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•Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalc ap *
,

Do&tinchem 18/1

50/—

Bijzonderheden

rustig

A.de Rooij Waarheid- filmtournee

Rotterdam

20/1 700/700

lauw

H.Gortzak

Leninherdenking

Deventer

24/1

400/550

lauw

Tj.Jager

baarheid- filmtournee

Den Haag

24/1

100/130

geanimeerd

G. v.PraagS? Verg, met filmvert,

Den Haag

27/1

350/—

rustig

N.C*Noten- Gontaotavond
boom

Hoorn

29/1

28/70

rustig

Ch.Smit"

Praneker

30/1

60/340

rustig

->-.

Waarheid-filmvoorstelling

Drachten

31/1.

5.0/—

rustig

J,de Vos

Waarheid-filmvoorsteiling

Zwaagwest- 1/2
einde
gem«Dantumadëel

45/—•

rustig

H.Gortaak

Vergadering

750/850

rustig

H.Haken

Pilmvoorgte-lling
Jubbega•

lingerland

Groningen

2/2

— 2 —

Debatvsrg,
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Jubbega-2/2
Schurega
Gem« Heerenveen
en

60/150

rustig

U*van der Vergadering met
Schana
filmvertoning
D.Rutkens Vergadering met
filmvertoning

Leeuwarden

5/2

250/250

rustig

Makkum

7/2

45/100

rustig

Waarheid-filmtournee

COLLSGTI1F OVERZICHT
In het- kader van de ',?aar heidfilm tournee werden de films
"Lente in Saken'S "Het Zwarts Goud" en "De Roem. van de Sport" vertoond^ op verschillende andore bijeenkomsten de Russische films
"Roem aan de Arbeid", "De vermiste Piloot"en de Duitse filma "Die
neue Tjocho-Slowakav' en ;tDe Samenzwering der verdoemden". Te
Den Haag werd aan de contactayond.medegewerkt door de dans- en
toneelgroep "Da Toekomst" en door de muziekgroep "De' Jonge Garde".
Hier en daar was de zaal versierd met rode vlaggen sn vlagf i G - i i van 'de Sovjet Unie e n .Nederland.
• .. . . .
Gecolporteerd uard me t"''HU", "Vrede", "Vrouwen", ''Voor een
duurzame-Vrede",nvoor esa Volksdemooartie", :'Jeugd", "Sovjetunie",
"Korea", "Vrijheid voor Piet van Staveren" en "Op weg naar het
Communisme,
. v
Sr werden enige collectes gehouden o.a* voor het verkiezingsfonds en voor "De *.7aarh'eidJ'„
Sen protest-motie v?erd aangenomen tegen "het verbod van
de herdenking van de Pebruaristaking".
Op spandoeken waren de volgende leuzen te lezen s
A
"Vrijheid, Vrede, V/e r k en Woningen"
'
''Eenheid van Socialisten en Communisten tegen de reactie"
"Sist Vrede in Korea"
"Voor.een verdr.ag tussen de..Grote Vijf"
"ïïeg met de Werkloosheid"
'
"Geen Duitse Y/eerrnacht"
Op de Leninherdenking te Rotterdam werd, doelend op de
dood van deze communistische leider, gezegd dat uit verlies winst
is geboren en dat thans in de Sovjet Unie de richting gevende en
stuwende arbeid van Lenin, onder leiding van diens leerling Stalin
rijke vrucht draagt. .
Betoogd werd dat tegenover de welvaart in de volkadëmocratisohe en socialistische landen staat de armoede in de kapitalistische landen. Hiep is een bevoorrechte klaase dank zij het Marshall plan, in de gelegenheid gesteld in korte tijd 2500 millioen
gulden in de.zak te steken»
Minister Drees werd naar Amerika ontboden om de bevelen
van
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van Truman in ontvangst ta 'nemen, zo werd gezegd» Truraan inaakt
Nederland straatarm. Hierdoor neemt de werkloosheid toe en lijden
mannen, vrouwen en kinderen gebrek, Amerika zou hesl 7est-''Suro~
pa tot de bedelstaf brengen, Nederland moet betalen voor de oorlogsvoorbereiding, om de Amerikaanse wapenfabrikanten raillioenen
te laten verdienen»
Betoogd werd dat Lieftinok in 1051 heeft verzekerd dat de
begroting voor oorlog niet hoger zou worden dan 750 millioen
gulden. Na het bezoek van "Bisenhower volgde een regeringscrisis
en na de vorming van het ni'euwe"kabinet Drees" werd de oorlögsbegroting op 1500 millioen gebracht. Hierdoor werd het levenspeil
van de v/erkende bevolking met 10$ omlaag gebracht.
Het oplevende faseicme werd fel gehekeld. Na de op Amerikaans bevel verboden Hannie Schaft-herdenking volgt Drees met het
Ambtenarenverbod, ao werd betoogd. Men kon in de bszettingstijd
geen communisten vinden, die niet de bezetter hebben geheuld, dit
kan helaas van z.g. goede Nederlanders, die nu leidende functies
bekleden»niet worden gezegd, betoogde H.fflRTZA|C . "Br zijn foto's
waarop minister Staf staat afgebeeld op^ Ven hek gezeten met Roskam, do uitzending van arbeiders naar Duitsland besprekende en
ook een fpto van de gemeenteraad van Amsterdam die met "de pink
op de naad van de broek" de intocht van de Duitsers in Mei 194-0
gade slaat.
De regering onderneemt alles,, zo werd gezegd, om ons de
wind uit de zeilen te nemen» Na het ambtenarenverbod volgde de
verhoging van de papierprijzen. Met dit laatste dacht zij "De
Waarheid" de genadeklap te geven, doch dit b l i j k t een streep
door haar rekening te zijn.
"Br wordt wel gezegd, aldus N«0,NOTMBOOM. dat de C.P.N.
gesteund wordt door gelid uit de Sovjet Unie; dit is een grote
leugen».Degenen» die dit zeggen, moeten ons maar eens vertellen
hoe en waar wij de roebels moeten inwisselen. Waar men dollars
moet inwisselen, weet. een ieder te vertellen, Onze propaganda
wordt slechts gefinancierd van het geld dat de arbeiders bijeen
brengen, zo werd betoogd» De aanwezigen werden opgewekt "De
Waarheid" krachtig te steunen omdat, vooral daar de Ö.P«N. voor
de aanstaande verkiezingen geen minuut zendtijd krijgt toegewezen,
de arbeidende klasse voor haar voorlichting aangewezen is op dit
orgaan»
'
VAKBEWEGING
Mederablik

23/1

70/80

Oude-Peke- 26/1
la

80/--

Purmerand

80/100

28/1

zeer
rustig

T^!.t

Jong
H.Bodde

Openb.filmavond
WO af d. Medemblik

D.Alles
Feestelijke verg,
J.Vlietman WO af d. Oude Pekela*

matig
- 4 .-

P«de Vries Openb.filmavond
S*Sip
EVC te Purmerend
Araa terdam
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28/1 160/600

Heilo

29/1

Vlisaingen 31/1

kalm

onbekende Openb,ve.rg, AB'TB
, tf.F.H, van
het Schip

18/75

—

Th. Groot

19/120

—

W,Warman
Openb.verg. "De
J.Eaptijn ,
Metaal'»
B.van der Heul

!

filmvoorstelling
BLZ afd. Heilo

In Medemblik protesteerde H.Bodde tegen het invoeren van he

amb t en ar en v e.rb o d o""""

, ,•

. - ;

In Oude^Pe_kela' sprak J.Vliëtman over de Marshallhulp. Voigens hem lieten de bestuurders van het N.V.V. de laatste tijd
wat meer agressieve taal horen, in verband me.t de' a, a* verkiezingen. Spreker .;ekte de leden van de D,V,G. op, on met de kameraden van het N.V.V* één "blok te'vormen voor het verkrijgen van
een loonsverhoging vaa 10$.'
'
'.
. .
'

'

•

'

t

'

'

.; •

Op de 'vergadering in Purmerend memoreerde E.Sip dat er nu
wel niemand meer sou zijn die geloofde dat het Marshallplan goed
v/as voor de 'Nederlandse bevolking, .gezien" het getal van 160*000
,werklozen. Spreker ging na wat er zo al'gedaan kon worden met de
'gelden die thans- yo^or dé bewapening werden uitgegeven.
i.
1

3-n Amsterdam deelde W. van het Schip mede, dat er op het
gebied van de woningnood in Amsterdam» 9000 crépeergevallen zijn,
en dat.er, evenee'nö in Amsterdam, 3000 bouwvakarbeiders werkloos
zijn. Spreker vervolgde; "De werkloosheid onder de bouwvakarbeiders kan meteen worden, opgeheven, als de regering het benodigde
geld maar ter beschikking stelt. Maar de regering zegt dat er
geen geld is. 3r is geld genoeg, maar dat geld moet worden gebruikt voor oorlogsdoeleinden". Van het Schip wees er dp, dat
naast de AB'./B ook de Algemene Nederlandse Bouwarbeièersbond van
zich liet horens deze heeft een resolutie aangenomen waarin de
regering is verzocht op. korte termijn, financiële hulp te verlenen aan gemeenten die zelf niet in staat zijn de nodige geldmiddelen te verschaffen*
rtDe bouwvakarbeiders dienen er thans voor' te zorgen", aldus spreker, "Sajb dit niet bij esn gebaar blijft. Door het ontwikkelen
van een krachtige actie zullen zij in staat zijn de regering te
dwingen maatregelen te nemen, die aan de werkloosheid en de woningnood op een zo kort mogelijke termijn een einde maken". Yan
het Schip v/ees hierbij op de macht van de arbeiders bij de Februari-s tak ing in 1941Bi'j de beantwoording van de schriftelijk gestelde vraags
"Kan
- 5_
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"ICan er niet een actie worden georganiseerd, zoals in Februari
1941?", deelde Van het Schip mede, dat dit juist het kardinale
punt betrof, "Ik heb in mijn onderwerp er op aangedrongen om eenheid te zoeken, ook bij de anders-georganiseerden. Als die eenheid tot stand gekomen is, dan hebben wij veel bereikt, ja dan
hebben wij alles bereikt. Dan is de macht in handen van de arbeiders1^

sprak B. van der Heul over de werkclassifica-.,
tie« Hij keurde deze, als zijnde nadelig voor de werkende klasse
en voordelig voor de werkgevers, af. Ook hekelde hij de houding
van de Uniebonden in deze,

ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND.

Deventer

27/1

500/500

rommelig

S.Nieuwenhuië
P.'J, M» van
Staveren-v*
Demen
J.P.Schalker

P.v.Staveren-

Houtigehage3l/l

75/~

ordelijk

H.Pultrum

film; "Bevrijde grond"

Hollandse- 1/2
veld

50/50

rustig

appel

Charïle Ohaplinfilm.

De op het station te Deventer arriverende militairen waren
d.m.v» pamfletten uitgenodigd het appel bij te wonen. In de middagbijeenkomst las Nieuwenhuis een brief voor, naar het heette van
Piet van Staveren, waarin o.m, werd opgewekt zich met hand en
tand te verzetten tegen elke verslechtering. "Strijdt voor je
rechten voor woningen. Brengt de vredelievende jeugd bijeen in
een front tegen de zware herhalingsoefeningen, tegen de Amerikaanse bezetting van ons land. Aan de slag vrienden en zorgt er voor,
dat ik spoedig weer in jullie rijen kan meestrijden.*! Van Staveren's moeder critiseerde de invrijheidstelling van Ohristiansen
en de gratieverlening aan Kb'talla. Zij stelde hier de situatie
waarin haar zoon verkeert tegenover. Ook Schalker riep de jeugd
op zich met alle kracht te verzeVten tegen een nieuwe oorlog.
Voorts sprak hij zijn afkeuring uit over het gedrag van minister
Staf tijdens de oorlog. De redevoeringen werden afgewisseld door
muziek en voordrachten. Het refrein van "Cheerio" werd verdraaiè
tot "Ja ziezo, in het Oosten doen ze het zo".
's Namiddags
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's Namiddags werd een optocht geformeerd waaraan ca, 235
personen deelnamen* Hoewel door de -politie verboden werden spreskkoren gevormd: Piet van Staveren moet vrij, Kranslegging bij
het verzetamonument was door. B* en ¥0 niet toegestaan* Een poging van een tweehonderdtal deelnemers om dit verbod te overtreden v/e r d door de politie verijdeld*
De avondbijeenkomst droeg een feestelijk karakter» Bal
na, Tijdens de pauze werden aan de Regering geadresseerde protsstkaarten tegen het gevangen houden van Piet van Staveren verkocht»
Aan de Minister van Justitie werd een motie gezonden inzake.de
vrijlating van Ghristianseji,.
Te Houtigehage beweerde apreker ervan overtuigd te zijn,
dat Piet van Staveren nog dit jaar sou worden vrijgelaten»
Een hoofdbestuurslid van het A*NoJ«V« verklaarde met vreugde en•
ingenomenheid kennis te hebben genomen van de actie van het
werklozencomité te Houtigehager Onmiddellijk was men te Amsterdam een inzameling begonnen van tab aks ar tl. kelen. Volgens hem waa
in Amsterdam eveneens .een comité-gevormd, dat het voorbeeld van
Houtigehage voor walj'betreft het bouwbedrijf volgde,»

Kroezen was van mening, dat de Regering niets voor de'
jeugd doet. Over de.jeugdige werklozen van 16-19 jaar wordt
opzettelijk gezwegen- Hieruit hoopt men soldaten te recruteren
voor, een oorlog tegen.de Sovjet Unie e Ook te ïïieuw-^'eerdinge
was een comité gevormd naar, het voorbeeld van Houtigehage* Hij
bepleitte een soortgelijk initiatief voor Hollandseveld..,

VROUÏÏM • B WEGING

Amsterdamt
Delft

'29/1
•

2/2

10ÖÖ/100Ö rustig "S, de Smit-Eruyt
'
.
„
72/150

ruatig

7, A- J. BOBO h-

Viering
s te lustrum
Film: "Bevrijde Grond"

A«Cv J=-John
Hogen e s

Spreekster te Amsterdam verklaarde, dat de UNO is, verworden tot een oorlogsinstrument* Zij bracht hulde aan de Iridonesiö-weigeraars. Zij stelde Piet van Staveren ten voorbeeld.
Herinnerd werd aan de demonstraties, o«nu voor melk voor scholieren» Steeds hebben ! 'ze 51 voor ona moeten zwichten- Critiek
werd geleverd o p ' d e kazernebouw en het ambtenareriverboda Tijdens
de
- 7-
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de pauze werden handtekeningen verzameld onder een pr o testschr ijven inzake Piet van Staveren aan de Regering,
De door een conferencier vertelde anecdoten waren van zeer
laag gehalte» Niettemin werden zij met daverend applaus beloond.,
Te Delft werd het ontstaan van de N.V»B, gememoreerd,
Beide bijeenkomsten werden besloten met een bal» Spandoeken
"Gelijke beloning -voor gelijke arbeid voor man en vrouw", "Piet
van Staveren moet vrij" en "Gelijke rechten voor man en vrouw".
De zaal te Amsterdam was versierd met vlaggen van Nederland, Rusland, Korea en Indonesië*

VREDESBEWEGING*
Hengelo

\1

18/60

rustig

H.J.GeDikken

Dikken gaf een uitvoerig relaas over de door haar bijgewoonde nationale vredesconferentie (8 en 9. December 1951 te Amsterdam). De avond werd gevuld mat muziek en revolutionnaire
voordrachten»

VERENIGING 'INEDERLAND-Ü. S. S.R»"
Gorinchem 24/1

125/300

Rotterdam 31/1

90/150

ruatig J.Hoogcarapel

films ;'Ver van
Moskou1'

rustig

film; ''Het
conflict van
Harry Smith"

G.J.H.Minnaart

Het leven van de arbeidere in Rusland was volgens Hoogcarspel ideaal. Het ijzeren gordijn was niet door Rusland maar
door Amerika opgehangen. Tijdens zijn redevoering en de filmvertoning verlieten verschillende aanwezigen (waaronder enige militairen) de zaal.
•
Minnaart verklaarde dat de. belangstelling voor de vereniging groeiende is« Spandoek; "Vrede en Vriendschap met de Sovjet
Unie"*
Kieuwe
- 8-
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Groningen

20/1

• ';f.O. 7/1952, blz. 8.

250/600 rustig

Pi lm j -'Het leven
van professor
Pawlow"

Behoudens een woord van welkom werd er tijdens deze bijeenkomst ni'et gesproken*
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Utrecht

:- . .-..WERELD FSDERi'kLISTM BÉWDGING-

31/1: 60/140

rustig

'S.v.d,Sluis*
Mntelman

Openb, verg,

Do voorzitter spoorde in zijn openingsrede aan tot grotere activiteit bij het organiseren van huiakamerbij eenkomsten.
Om het verschijnen van het orgaan te verzekeren moest over het
gehele land f« 4»000«— worden bijeengebracht.
De spresteter, behandelde het onderwerp "Onze taak in een
veranderde wereld'"*. Haar 'conclusie was dat de tijd van de souvereine staten voorbij is en alleen een wereldregering voldoende
waarborg voor de wereldvrede zal geven.

>AUèsv{bl8.3)
"
'••
Bodde (blz.3)

Harm»

,Boaoh-V*d»Beek
(blz.6)
Wilhelmina

Dikken (bla.7)
Hilligje Jantje Gerr
Gortzak (blg.l)
Hendrikus»
Groet (bls.4)

