

Voorts sprak hij er aijn voldoening over uit, dat zo-
velen gehoor hadden gegeven aan de oproep van de vredesrcvad

. om naar' Den Haag te komen en te getuigen tegen de acco.orden
en voor het behoud van de vrede. Spreker riep allen op, nog
harder te strijden en vol te houden, totdat het gehele Ne-
derlandse volk overtuigd zal zijn, dat het aannemen van deze
verdragen rampzalig zal zijn voor de vrede.

Ook MIMAERT-COELINGH deed een beroep op de aanwezigen
zich harder in te spannen met het verzamelen van handtekeningen
tegende E.D.G-. 2, Vervolgens deelde zij mede, dat het aantal
handtekeningen de 2QO„000 hrd overschreden.

~, 5 -
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G R O E P 3

Rotterdam

Schiedam

- VERENIGING "NLDERLAND - U. S «S, R."

3/4 400/711 rustig J,Hoogcarspel Mlmroor-
stelling rru
de film "Do
dertien lan-
ciers"

6/4 ±290/450 gematigd C.FoVan Lies- feestelijke
liout b i j eenkomst
ÏÏ.Hulst mot de film

;'Een strijd
op loven on
dood"

Te Schiedam sprak ïïim HULST zijn tevredenheid uit over
het afgelopen winterseizoen» Op commercieel-cultureel- en
sportgebied waren de contacten met de.Sovjet Unie sterk uit-
gebreid, waardoor de belangstelling voor Rusland, die toch al
,enorm groot was, zij het niet altijd in gunstige zin, weer was
toegenomen. " , '

Het feit; dateer de laatste maanden 1800 nieuwe leden
voor do'Vereniging "Nederland-U»S,S.R." werden ingeschreven,
v/as volgens spreker een bewijs dat de Vereniging op de goede
wegwas o . ;

: Voorts betoogde HULST dat men meer omgekeerd ook in
Rusland ve~el belangstelling had voor Nederland, hetgeen niet
alleen op sportgebied maar op ieder willekeurig ander ter-
rein tot uiting kwam.

Tot slot werden de -aanwezigen opgewekt te blijven v/er-
ken voor de Vereniging "Nederland-U.S.S.R."

Opmerkelijk was, dat door Yfim HULST.''in.,zijn rede niet
eenmaal geageerd word tegen het 'i7e.st.on en dat zelfs het woord
Amerika niet ó'dn keer werd genoemd6 . : •

DIVERSEN»

Wormerveer' 26/3 260/330 rustig D.de Jong

- 6 ~

Concert ge-
organiseerd
dooi" de com-
munistische
zangver e :! Zin-
gend ten Strij-
de"
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EENHEID SVAKCSNTRALD

Hoogezand- 26/3 35/500 lauw E„Bos
Sappemeer

Feestverga-
d er ing

Aan deze "bijeenkomst werd medewerking verleend door
een znngvereniging en een cabaret-gezelschap0

E»DOS Mold een korte toespraak, waarin hij zich richtte
tegen de Duitse herbewapening, de Amerikaanse oorlogsdrijvers
veroordeelde en de vredelicvendheid van Rusland in het licht
stelde*

DIVERSEN

Amsterdam 31/3 J75/- strijdlus-
tig

Amsterdam 13/4 425/— rumoerig

T7,Wichard -ïïachtverg«per-
P.3.H.v3 soneel Gem.'
, Ni e ' V e rv < Bedr i jf

(rijdend pers»
Tram en Bus).

J.Mooijen Verg.personeel
• G.Veldhui-Publ.ïïerken
zen

Vergadering van 31 Maart: Deze was belegd door het
"Actie Comité van het personeel van het Gemeentelijk Ver-
voersbedrijf.

W.T/IGHARD hield een inleiding, waarin hij deed uitko-
men, dat de vergadering, onafhankelijk van enige politieke-
of vakorganisatie, op wens van het Tram- en Buspersoneel was
belegd en een uiteenzetting gaf van het verloop van de strijd
voor verbetering van do positie van het personeel, welke be-
re-ikt'zou kunnen worden, door de herclassificatie. Niettegenstaan-
de alles is geprobeerd is er geen verbetering tot stand geko-
men. De door Minister Beel voorgestelde loonsverhoging van
4 cent per uur wordt door het personeel afgewezen,

P.B.H, van NIE meende, dat er genoeg Amsterdammers
- 7 - - voor
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voor oen behoorlijk loon bij de Train .willen woilren. Po door
L. en -77» toegezegde verbeteringen' zijn er- echter niet' gekomen
en thans moet hot personeel trachten die verbeteringen door
eigen kracht te verkrijgen»

Hierna voerden vorschoi&orio der aanwezigen onder groot^.
lawaai en veel geschreeuw het woord. In hot algeneen kwam
hierbij de bereidheid tot staking over te gaan naar, voren*
Een vertegenwoordiger van clö A.•!!=¥'.A'. (W.V.V.) naakte, zeer
gehinderd door het lawaai, dat sijn bond zich met alle midde-
len tegen een wilde actie zou verletten» Een gedelegeerde van
het personeel van de Stadsreiniging'deelde nede, dat dit per-
soneel besloten had het werk op 31 Maart voor 24 uur neer 't e
leggen*

Hierna werd overgegaan tot het houden van een stemming
over de vraag al dan niet te staken= uij handopsteken verklaar-
den twee der aanwezigen tegen- 011 do rest vó'ór staken te zijn.
Besloten werd het werk op 31 Maart voor 24 uur stil te leggen.

Vergadering van 13. April: Deze was belegd dooi" perso-
neel van'Publieke 7/erken. De vergaderingsvoorzitter J.MOOÏJÏÏ.N,
deelde mede dat 2. en ~7. in totaal 57 personen, o.w. 3 van de
dienst van Publieke '"erken, haddon ontslagen» Spreker noemde
dit-een fascistische methode, een" wanhoopsdaad en een teken
van zwakte van D. en TT.

Voor de ontslagenen zullen echter anderen opstaan en
"voor hen Vechten. Haar sprekers mening hadden de "stakers de
sympathie V9,n de gehele Amsterdamse bevolking. Na hem werd hot
woord gevoerd door een tiental andere sprekers onder wie
G.VELDHUISEN. Deze deelde mede evenals J.MOOIJEN ontslagen te
zijn en deed oen beroep op de aanwezigen hen niet in de steek
te laten» Ook hij critiseerde in felle bewoordingen het op- .
treden van D. en 77*

Dij de stemming over al dan nie't opnieuw staken bleken
10 personen er voor te zijn ,om normaal aan het w.erk te blij-
ven» Tenminste tweederde van de aanwezigen antwoordde de
vraag wie er voor v/aren de volgende dag opnieuw .tot -staken over
te gaan bevestigend»

P E' R S O N- A. L I A<

Bakk&n (blz'ól)
Pieter» - -

Doas (blz.4)
Louis i


