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COMMUNISTISCHE PARTIJ van Nederland

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Zwaagv/est- 11/10
einde

130/130 rustig
'
enig'
appl.
52/100 geanimeerd

Veendam

15/10

Drieborg

18/10

Wins^hoten

21/10 . „60/200

Apeldoorn 24/10

65/—

rustig

90/150 rustig

L. de Haan

Waarheid filmtournee
idem

D.Smook

idem

onbekend

idem

J.H.v.Bork

Openb.verg. Ond:
"De strijd voor
de vrede en de
nationale onafhankelijkheid" • '

COILJBQTITSF

De films "Lente in Salcen" en "Roem van de Sport" vormden
de hoofdschotel van de programma's van de Waarheidfilmtournee;
verder werden nog enige .Russische voorfilms 'en de hoofdfilm "De
Midvoor" gedraaid.
De belangstelling was vrij groot, de beschikbare plaatsen
waren voor ongeveer 58$ bezet. In Apeldoorn xvaren in de zaal
spandoeken met de leuzen:
"Voor de Vrede", "Tegen bewapening" en "Vrijheid" aangebracht.
Op verschillende bijeenkomsten werd gecollecteerd voor "De Waarheid" en werd gecolporteerd met communistische lectuur.
Sprekende
- 2-

C.H

*

ÏLOJL1L3 JL5JL1-IJÏ
W.0. 44/1951. big. 2.
Sprekende over de binnenlandse1 toestand, zeide Ideuwe de
dat er thans weer duizenden werklozen en steuntrekkers in
Nederland zijn, hetgeen de schuld is van onze regering, onder aanvoering van de P.v.d.A„-man Drees. De door de Amerikaanse regering aan ons opgedrongen oorlogspolitiek, gericht tegen de Sovjet
Unie, moet ons land in het verderf storten. Nederland is op het
ogenblik een bezet gebied, betoogde Jan van BOEK. De ons door de
"bezetter" opgelegde oorlogsbegroting bedraagV 40 a 50$ van de totale.
Bovendien heeft Romme op het laatste partijcongres van de
K.V.Po gezegd, dat wij nog meer moeten versoberen.
Ook de middenstand wordt van deze gang van zaken de dupe,
daar de koopkracht van het volk niet toelaat de noodzakelijke verbruiksartikelen te kopen.
Doordat de orders voor het leger naar de grote ondernemers
gaan, v/orden verschillende kleine ondernemingen genoodzaakt te
sluiten.
De Haan betoogde voorts dat de Nederlandse arbeiders met
deze ontwikkeling geen genoegen nemen, hetgeen o.m. zou blijken
uit de stakingen van hst afgelopen jaar, die alle een groot succes zijn geworden.
Gewezen werd op 3 tal in s. atoombominterview, dat de spanning
in de wereld heeft verminderd*
7anneer de socialisten en de communisten de handen ineenslaan, zullen zij er zeker in slagen de reactie te verslaan, zo
werd tenslotte'gezegd»
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ARBEIDERSBOND VOOR CULTUUR,

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Rotterdam 21/10 400/—
.'

—
-

'

J.G. Krüg
• .
'

Pilmochtend, Vert.
v.d. Duitse film
"Het proces", mmv c
het Dordtse A.B.C.
trio (piano-vioolcello)

Krüg kondigde aan, dat het winterprogramma van de A.B.C»
te Rotterdam eind Februari besloten zou worden met een filmfestival.
'
.
.

W, 0. 44/1951. bla. 3*
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NEDERLJiNDS'B YROIP'/SN l

Gemeente Datum Aanwezig/.Stemming Sprekers
Zaalcap.
Leeuwarden

27/10

35/200

rustig

A.Gelok-Walviue Verslagverg.
J„Dermijn

In de/saal waren spandoeken aangebracht met de leuzen i
"Gelijke rechten voor mannen en vrouv/en" en "Voor een Yredespact tussen de Grote Vijf»
Gelok-Walvius gaf het bekende verslag van het bezoek van '
Mr. T.Sunito-Heyligers met de ï1.1.1).P.-delegatie aan N oord-Kor e a-fl
Dermijn sprak over de taak van de vakbeweging.
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Datum /ianwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap.

Hilversum 15/10 ,35.0/400

Volgen

. Bussum

Rotterdam

"NTSDERLAND - Ü.S.S.R. ",

rustig

P, J..W.Kalköma

Filmavond.
Ver t, Russ<,
filmi "Partisanen van de
Spoorwegen' 1

21/10.600/700 ,. aand.

D*de. Bruyn

3?llmvoorst.
Ver t.' Rus s.
film: "Ver van
Moskou"

22/10 2?0/2'70

B. J.W. Vermij

filmavond.
Ver t. Russ.
films:' "Oeral"
en "Academicus
Pav/low"

25/10 1'30/HO

J.v.Gemert

Filmavond.
Ver t.Russ,
film: "In Vredestijd"
Leiden

- 4^

W..Q. 44/1951. blz. 4.
Leiden

26/10

175/175

onbekend
persoon

Filmavond.
Vert. Russ.film:
"In Vredestijd"

Te Bussutn was een boekenstand met communistische lectuur
ingericht, waarvoor tamelijk veel belangstelling bestond, Hier
waren in verband met het karakter van de film speciale uitnodigingen verzonden aan medici, verplegend personeel etc., hetgeen
blijkbaar succes had opgeleverd. In de pauze verliet evenwel
een twintigtalpersonen, onder wie 6 verpleegsters de zaal»
De sprekers zetten de doelstellingen van de Vereniging
"Nederland-U.S.S,R," uiteen. De ledenwerfcampagne zou tot dusver
tot resultaat hebben gehad, dat 2jyQj^JLgd.en t o t . d e vereniging
zijn toegetreden. Lelden zou b.v'I in 6 weken tijds 130 nieuwe ^
leden hebben ingeschreven.
Gecolporteerd werd met "NU" en "Voor een duurzame Vrede,
Voor Volksdemocratie".
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BEHHEIDSVAZCMTRALE.

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap*

Heerenveen 20/10

35/300

lauw

Breda

22/10 26/75

Wormërveer'

24/10 300/330

Alkmaar

25/10

Amsterdam

25/10 1900/2500 rustig

43/70

Feestelijke verg,

M.de Vries
M.v.d.Minks

A. B, W. B.

I.Dane
J.Hesterman
L. A. Koning

Openb.verg.
E.V.C*

t

geani- N.Hillebrand Feestavond
meerd
Plaatselijke
Centrale 'S.V.C.
. rustig

— 5 —

A.Folkers
B.v.d,Heul

Openb.verg,afd.
Alkmaar E.V.C.

onbekende
voorzitter
2 onbekende
N.V.V.-ers
B.Blokzijl

Openb.verg, E.V.C.

In

ILIJL3LSJLO-O.O
W.OV 44/1951, blz» 5c
In Jubbega-Schurega (Gem. Heerenveen) werd de film "Pinksteren 1950" vertoond» M,van der Mink3 sprak over het woningvraagstuk in verband met de oorlogsbegrotingo Hij wees erop dat
• het Nederlandse volk per hoofd voor de militaire uitgaven drie
gulden per week moest betalen*
I» Dane deelde .in Breda mede, dat de laatste tijd herhaaldelijk leden van het N.V*V. bij het bestuur van de 13*V.G, kwamen
klagen, omdat zij in hun eigen vakbond geen gehoor zouden krijgen. Vervolgens spraken J.Hesterman en L,A,Koning over hun reis
naar de SovjetunieAan de
vergadering in 'i/ormerveer werd medewerking
verleend door "De twee neven", die, met/^begeleiding enige niet
politieke liedjes ten gehore brachten. Ook "De Aocorelli1s,. de
dansgroep "Krasnaja Zwesda" en L, Gr. Reichardt traden op u
ÏÏ.Hillebrand ging uitvoerig in op de heersende woningnood
en probeerde te bewijzen dat de Sovjet regering in de leniging
hiervan voorrang verleende, boven de bewapening» Spreker vond
het een gelukkige omstandigheid, dat verschillende arbeiders begonnen in te zien dat de toèQt<ró.d hier onöoudbaar waau. In dit
verband haalde hij hat voorbeeld aan van een plaatselijke bestuurder van een van de Uniebonden, die zich bij de'U. V» C. zou'hebben
gemeld, omdat, naar hij verklaard had, laatstgenoemde organisatie de enige was, die voor de arbeiders durfde te werken» Deze
bestuurder zou niet door de E.VYC. aanvaard zijn, omdat de S,V,C.
• •-op het standpunt staat, dat dergelijke mensen in hun eigen organisatie moeten blijven .werk-en* ïldiillebrand wijdde ook aandacht
'aan de gewenste samenwerking tussen leden van diverse vakbonden.
*.

1

'•

De rede van B.v.d.Heul in Alkmaar culmineerde in het
brengen van tweeörléi propaganda, n.l, tegen de te.rahall-hu.lp en
het "Amerikanisme1'' en voor d'e eenheid in de vakbeweging*'1
Spreker legde er de nadruk op dat B„Blokzijl op dat
.zelfde ogenblik-in de Apollohal in Amsterdam, namens-het Bondsbestuur een officiële verklaring',zou afleggen over de eenheid
van vakbeweging,: Hierover zei spreker: "Vij zijn voorstanders
•van één machtige vakbeweging en als het N»V,V. slechts aan één
voorwaarde voldoe t, dan komen wij tot'hen,-, Eén voorwaarde: dat .
in het N,V.V. do stem van elke arbeiders kan klinken en dat in
het W. V-, V. de democratie gaat .heersen, V/ij streven dan naar één
organisatorische eenheid"» Spreker bracht naar .voren dat .de
E.V.C.-ers hun N «V. V.-.kameraden moesten helpen oppositie te voeren tegen de leiding,. Ten slotte werden de E,V,G*-leden opgeroepen de organisatie te versterken an een krachtig kader te kweken
teneinde straks in staat te zijn oppositionele krachten te organiseren in de leiding van het ïT.V*V»
In Amsterdam v/aren de volgsnde leuzen aangebracht: "Verdedig de Vakverenigingsrechten", "Voor 10?' loonsverhoging", "Voor
het behoud van de Vrede" en "De beslissende krach,t is .de eenheid
van E.V«C.-ers en N»V.Vc-ers"»
• u
/muzikale
'
.. . .Medewerking

•jT«0. .44/19.51,
Medewerking werd verleend door het zangkoor "Morgenrood".
Er werd een collecte gehouden voor wat men "de komand,e strijd"
noemde,
B.BIiOKZIJL hield een gloedvolle rede en begon met eraan te
herinneren, dat het drie en een half jaar geleden was, dat het
eerste schip net Marshall-goederen in ons land arriveerde. Sven
wel v/as er, aldus spreker, weinig van -terechtgekomen van' wat
in het vooruitzicht werd gesteld. Hij wees in dit verband op de
prijsstijgingen en de daarbij ten achter gebleven loonsverhogingen. Spreker weerlegde 'het argument als zou Korea hiervan de
schuld zijn.
Over de- samenwerking tussen de leden van verschillende
vakbonden, zei spreker, dat 'de samenwerking tussen N W ' e r s en
EVO'.ers- nu meer dan ooit noodzakelijk was, omdat het NYV in a
Ie belangrijke centra de meeste leden heeft, zulks in tegenstelling tot de eerste jaren na de bevrijding. Het NTV aldus
zei spreker, zou toen een kwijnend bestaan geleden . hebben en
slechts een schaduw geweest zijn van het vooroorlogse N W.
BLOKZIJL deed een dringend beroep op de WC' era om samen te
werken met de NVV'ers* Hij riep hen op achter de eisen te staan
van de NVV'ers, al mochten de Ü. V. C. -eisen ook belangrijker
zijn. Hij riep de NVV'ers op het sectarisme te laten varen.
BLOKZLJL liet vervolgens -de pogingen tot fusie van de
EVC en NW,. v/elke in 194-7 door hst NVV zijn. verworpen, de revue
passeren. Hij wees op het binnenkort te houden NVV-congres. Dit
congres zou plaats vinden omdat er onder de NVV- Ie den onrust
zou heersen. Spreker zei nog dat de EVC de NW-eis van sen
gedwongen lening ten behoeve van de woningbouw- volledig overnam. De' NVV1 ers moesten evenwel strijden voor de democratische
verhoudingen in hun organisatie.
G R-O E P
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G-emeente ' Datum Aanwezig/ Stemming

Sprekers

Zaalcap.

Den Haag

21/10 300/—

opgeivekt

D.v.Koert Propaganda-avond
G-.Nabrink mmv. Toneelgroep
'Libertas' en
zangkoor : 'Liber~
tas ;1 .

G.NABBINK zeide dat men de dienstweigering anders moest
zien dan 25 jaar geleden. De lieden die toen met een gebroken
gewsertje liepen, zijn thans regeerders van ons land. De dienstweigeraars vormen nu slechts een kleine groep. Zij moeten met
raad en daad ter aij de worden gestaan.
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