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- COMMUNIS TlgQHg PARTIJ VAN N.TOKfiAKD.

Gremeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.
22/9

80/400

rustig

Twello

22/9

40/150

enth,

—

Waarheid filmtournee

Zwolle

24/9

116/200

rustig

—-

Waarheid filmtournee

50/~

gedrukt

-*•

Waarheid filmtournee

Ho u tig e- 27/9
hage

H.Gortzak

Openb. verg.
C.P.N.

Assendelft

Halfweg

28/9 116/250

rustig

Bax

Waarheid filmtournee

Jubbega

29/9

60/300

rustig

. —

Waarheid filmtournee

ÜQöuwar- 9/10
den

110/170

rustig
weinig
enth.

A»v, d. Berg

\7aarheid filmtournee

COLISG'IIW OTOZÏCHT
In het kader van het "\7aarheidfilmtourneë" werden de
Russische films "Lente in Saken", en "Het Zwarte goud" vertoond. Door de lengte van het programma beperkten de sprekers
zich tot het houden van korte inleidingen
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D I ^ N S T G S H E I M
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- .

W, p; 51/1951. big. 2,
In een beschouwing over de troonrede betoogde Henk
G-ORTZAK dat deze op oorlog is afgestamd en dat zolang de regering Dreea aan het bewind blijft er ook niets goeds te
verwachten is*
Het voorstel tot grondwetsherziening is een groot gevaar. Het heeft o t a t ten doel de volksvertegenwoordiging
aan banden te leggen en hiertegen zullen v/ij communisten
strijden, aldus'sprekerü
,
De daling van de levensstandaard is een gevolg van de
Marshallhulp» Na 1948 zijn de prijzen schrikbarend gestegen.
Spreker wekte op tot grotere samenwerking van alle
arbeiders voor de komende verkiezingen, vooral met die van
de P.v.doA.? .óm'dat die partij ongeveer dezelfde verkiezingsleuzen heeft als wij*
Tracht daarom de kameraden van de P.v.d.A,.' en het
N*V,V. ervan te overtuigen, dat zij alleen met.ons het'
hoofd kunnen bieden aan de'reactie, zo besloot spreker.
Nieuwe gezichtspunten werden overigens niet naar voren gebracht,) De belangstelling-was over het algemeen vrij
groot; de beschikbare r 51*131 o was ongeveer voor 38$ bezet.
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A.LGBMÈM NEDBRLMDS JEUGD VERBONI3,

Datum. Aanwezig/ 3temming Sprekers
Zaalcap»

Amers- . 2/10 80/200
foort

lauw

J«Kaper
Yerslagverg0
M.JsHaks- '.ïereldjeugdfestival 1951.
Vert, Russ.
film "De Partisanen van de
Spoorwegen"

Het betrof hier een reeds in vorige weekoverzichten
weergegeven verslag over de deelname van Nederlandse zijde
aan het 3e. -ïereldjöugdfestivaln

G R O E P
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NEDERLANDSE VHOUÏÏEN

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,
* s-Gravenha^e

- 3-

SJULOJ1JL3LJL1LI
f,0, 4.1/1951. bis, ...3.»
; ^•
hage

-

1/10

70/100

A,Gv.J« John- Openlc proteat-

Hegenee

R<?]£ogenlaop-

Huig

bijeenk:,, tGgen
het gebrek aan
schoolruimte,
•de huurverhoging, de prijsverhoging v^d,
eerste levensbehoeftene

Spreeksters leverden felle oritiek op de verhoging
van de brandetoffenprijg en de daarmede gepaard gaande verhoging der gas- en electriciteitstariöven* "Voor het op deze
wijjse verkregen geld, koopt de Regering straal j agers* De grote heren reisen maar'naar Amerika en komen steeds met nieuwe
inzichten ter,u.g'ff. Minister lieftinck verklaarde na zijn terugkeer uit .Amerika dat ons land er slecht voor staat* Hij
wist toch wel, dat net er in de Nederlandse arbeidersgezinnen al lang slecht voor staat? De aanwezigen werden opgewekt te protesteren tegen de prijsverhogingen, die het gevolg waren van het bewapeningsprogramm.au
Beslo'ten werd een brief -te zenden aan de Burgemeester
en de gemeenteraad}. waarin wordt geprotesteerd tegen de tariefverhoging van gas en elactriciteito
fr R 0. .B P - H

'k

"ïatuiu Aanwezig/ Stemming -Sprekers
Zaalcap-,
. .
' -13/9""60/200" '"rustig" "fis* f ^'Sóiï a '" Vrecleavergo
•
v;an Dal-en
•., ,.;.

's-Oraven- 27/9 300/—
hage •
.

Ds * H? van
, ppenl,P ,bij.e,e.nk<.
'Osenbi-üg- ' op" het Kaapsegen
'
plein
Tf0 "Eerhart
J t vde I-eeu-•
v/e
M & Bakker

'•-'. .
Te G-orinchem hield Ds» van Dalen zijn bekende rede. voorlng. Onderwerp: "Ik eis de Vrede" c
' l '.
A »
Gecolporteerd

7.0. 41/1951, blz. 4,
Gecolporteerd werd rast de "Stem van het Verzet", orgaan
van de communistische -vereniging "Verenigd Verzet 1940-1945.
Te '.s-G-ravenhage was op de open laadbak van een vrachtauto een met de Nederlandse driekleur omwonden katheder geplaatst,
Voor de aanvang werd gecolporteerd met de bladen "Vrede", "De
v/apens Neder" en de N.VcB. brochure "Korea, wij beschuldigen".
Bij de opening van de bijeenkomst werd onder tromgeroffel door een vijftal jongemannen, welke op de''laadbak .stonden
opgesteld, de vlaggen ontplooid van Amerika, Engeland, Frankrijk, Rusland en China.
Bakker merkte o.m» op, dat er een grondwetswijziging o;
handen is, waarbij de volksvertegenwoordiging zou worden uitgeschakeld bij de beslissing over het voeren van oorlog, Z.i,
hield dit het gevaar in, dat Nederland in verband met de binding
aan het Atlantisch Pact b «v* bij een grensincident tussen Bulgarije en Turkije automatisch in oorlog zou zijn.
Ds. van Osenbruggen deelde mede, dat op het plein het
blad "De \7apens Neder" was verspreid. Dit was zonder voorken-c
, nis van het Haags Vredeseomité geschied. Dit comité had hiermede niets uitstaande.
- - --. Spreker toonde enkele foto's van het "bombardement van
\m in 1940 en merkte op, dat een komende oorlog nog ver/ schrikfcelijker aal zijn, "Onze üandsvrouwe, onze geëerbiedigde
/•Koningin Juliana en haar Koninklijke Moeder \7ilhelmina hebben
\t wij voor de vrede moeten strijden. Ik strijd voor
/ de vrede en nu noemt men mij de rode dominee. V/ie durft te be/ weren, dat onze Koningin een communiste is? (applaus),
*

Namens de bewoners van het Kaapseplein werden Dsf van
Osenbruggen bloemen aangebodeno
G R O E P
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VERENIGING NffDSRLAETD - U. g. S.R.

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Rotterdam 30/9

Zaalcap»

700/711

tFUBt&g

- 5-

J.Hoogcarspel Filmochtend.
Vert, Russ.
film "In Vredestijd" mmv.
de Russ.Ukraïnêe Amusementsvereniging "Nir
I Droesba",
Schiedam

blz. 5,

W.Q.
Schiedam

3/10

175/200 gema- J.Hoogoarspel
tigd

Filmavond. Vert.
Russ.film "In
Vredestijd' 1

Hoogcarspel zette het doel en streven .van d.e.'Vereniging
"Hederland-U.S.S.R.11 uiteen. Het is, aldus spreker, helemaal
niet noodzakelijk, dat het verschil in systeem tussen Rusland
en Amerika door eep oorlog wordt opgelost. Dit kan ook op
vreedzame wijze. Beide landen moesten toewijzen' welk systeem het
beste is. De 'Vest-Europese landen zouden dan hun geld aan vredesdoeleinden kunneryb e steden.

R O E P .IV-A ... ~ BMHEIDSVAKCMTRAIiE,

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

's-Graven- 28/9 225/300
hage

H.N.,¥«Hoven.a Öpenh:.verg.EVC
( mmv. een cabaretgez.) belegd met
het doel steun
te verlenen aan
de stakers van de
• N.V.Boele & van
Eesteren te
'Velsen. •

-Deze bijeenkomst werd voor het merendeel door jeugdige
personen'bijgewoond. In de •zaal waren enige spandoeken aangebracht, waarop leuzen alas "Geen oorlogsproducten, hogere lonen"
én "Verhoging van 'dé ondersteuning aan de Ouden van Dagen" voorkwamen,
- - -"
De bijeenkomst werd 'geopend door HOVENS die opwekte de "
nodige financiële- "en morele steun te verlenen aan de stakende
bouwvakarbeiders op het Hoogoventerrein te Velsen. Hij deelde
voorts mede, dat de-oorzaak van de staking waa"gelegen in een
onrechtvaardig en onnodig ontslag aan een 85-tal arbeiders. Een
dergelijk ontslag zou Ji eg en maanden geleden niet tot een staking
hebbeii geleid, aangezien de werknemers toen een ander karwei zouden hebben opgezocht. Thans is het zo, dat wanneer'arbeiders
worden ontslagen, zij maar niet zo op een ander object aan het
werk kunnen gaan. Ontslag betekent thans werkloosheid of tewerkstelling bij de D.U.y. Het een en ander zou het gevolg zijn
van de door de regering gevoerde politiek waarbij tot bouwstop
is besloten.
In
- 6"-

r.O. 41/1951. big, 6,.
In de pauze werd een geldinzameling gehouden.
Het c ab ar e t-programma werd verzorgd door een drie-tal
onbekend gebleven Belgische artisten, een groepje guitaristen, een dansgroepj e en een confereneier.

R O E P IV-G
- Gemeente

- DIVERSEN.

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaleap',"

Beverwijk 27/9 250/350

gematigd F.Eberhart
enth*
P.TCrijgsman
¥«F,H.van
het Sohip

Openb.verg. belegd i,v,m* de
staking v.
bouwvakarb, v.
de NV Boele &.
v. Eesteren te
Velsen.

De bijeenkomst werd geopend door het lid van de sta.ki,ngsleiding Frita EBBRHARI, die zijn dank 'Uitsprak voor de
ontvangen steun van de Beverwijkse bevolking. Voorts werd
. h e t woord gevoerd door V/.g.H. van het 3GHIP. die ontkende dat
deze staking door do E.V. O.1 zou worden geleid. De arbeiders
bepalen in deze ,zelf hun weg, 13e samenwerking tussen IC.A.B,.ers, C.ÏÏ.V.-ers,1 $YVtT.'-'érs' en E» V,C. leden heeft bewezen dat
de arbeidersfamili.e één is. Hij wekte op de strijd voort te
zetten tot de eindoverwinning ,zou- zijn behaald. BB;HHHART ver•klaarde hierna dat het de S.V.C*, was- geweest die- zich achter
de stakers had gesteld terwijl de Unie-^bonden de stakers in de
steek hadden gelaten. Indien de inach't van' de Unie-aohter de
stakers had gestaan dan zou er bij de N.V. Boele & van'Ses-,
teren "reeds lange tijd geen conflict meer zijn geweest.
Aan het einde van de vergadering werd er een geldinzameling
gehouden ten behoeve van de stakingö-kas»
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- JEHOVA'S GETUIGEN.

•

Datum Aanwezig/ Stemming .Sprekers
Zaalcap.
»

s Boornbergum 29/9 10/openl, rustig
*

— 7 —

AcMulder

Openlucht bij
eenkomst
Alkmaar

'

U/l951v ülz.
Alkmaar

29/9 30/openl, rustig I,Israël Openlucht bijeenkomst

Op deze bijeenkomsten werden hoofdzakelijk
uit de Bijbel voorgelezen. Te Boornbergum werd door de spreker verklaard dat de Jehova Getuigen niet aan politiek doen
en met de verkiezingen geen enkele politieke partij st~unen.
Er wordt gezegd, zeide de spreker, dat wij dienstweigeraars
zijn en dienstweigering aanwakkeren. Inderdaad zijn er
dienstweigeraars onder de J. G. "Waarom zal de ene vriend van
Jehova de andere doden? ïïij maken eohter geen propaganda
voor dienstweigering".

P E R S O N A L I A
^Bakker (blz.3)
.Marcus.(blz.l)
/Berg

van den.

r

Dalen (blz.J)
Ds. ÏÏillem Str-a(at)df
Prits. "
i/ Serhart

v/Gortaak (blz.l)
Hendrious.
(blz,2)
Marinus Jacobus.
i/Hoogoarspel (blz.4)
Jan.
,/Hovens (blz.5)
Hubertus Nicolaas ïïi!
V-Israol (blz,7)
Izaak.

