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G R Q_ E P I r, COMMÜNI3IISOHE PARTIJ v.an HESDERLMD*

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Haarlem 5/11

Nieuwe- 6/11
schans

Hilversum 7/11

B e ver v/i j k 9/11

Dieren 9/11
(Geiïu Rheden)

225/300 enth, B.Blokzijl Herdenking Octo-
• :•/ ber

90/— W „ B « idem

250/400 rustig B.Blokzijl • idem

idem8.0/500 gema- A«D
tigd' nenberg
entho ,

40/100; rustig J*]?.Hartens Waarheid film-
tournee

Arnhem 10/11 160/2.00 , rustig HcJ.Busaink idem t -

Gorre-
dijk

10/11 geani- M.J*Haks Herdenking Octo-
meerd • ber Revolutie
appl*

Zwolle 10/11 50/100 rustig S,Geug;jes

Hooge* 11/11
zand-Sappe-
meer

Rotter- 11/11
dam

Rotter- 11/11
dam

225/-~ geest- H.Gortzak
driftig

idem

idem

vol

700/700

J.P.Sohalker idem
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Apeldoorn 13/11 220/400 flauw C.Geugjes Herdenking Octo-
ber Revolutie

leeuwar- 15/11 150/300 rustig H.Gortzafc
den

idem

COLÎ CTIW OV1RZICHT.

Aan de verschillende -herdenkingsbijeenkomsten, gehouden
ter viering van de Octobor Revolutie, werd medegewerkt door
enige arbeiderszangkoren, door de .arbeiderstoneelvereniging
"De Rode Vaan" uit Beerta, door een Indonesische dansgroep
en enige groepjes jongelui die cowboyliedjes ten .gehore brach-
ten.

Op verschillende plaatsen waren in de zaal versieringen
aangebracht bestaande uit rode- en Nederlandse vlaggen, por-
tretten van Lenin en Stalin en spandoeken met leuzen als;
"Vrede, 'Telvaart en Arbeid"
"Vrede met de Sovjet Uni3;'
"In eenheid voor Vrede en Brood"
"Voor eeh vredespact der G-rote Vijf:'
"Nooit meer oorlog"
"Tegen huurverhoging"
"Strijdt met de C.P.TT. voor de Vrede"
"Eenheid van actie tegen de reactie"
"Vrede en Vriendschap met de Sovjet Unie"

niet de brochure "Korea v/ij be-
verzet", "Voor een duurzame Trede;
"Jeugd".
vrij groot»

schuldigen"
voor

werd
en

gecolporteerd
met ;l Ver enig d

Volksdemocratie" en met
De belangstelling was

De Waarheidsfilradienst vertoonde de films "Storm over
Azië", "Pantserkruiser Potenikin", "Het Zwarte Goud" en "Van
start tot eindstreep"* -

De verschillende sprekers behandelden de vooruitgang
van Rusland sedert er vierendertig jaar geleden de October
Revolutie plaats vond. Op cle bekende wijze werden de "kapi-
talistische landen" van regressie beschuldigd en werden de com-
munistische pogingen geschilderd om de wereldvrede te behou-
den. Met het oog op de kooiende verkiezingen werd samenwerking
gepredikt met de arbeiders uit de- P.v,d.A. en het l\,V.Vt
G-rote nadruk werd gelegd op het behoud van de nationale zelf-
standigheid,, die door Amerika bedreigd zou worden* 3e commu-
nisten zullen op zich nemen een regering te vormen die geen
uitgaven doet om de mensheid te vernietigen, maar om de"be-
volking een menswaardig bestaan te verzekeren.
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G R O E P II - ARBEIDERS BOND VOOR CULTUUR.

Gemeente Datum Aanwezig/ , 3te.im.iing Sprekers
Zaalcap*

Utrecht 18/11 200/— A.v. Gelder-Scheffer

De filmvoorstelling -vond plaats tijdens het openbare
gedeelte van het Weedaagse congres van de Bond van Socialir-
tische Zang- en Muziekverenigingen,, Vertoond werd de Hongaar-
se film "Zingen maakt het leven mooi". Spreker gaf voor de v?r-
toning een korte'uiteenzetting van de inhoud van de rolprent.

ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND'.

Gemeente Datum Aanweaig/ Stemming Sprekers
Zaalcape

Almelo

Beerta

10/11 50/200

10/11 100/—

7, Swar t

ï c Duizend-
stra

feestavond

•• . idem

Amster- 14/11 850/1100 rumoerig S,de Groot idem
dam L.de Jong

G,J*Buvelot

Drachten 17/11 400/450 rommelig G.Zwart idem

Alkmaar 17/11 100/100 rommelig G. J.Buvelot idem

De bijeenkomsten waren georganiseerd t.g,v. de Tereld-
jeugddag (10.11*51)» De redevoeringen waren een aaneenschake-
ling van lof op de Sovjet 'Unie en critiek op de regeringen van
de V/esterse landen. Het werd tijd, dat de zetbazën van de A-
merikaanse kapitalisten worden weggejaagd.

Doelende op de hedendaagse "Amerikaanse bezetting" wer-
den Hannie Schaft en Piet van Staveren ten voorbeeld gesteld.

Paul de Groot beweerde,; dat de ''Amerikaanse oorloge-
ophitsers^beaig zijn een derde wereldoorlog voor te bereiden.
De jeugd heeft het in haar macht deze te verhinderen'. Dé

jeugd
- 4 -
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Jeugd , aldus spreker, ,wil alleen worden opgevoed door oude-
ren waarvoor zij respect kunnen hebben* Volgens hem kunnen de
.jongeren, geen. respectvoor mannen als Drees, Lieftinck, enz.
"Dit. zijn mensen die jullie zelf s gean woningen gunnen"* De
jeugd, moest in opstand konen en verzet bieden»
/hebben .

V1RMIGING - U*3.S.R.;«,

Gemeente Datum Aanwezig/ 'Stemming Sprekers
Zaalcap.

Heiloo 7/11 19/50

Den Haag 13/11 125/125 enth.

onbekend
gebleven
Hoofdbsstüurslid

7.HulBt m j :'De eer-
ste handschoen"
optreden van .
de Russ, dans-
groep "De
Nieuwe Tijden"

J,de -Iieeuwe lezingRotter- 13/11 H/90.
dan

Glaner- 14/11 63/80 — T.Stuiven-
brug berg

Amster- 15/11 250/— ..'losbaar I.D.E.J,
dam ' • dig vro- Kramer

lijk

Enschede 15/11 200/4-00 rustig H. J.Berg

film: "In
vredestijd"

films "De mid*
voor"

film: "In
vredestijd"

De toestanden in Rusland waren weer best. De leden-
werfcampagne van de vereniging zou zeer succesvol verlopen*
Meer dan 3500 nieuwe leden waren reeds ingeschreven. De af-
deling Amsterdam, telde reeds 7500 leden. Met nadruk werd er
op gewezen, dat de vereniging "Nederland-U.S.3.R." het aan-
gewezen instrument was om de.Nederlandse bevolking op de
juiste wijze voor te lichten over de Sovjet Unie.

NEDERLANDSE VRQIP/M

- 5 - Amersfoort
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•Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Ainers- 10/11 80/150 matig
f oor t

Schiedam 19/11 160/200 enth.

Me Hulst-Bakker medewerking:
H»M.T»Hovens zangkoor

'" "Morgenrood"

Th;J.Bungener-
Odinot-
Ds*W,:S*H*v.
Dalen

De bijeenkomst te Amersfoort werd belegd in s'amenv/erfcing
met de F*V.C.. Rie Hulst behandelde de Korea-brochure "Wij
beschuldigen". Ook Hovens maakte de situatie in Korea tot on-
derwerp van zijn toespraak. Voorts besprak hij de strijd van
de arbeiders in de 3).V.C. voor de, vrede en ten behoeve van een
democratie zoals die in de Sovjet Unie wordt gevonden»

Be Schiedam was de zaal versierd niet spandoeken waarop:
"Geen wapens maar woningen'1, "Vrede en Opbouw"^ "Teken voor 'een
Vredespact tussen de Grote Vijf" en '"Vrede". Op het podium
was-een N.V.B.-vlag aangebracht» Bungener-Odinot besprak de
bevindingen van de F.I.D.F,-delegatie welke onlangs een bezoek
bracht aan Noord-Korea. Zij constateerde, dat-de kapitalisten
niets en niemand ontzien als het er om gaat winsten te' naken.
Na de pauae hield ds. van Dalen een redevoering waarin hij,
zoals gebruikelijk, op zeer eenzijdige wijze de wereldsituatie,
belichtte.. Hij .was van oorde-el, -dat Rusland móet beschikken
over een leger omdat dit land van alle zijden wordt belaagd. : .
Aan het slot van zijn betoog werd hem een ovatie gebracht»

DEMOCRATISCHE STUDENTE ORGANISATIE "PERICI.ES"-»

Gemeente Datum 'Aanwezig/ Stemming 'Sprekers
Zaalcap.

Amsterdam 16/11 " 21/— H*J.Nijman Verslagverg,
J. Buy s Wereldjeugd-
Ong Hui Jang festival.
R.Laret

- 6 -
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.Nijman memoreerde, dat het die dag (16,11.51) Studenten-
dag was. Buys besprak de zijns inziens gunstige positie van
de 'Oost Duitse studenten. Er werden daar vele studiebeurzen
(van 150 Mark. per maand) verstrekt. Boeken en inatruaenten
kreeg men te leen. Voor arbeiders en boeren waren speciale fa-
culteiten ingesteld* De discussie welke later op de avond ont-
stond tussen leden van de Vrijzinnig Christelijke Studenten-
bond en communistische, aanwezigen stond op een laag peil.

DIVERSEN.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Beverwijk 16/11 '50/60. rustig E.Mol

De vergadering was Belegd in het kader van de Hannie
Schaft-herdenking. Mol gaf zijn toehoorders de communistische
visie op het wereldgebeuren. De Hannie Schaft-herdenking werd
hierbij slechts zijdelings betrokken. Vertoond werd een ama-
teur filmpje van die begrafenis van Hannie Schaft in .1945.
De maker van deze rolprent gaf' hierbij zelf uitleg* Zijn uit-
eenzetting weer er op, dat hij niet in jdi't (communis.ti se hè) g
zelschap thuis hoorde-.

G R O E P , IV - EMHEID3 VAKCENTRALE,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalc'ap.

SI een 3/11 26/~

Deventer 8/11 150/550 aand.

V/inkel 10/11 19/200 rustig

- 7 -

J.Jansen
een- onbe-
kende
spreker

J.Smi t
G.Hoorn

E..V* 0. filmver t»
te Schoonoord

Openb.verg.
•S.VïC. -Deveivter
met filcivert.

Openb.verg.EVC,

Den Haag
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Den Haag 13/11 175/300 enth-

Vieringen 14/11 180/400 •—

H,N,,W.Hovens Openb«verg*
B^lofczijl EvV,.C.
J.J..Verhoef

T.v...d.Laan Openb* film-
G-errit Sin- avond te

Hippolytus-
' hóef.

Op de vergadering*in Deventer sprak een onbekend persoon
over de samenwerking tussen E.V.C., en N'. V. V*. Volgens spreker
moest de activiteit van'dé 'E.V.C.-leden er op gericht blijven
de leden van het N.V.V. van het nut van een dergelijke samen-
werking te overtuigen.y waarvoor allo geschillen tussen beide •
organisaties dienden te blijven rusten»

In Winkel stond het 'betoog van de spreker in het teken
van de verheerlijking van de Sovjet Unie*

Op de vergadering in Den Haag v/aren in de zaal een
viertal spandceken aangebracht. Het gezelschap TIDe Jonge
G-arde", bestaande uit 6 jongens, zorgde tvoor de muzikale op-
luistering. B«Blok2ijl sprak4OVer do.eenheid van E.ViCi-ers
en N.VeV.-ers als beslissende kracht* Na eerst uitvoerig te
hebben stilgestaan bij het Marshallplan, wiet .spreker, op zeer
dramatische wijze een'uiteenzetting te geven van de gevolgen
van de'woningnood» Als enige oplossing voor het handhaven
van de vrede, zag spreker de verbroedering en hè t-hecht sa- •
mengaan van alle arbeiders» Hij deed een^eroep op', de .arbeiders
van het N, V,V» 'om samen met die van de D.V..C. .voor hun be- - , •
langen te vechten en de' vrede te handhaven, "Daarvoor is het
niet'nodig dat.het N.V.V. zich aansluit bij de E.V.C.,. Als
het zo zal zijn dat de Isden van het N,V.V., hun eigen vrij-e
mening onbeperkt .naar voren kunnen brengen en niet geroyeerd
worden bij eenèersta geluid, dat afwijkt van. he-fc programma
en de qpvattingen van de N.V.V.-bestuurders, dan heeft de
E,V.C. geen reden meer om te bestaan, dan zullen spreker en
met hem alle leden van de,E,V.C.,zich direct aansluiten bij het
N. V. V-.", aldus "spreker. Blokzijl'besloot zijn rede met een op-
wekking tot een gezamenlijke strijd voor 10$ loonsverhoging,
de bouw van 50,000 huizen 'per jaar en een gedwongen geldlening
daarvoor door de bankiers. De rede van Blokzijl werd herhaal-,
delijk onderbroken door een daverend applaus. Na de pauze werd
nog het woord gevoerd door J»J.Verhoef, .conducteur bij de
H.T.M.,. Hij sprak voornamelijk over de.plaats die hij ingeno- .
men had bij de staking van het H.T«M«r-s>arjbone.el in 1948,

Bij de uitgang werd een zgn. opendoekcollecte gehouden
ten "bate van steunverlening aan stakende arbeiders,

- Op de openbare 'filmavond in -Wier ing en we r d een collecte
gehouden ten behoeve van Piet van Staveren, De bedoeling was
hem een schrijfmachine aan'1 te'bieden als St. Nicolaascadeau.

- 8 -
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tf 'R 'O B P IV-B • ' - " ' gETOSBN. '

'Oente e» te Datum Aan.w.e-zig/ Stemming Sprekers
Zaal'cap.

Amsterdam 13/11 80/500 gedrukt onbekende Openb.verg.
voorzitter voor taxi-
Ch.J.Y/.Bod- chauffeurs

PtG.Bronk-
borst
D.Hooft
M.Levy

De vergadering was belegd door de Raad van Taxi-chauf-
feurs, een uit 13 chauffeurs bestaande commissie, die enige
maanden geleden in het leven is geroepen en die als voort-
zetting gezien dient te worden van het voormalige ac'tie-co-r
mi té van taxi-chauffeurs. Het -bestuur toonde zich zeer te-
leurgesteld door de geringe opkomst. Boddeus deelde mede,, dat
bestuursleden bi j .verschillende raadsfracties waren geweest
en dat ze uiteindelijk alleen bij de CfP.N. steun hadden
gevonden, omdat de strijd van de taxi-chauffeurs ook oen
strijd :was tegen de werkloosheid. Spreker zei, gezien de
geringe opkomst, dat velen de ernst van de toestand blijkbaar
niet inzien. 1lWij kunnen dit optimisme niet delen. Als de
taxi-chauffeurs .hun vuist niet laten zien, zullen -.er tal
van ontslagen vallen. Ook dg eigen-rij derB zullen in de toe-
komst het .loodje moeten leggen. Sen hechte samenwerking is
dus een eerste vereiste", aldus Boddeus. Hij wees in dit ver-
band nog op het voorbeeld van de bouwvakarbeiders.

Bronkhorst zei dat hij de .zaak niet 'op het politieke
vlak wilde brengen.. Hij leverde echter wel de gebruikelijke -
critiek op de regering, op de-KiVt-P. en het ïï.V.V*

Volgens Hooft viel het ,niet meer geen sombere klanken
te laten horen. Hij vond het evenwel een lichtpunt dat er
500*000*000.handtekeningen voor de vrede verzameld waren,

M»Levy deelde nog mode 'da t ' e r een collecte zou gehouden wor-
den, In.de periode van haar bestaan was er slechts f,27.—
voor .de Raad van Taxi-chauffeurs binnen gekomen»

G R O E P VII - J3HOW3, jP%CUIGrEN>
J t ~ " ' . ' ~* L ' L L . i .- i "i r

- - 9 - .
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Gemeente Da tun'Aanwezig/ Stemming .Sprekers
Zaalcap.

Snoek 16/18 5 50/~
Nov,

rustig 'W. 0. Heintjes Zone-vergö'

Tr werden verschillende godsdienstoefeningen'gehouden.
O p . d e zone-vergadering werd gesproken over ha t onderv/srp "Zeker-
heid in een door benauwdheid gekwelde wereld".

Nieuwe gezichtspunten 'kwamen niet naar voren, Ongeveer
100 personen werden gedoopt*

P E R S O N A L I A

Berg (blz,4)
, Herciann Jakob,

/Bïokzljl (blz»7)
TBerend»

ideua» (blz*8)
Jodannes ,V<

;p Brönkhor s t ( b l z . 8)
' * Cornelis.

l|r'Bunsener-Odino t
)
j.aooba,

•>;"••;Busaink (blz,l)
/ "Hendricus Jacobus1

(blz.3)
l<'TGrerrit Jan»
' l '

(blz.5)

He ter,

*-H* van,

(blz.3)/


