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COMMÜNISIISOHE PARTIJ van NEDERLAND.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

ïhachede

15/1 375/450

lauw

Gouda

15/1 150/450 gematigd

Bijzonderheden

P,H,Lip- Waarheid-filmtournee
boom

- Waar hè i d- filmtournee

Anna Pau- 16/1
lowna

60/200

rustig

C.Kïï. filmvoor
stelling

Glaner-16/1
terug
Gem. Ihschede

100/100

opgew,

Waarheid-filmtournee

Apeldoorn

17/1

100/200 rustig

Amsterdam

18/1

25/160

rustig

G» G. Geel- .Openb... verg. O.P.ïï.
hoed
- • motto ^«De strijd
voor werk en woningen"

Delft

20/1

210/325

vrij
enth.

H.A,y.d* .Waarheid-filmBoaoh
tournee
N, C. Notenboom
Hilversum
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J.A.Cleton

Waarheid-filmtournee

W,O. 5/L952;-bIz. 2',
Hilversum

21/1

100/200

rugtig

W.Hartog

Leninberdenking

COLL^CTIIF OVERZICHT
*

.

•*

De "Waarheidfilmdienst" vertoonde de films "De Roem van
de Sport", "Lente in Saken", "Het Zwarte Goud" en de Hongaarse
film ""Ben stukje • grond*.
'
-'
'" ' A'.. : ''Leninherdenking" te Hilversuni^werd medewerking
verleend door Lion Contran, piano, Kees Smulders, zang en
Wij a G-ramberg, deolamatie.
Br werd gecollecteerd ten bate van het verkiezingsfonds
en gecolporteerd met de Vredeskrant en verschillende andere
communistische bladen,; ook werden pr entbrief kaar ten verkocht
voor het "Amnestiecomité Piet van Staveren"*
Behalve voor de ''centrale werkersvergadering" te Amsterdam was de, belangstelling vrij groot.j van het aantal b'eachikbare plaatsen wa® £ 60$ bezet,,
Op spandoeken""waren de volgende leuzen te lezen:
"Voor een bijeenkomst van de Gróte Vijf'V. «.•
"Amerika voor de Amerikanen, Nederland voor de Neder- '
landers",
.
.
• .
De Woningnood.
'

•

*

'
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De woningnood'Werd in vrijwel alle bijeenkomsten uitvoer i g besproken* (
.
. . • • / ' : •
Betoogd wér'd*dat de P.v.d.A. in de eerste jaren na de
bevrijding de schone leuzen had aangeheven als: "Werkgelegenheid voor £edereen, een verzekerd bestaan van'-dö wieg tot .het
graf, opvoering van het levenspeil en een krachtige ontwikkeling van de bouwnijverheid ter bestrjjiing vangnet ontstellend,
tekort, aan woongelegenheid. Het gebrek aan woónruim.te zou, in
1952/1953 wel voor ,een*''groot deel opgeheven zijn. Later,- zo
werd gezegd, heeft In '.t Veld, de man die geen pijn'in,,.zijn
buik krijgt van in nood verkerende kindertjes, het jaar 1960
genoemd, Inplaats van enige verbetering zien wij toeneming van
de woningnood, b'eknrbb'eling op het bouwvolume en een angstaanjagende toename van.het aantal werklozen in de bouwvakken.
..
»
• i
• •
Werkloosheid,
Het vraagstuk der werkloosheid houdt nauw verband met
het stagneren der. woningbouw, zo werd gezegd* Door tewerkstelling in de oorlo,gë%ri?iastrie' lost men dit vraagstuk niet op,
• '-'.. _ D _
daar

D I E N S T -G' E H B I M

,W.O. 5/1952, blz* 3.

/

-V' v-

: V ;

-

daar dat geen productieve ; arbeid is. Ook brengt, deze arbeid
geen verbetering in het levenspeil van de arbeiders, zo werd
betoogd, daar bet zo verdiende geld weer aan verhoogde belas
tingen en aan prijsstijgingen, verloren gaat» ; .
Het

Betoogd werd dat de regering Drees-Romme
vrees het ambtenarenverbod- heeft uitgevaardigd,
grondwettelijke vrijheden van alle;, ITeder.l anders
tast. De verhoging der/papierprijs zou in wezen
bedoeld zijn dan om de Vrijheid van drukpers te

als uiting van
waardoor de
worden aangeniet anders
beknotten.

Lenin- h e r d enking «
Ter gelegenheid van de herdenking van de sterfdag van
I,enin werd betoogd, dat- de arbeiders van alle landen grote
dank aan deze grote leider zijn verschuldigd. De welvaart van
de arbeiders in Rusland, ondanks de tegenwerking, van de kapitalisten rechtvaardigt het bestaan van.de communistische partij
.,. van dat land* Opgewekt werd' Rusland in zijn strijd voor de
vrede bij te- staan. Dit heeft, zo werd. .gezegd,; met hét lidmaatschap van de communistische partij niets te maken, want
iedereen is gebaat bij een duurzame vrede.
' ->

ARBEIDERSBOND VOOR.CTJLÏUUR»'. :
Rotterd-am
.., .- •-••••••.

13/1 300/700 -rustig
••.--•".,. "... • - . .'

Rotterdam

19/1 4-00/400

—

. ,,; .
—'
;'•

'.',:.'."'•'
•'

M.Bossers

filmavond "Be„vrijde grond11
feestavond

Bossers lichtte een aangenomen motie toe, waarin werd
geprotesteerd tegen het ambtenarenverbod.

X) VWBOFD .
IColhorn

12/1

80/250

rustig
- 4 -

'.
C.Hulst
•

•. ...
ƒ
•

. . .

'

feestavond
Spreker

,

,: W. O* 5/1952, fels. 4.

Sprake? memgreerde zijn deelname aan het TereIdjeugdfeatival. Hij" had'zieti aanvankelijk-een grote chaos en armoede in Oost-Berlijn voorgesteld; het tegende '.. was gebleken.
De avond werd gevuld met hst optreden van acrobaten, liedjes
en voordrachten.. Bal na. Sr'we r d een collecte gehouden ten bate van de rheumatiekbestri'jding» "' ' ,
• ' . ;. .-,

Deventer

12/1 :.5/30

L.de

Lezing

Spreker gaf eei xerslag van zijn reis naar en door
Ghina in het voorjaar van 1951. Aan de kapitalistisohe uitbuiting in dat land was sinds de machtsovername door de communisten een einde gekomen. Het eerste wat deze hadden aangepakt
waa <3e bestrijding van het analphabetisme en het verbeteren
van de^loop der riviereru De lezing verliep in een onderonsje;
Onder de aanwezigen bevond zich een meiajê van omstreeks elf
jaar* Zaalversieringens "Sen spandoek met bet opschrift "T7at
doet U voor dé vrede ; ' f een Nederlandse vlag en ënl^e 'aanplakbiljetten met "De Gróte Vijf bijeen".
' " •'

TT q c! "P If
— U* b. O. Jtt.

Deventer

10/1

28/40 ordelijk

Hoogeveen 14/1 r 70/70

340/340 kalm

Oyesdjji^61iG/1

i©0/lïO rustig

•
.

:

Th.U.de Vries
• ; . ; . , -^/

-~- •

*:/ormerveerl8/l

Zaandewa

. - . •
,

;

:.' : --.-.film: "In M
vredestija"™

J.J.v.Harlingen
' . . . . ' ' _
~«

20/1" 350/416 rustig

Lezing

film: ''Ver

v a n Moskou' 1
film:"Het
zvrarte goud"

L.A.Eoning

film: "l Mei
in Moskou"

De Vries besprak het boek "Storm* van de Russische
- 5 -

.

'

' '

schrijver
--
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schrijver Ilja Shrenburg.. Aan het eind var» zij-n lezing werd
slechts door .één aanwezige geapplaucLÖseercU
Van Harlingen gaf een korte samenvatting van de inhoud
van de film :IVer van Moskou 11 en ging uitvoerig in op de opofferingsgezindheid van de Russen. Hij weea er op, dat eeia volk
met een dergelijke mentaliteit niet in de opbouw mocht worden
belemmerd door een aanvalsoorlog uit het 'Testen»
Het was Koning opgevallen hoe weinigen e r - o p de hoogte
zijn van de 1-Mei-viering in Rusland. Volgens hem wilde de
Sovjet Unie niets anders dan de vrede dienen, zulks in tegenstelling met het ViTesten waar men zich mét alle kracht op een
nieuwe oorlog voorbereidt.

GROUP

4-A

Schagen

17/1

Alkmaar

19/1

Apeldoorn

25/1 35/150 rustig

43/175

zeer
ènth.

120/120 rustig

P.P.de Caluwé
G.Hoorn

15. V. C. -filmavond

A. Polkers
D. Sip

filmavond
BLZ met bal
na

P.Jongepier
W. F v H* v»
't Schip

Openb.verg,
EVC afd» Apeldoorn

In 3ohagen hekelde G^Hoorn de sociale wetgeving. Hij zsi
o»ra. dat de arDeidera die in een Ziekenfonds waren opgenomen,
ondanks dat,de eerste onkosten die bij een do'kter gemaakt worden zelf moesten betalen. Volgens spreker was het aantal mensen
dat aan t»b.c. leed, groter dan ooit tevoren, en dit was nog
te. erger omdat in verschillende genieenten het onderzoek op
t.b.c. zou zijn stopgezet wegens te hoge kosten. Volgens Hoorn
was deze maatregel genomen om de bewapening te kunnen opvoeren-,
Op de vergadering in Alkmaar sprak E.Sip over een
catie in het "Vrije Volkrl over de- werkloosheid. Volgens
ker was de.werkloosheid een gevolg van de Marshallhulp,
waa dé minister-president naar Amerika om nieuwe instruc
voor Nederland in ontvangst te nemen. Over de Uniebonden
Sip* ;|De Uniebonden willen een versobering doorvoeren en
daarvoor de oorlogsproductie verhogen. De besturen van h
ÏUV.V»,de Z.A.B en het C.N.V, leiden de arbeiders naar d
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nederlaag, v/ij moeten al onze krachten verenigen tegen deze
versobering'van de N«V.V<,-ers van Oosterhuia,: pm erger te voorkomen. Dit is alleen mogelijk door een eenheid te organiseren
waarin alle arbeiders verenigd moeten worden, zowel N.V.V.-ers,
K.A.B.-ers, C.N.Vo-ers en ü,V.C.«-ersa Ook uittö spreker critiek op de afkondiging van het ambtenarenverbod.
In Ageldoorn b e 3 prak W. van 't Schip de woningnood en
zei niet te begrijpen waarc.ni er in Nederland 33.000 bouwvakarbeiders werkloos v/aren? terwijl er toch voor hen genoeg te
doen was» De werkloosheid en de daarmee samenhangende woningnood, waren echter, aldus spreker, te wijten aan ds oorlogspolitiek van de huidige Nederlandse regering. Ook sprak Van
't Schip over de zgn. ijzeren loonstop, dié door de regering
de laatste jaren niet zo vee L kracht zou zijn gehandhaafd ten ^
behoeve, van de loon- en prijspolitiek,
W
Voorts memoreerde spreker dat door Ooa terhuis en De
Bruin, respectievelijk hoofdbestuurders van hst N.V.V. en .de
K.A.B», kortgeleden, rsdevoerin.gen waren .gehouden die hem uit
het hart waren gegrepen. Spreker vroeg zich echter af of deze
vakbondsbestuur.dars wel het recht hadden te critiseren, daar
ei j de regering de laatste jaren hadden gesteund. 'Volgens spreker
waren deze redevoeringen gehouden om de arbeiders zoet te houden met het-oog op de•komende verkiezingen, daar zij bang
zouden zijn voor een verschuiving naar links»
••
Van 't Schip wekte de T5.V„C*-èrs op contact op te nemen
met de leden van het. N, V.V. en deze op te wekken hun bestuurders te-dwingen een andere politiek te volgen, een politiek
van welvaart^vóór allen* Spreker stelde de werkloze arbeiders
van Houtigehage. tot voorbeeld, die uit eigen beweging waren
begonnen de slschte wegen in die gemeente te verbeteren.

G R O B P 4-C - DIVERSE '
Leeuwarden

17/1

25/—

verg. belegd
door actie-oomité werklozen.

•P S H S O N A L I A
Bosch ( b l z . l )
30-11-18-Delf t
Hendrik Antonius van den.

Bossers (blz.3)
Mathije.

20-11-05 Middelburg
~ 7—

Delft
Rotterdam
Caluwé

