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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Spreïers
Zaalcap,

Bijzonderheden

Beerta

1/5

100/7

G. v «.Praag

l Mei bijeenk:,
voorafgegaan door
l Mei optocht

Fins terwo 1de

1/5

130/7

Petres

l Mei b ij e enk.

NieuweSchans

1/5

120/7

E, Te eb o omvan V/est

l Mei bijeenk»
voorafgegaan door
l Mei optocht

Oude Pekela

1/5

100/7

EcSip

l Mei bijeenko,

Schoonoord

1/5

100/250

rustig

J„v.d„Linden l Mei bijeenk.

Arnhem

2/5

20C/250

geanimeerd

T»J.Segerius l Mei bij eenk„
J»P.Schalker feestavond

4/5
NieuwBeer ta
Gem, Beerta

75/7

Dordrecht 10/5

60/60

vrij
enth0

G^v.OoBterum Verg. met filmvoorstelling

Ni euwe
Niedorp

65/80

rustig

HcKnuistingh Verg* met filmHeven
. voorstelling

l 4/5
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Beverwijk

15/5

200/550

ïurmerend

15/5

78/250

Holland16/5
sohe veld
Genu-Hoogeveen

45/45

Joure
16/5
Gera Jiaskerland

9/30

Ga"b ar et-avond

enig
appl,

rustig

<. Capel

Vergadering

J n P,Schalker

Vergadering

Filmvoorst.. wegens gebrek' aan
bel ang steil ing
niet doorgegaan

Drachten ,17/5 18/80
GonuSoiallingsrland

rustig

Piloivoor s telling

Leerdam.

17/5

200/285

vrij
enth,

'Vf.Hartog

Verg»; met filmvoorstelling

Schiedam

19/5

37/200

lauw-

J»P„Sohalker

Vergadering

OVERZICHT

Op de filmavonden^ georganiseerd door de f lijndienst van
de 0-PoN?, werden -- in het algemeen voorafgegaan door een documentaire ~j de Russische, films "De Midvoor1' en :'Roem aan de
Sport", de Hongaarse film. ''Bevrijde Grond" en de Roemeense film
"Het leven triomfeert" vertoond*
Op vele bijeenkomsten werd medewerking verleend door
plaatselijke communistische toneel- en zangverenigingen,;' ook het
Russische Balalaika orkest met de Russische dansgroep Mir i
Droesba gaf aar, een feestavond haar medewerking.. •
Behalve rode en Nederlandse», werden ook de Amerikaanse,.
Engelse en D'ranse vlaggen vertoond.
De volgende leuzen werden in de l Mei optochten meegevoerd
of \varen in de vergaderzalen te lezen s
"Vermindering van de woningnood"
nGeen cent voor huurverhoging"
15Werk,, Woningen, Welvaart7'
"Tegen de werkloosheid."Voor productief werk"
''Jeugd eist werlr'
"Voor \Veivaart en Vrede:'
•"Eendracht maakt Macht;'
??Weg met het ambtenaren verbod"
"Vredespact
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"Vredespact G-rote Vijf"
'
"Stop de bewapeningswedloop"
'?Piet van Staveren moet vrij;I
.
"Amerika voor de . Am er i kan en? Nederland voor de Nederlanders"
'•Hoger lonen, lager prijzen, Gerben '.Vagenaar, Lijst 6"
"Voor een Democratisch en vrij Neder landy Lijst 6;'
"Stem Lijst 6? Gerben ¥agenaar"
In de pauze werd op vele plaatsen met communistische- en
par tij lectuur gecolporteerd,
Op verschillende bijeenkomsten werden moties aangenomen
waarin het beëindigen van de bacteriologische oorlogvoering en
de bestraffing van de daders hiervan, en de vrijlating van de
"beste Nederlander" Piet van Staveren werden geëist. "
De belangstelling was, groter dan in de- laatste tijd het
geval was; ongeveer 4-7$ van het aantal beschikbare zitplaatsen
was b e ze 11
De komende verkiezingen legden 'hun stempel op de vergaderingen en feestavonden. In hun betogen legden de sprekers er de
nadruk op, dat het na de verkiezingen zeer goed mogelijk zal zijn
buiten de Homme-f ascisten cm een regering te vormen, die Nederland werk en woningen zal brengen»
De Cabaret- feestavonden brachten verschillende tafreeltjes op het toneel, waarin de Nederlandse regering op "humoristische wijze gehekeld werdo
l Mei viering
Op de eerste Mei werd door de verschillende sprekers gewezen op het grote belang om gezamenlijk met de N„V«V»-arbeiders te strijden togen het Amerikaanse kapitalisme* Betoogd werd,
dat men in dat geval ma de verkiezingen de thans zittende regering, die georiënteerd is op aet Amerikaanse kapitalisme, een
halt kon toeroepen... Dan was het uit met het bouwen van oorlogstuigf dan kon men overschakelen op werk voor de werkloze arbeider en het bouwen van woningen.. Men .kwam tot de conclusie, dat
de arbeidersklasse in volle opmars is«.

Op de bekende manier werd in de betogen de : sociaal-economische toestand in Nederland uiteengerafeld,
Ondanks de bewering van de PoV»'d»A«» dat er per l Mei
UI, 100^000 werklozen zouden zijn, is het' aantal thans meer
dan 136*000, zo werd gezegd*
Men was van mening? dat werkloosheid twee oorzaken kan
hebben? ten eerste; werkloosheid als een normaal verschijnsel in
een kapitalistische staat, speciaal na een oorlogs ten tweede:
de kunstmatig verwekte werkloosheid* Van dit laatste was thans
sprake,
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sprake e Ondanks het f e i t , dat er nog 300,000 woningen dienden te
worden gebouwd, waren er 26000 bouwvakarbeiders werkloos,omdat
iiiGia op uitdrukkelijk verlangen van Amerika •- inplaats van woningen,
sobcien en sanat.cria -, tanks en kazernes bouwde P
Do politiek van de K.V*P* en haar leidsman Prof.Romme
.werd in het algemeen fel gehekeld, "Sr werd door verschillende
sprekers gowes^n op Spanje en de Katholieke dictatuur in dat land»
Du: was, volgens hen„ het voorland van Nederland, waar het naar
toe ging. indien de Roriirae-f asoist^n na de. verkiezingen de regering
zouden vormen* Vastgesteld werd, dat ook in de P , v » d » A , • d i v e r s e
mensen de ogon open gaan voor het verraderlijke optreden van
Eoiame»
"Doe wat je kun';:, om te voorkomen, dat we een regering
Romme zouden krijgen'^, aldus een uitroep v>n het Eerste "Kamerlid
der O c P s N » , J.iSi^.Gh^y^;1^.? "want dat zou ik persoonlijk een nationole ramp wiTlen lioeraen' f o
Dat er verschillende nieuwe partijen waren opgericht,
e.oalr. de nieuwe Middenstandspartij, word gezien als een poging om
da l G den, welke niet meer op de P , v , d,. A, R temmen, naa.t zich toe
te trekken*
l1 en slotte werd door de sprekers op de aanwezigen een beroep gedaan om een bijdrage te geven .voor het verkiezingsfonds,
daar de C n P r U . haar geld niet uit Rusland krijgt,, dit in tegenstelling met do P . V o d v A . » j die hiervoor gelden uit Amerika ontvangt.

In vele betogen werd het beleid van de regering fel gecritie.3erd. ''Aan de leiband lopen van Amerika", was de algemene
vorm., waarin deze critiek v/as gesteld» De uitspraken van Minister
in ' t Veld, betreffende de woningbouw,werden in-een'communistische zien 37/14 ze aan de kaak gestelde
• „Dat het vierjarig beleid van de regering Drees-Homme TTedsrland slechts armoede heeft gebracht;, trachtte men aan te tonen met de bewering; dat men voor een bepaalde hoeveelheid goederen, die ds arbeider in 1947 f * ? B ~ kostte, thans f . 13-50 moet
betalen, terwijl men in Rusland deze hoeveelheid voor slechts
P»3„50 heeft»
De nieuwe wachtgeld-.en werkloosheidsverzekering werd fel
gehekeld»
Da door de arbeiders te betalen premie werd een stijging
genoemd, in de kosten van het levensonderhoud. Een groot gevaar
lag., in de opgenomen bepaling,, dat? wanneer men na l Juli werkloos sou, worden, men elk passend werk diende aan te nemen, hetgeen
voor velen de D.Uo'tf.- zou betekenen-.'
De zegswijze "Op de sterkste schouders moeten de zwaarste
lasten rusten'1 was evenzeer een dankbaar terrein, waarop vele
sprekers hun critiek kónden luchten*

OE
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W,O,.'22/1952, blz. 5». Op. een oabaretavond werd in een schetsje ."Jan Boezeroen",
met behulp van het gepersonificeerde "Steun Yfettig Gezag", door
de Ministers Drees en Lieftinck gedwongen geld &f te staan om een
tekort van een half milliard te dekken, ontstaan door een verzoek van de overzijde om de bewapenings-begroting ,te vergroten.
Sprekende over de versoberingspolitiek, werd door J.P,
SCHALKEH, verteld van een volksvertegenwoordiger in de Tweede
Kamer} die de- Regering gevraagd had, of het geen aanbeveling verdiende on de luxe-verpakkingen van sigaretten en chocolade te
vereenvoudigen. Deze aelfde persoon, die zo hartstochtelijk voor
deze vereenvoudiging had gepleit, is eigenaar van een "super
auto", die volgens kenners de duurste auto is, die er momenteel
te koop is. Dit, aldus Schalker, is de manier waarop de kapitalisten versoberen» De regering spreekt van versoberen, maar het
salaris van de Minister werd van f«18.000 op f,24.000.- gebracht.
Door toedoen van deze ra-gering heeft de uitbuiting dè'r arbeiders
het hoogste punt in de geschiedenis bereikt; honderden millioenen
hebben Drees en Romme uit de zakken der arbeiders genomen en
aan de rijken gegeven. Echter in alle landen vinden de .arbeiders
elkaar en beginnen zij de strijd tegen de oorlog en het kapitalisme;, .Dit is het begin van een enorme strijd, die zal uitlopen
op de overwinning van de arbeidersklasse.
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^Hilversum

-

VREDESBEWEGING

15/5

1^/40

"rustig

A.v.d.Broek

Van den BROEK:hield een betoog tegen de Duitse herbewapening en de beweerde bacteriologische oorlog in Korea.
Spreker gaf a.m. als zijn mening te kennen, dat indien
West-Duitsland door Amerika bewapend zou worden, Oost-Duitsland
niet kon achterblijven. Het gevolg hiervan ZQU zijn, dat slechts
weinig behoefde te geschieden om in het hart van "Europa een
"broedermoord te doen ontbranden. Spreker trachtte aan de hand
van persberichten duidelijk te'maken, dat er in Korea een bacterien-üorlog gevoerd zou worden» Krijgsgevangen Amerikaanse pi' loten zouden dit hebben toegegeven.'Hij" spoorde de aanwezigen aan
zich aaneen te scharen en zich daadwerkelijk in te zetten voor de
.vrede*
;
GROEP
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Leiden

21/5

330/330

Langedijt

25/250

l

rumoerig

A.N.v.d.Broek .Gpenb. feestavond-De Metaal (WC)

rustig

A.J.'Kief t

Filmavond
S.V.C.

Op'de "feestavond, gehouden te Leiden op 21 Mei 1952 spoorde A.N», van den BROEK de aanwezigen aan lid"""t e worden van de
E.V.C., zijnde de enige organisatie, die opkomt voar de belangen van de werkende bevolking. Voorts deelde hij mede, dat het
Leidse "bestuur van de S„V.C. in het bezit was gesteld van steun11j aten ten behoeve van de stakende kameraden van de Vredeateinfabriek te Enschede»-Voor deze stakende kameraden zou op korte
termijn een bedrag van f«15»000 nodig zijn, Op deze feestavond • •
werd een toneelstuk opgeroerd, betrekking hebbende op de spoorwegstaking van 1903, Ms conferencier trad op GSRRITSTERKMAN,
voor wiens optreden vooral bij de jeugd geen interesse bestond.
De zaal was voor de helft gevuld met jeugdige personen, die kennelijk gekomen waren' om te kunnen dansen.
Te Lang e dij k werd Vertoond de film "Bevrijde G-rond", in
welke film de zegeningen van het Sovjet-regiem hoogtij vierden.
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HET ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES

A.v.d.Berg
L.van Os

Openb.verg. OVB

12/5 250/—

J,Koning

Openb«.vergi
ANBZ-OVB

1/5 150/150

C.J.H»Poppe l Mei viering
O.V.B, R'dam

Delfzijl

8/5

Den Haag
Rotterdam

Il/-

De op 8 Mei 1952 belegde vergadering te Delfzij l kon geen
doorgang vinden als gevolg van de geringe opkomst, "Als sprekers ,
zouden optreden A.van den BERG en L,van OS , die respectievelijk
zouden spreken over "De noodzaak van het O.V.B, in de Nederlandse havens" en "De wet op de werkloosheidsverzekering .
Loonoonflict
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/* vf.o. 23/1952, biz, 7.
Loonconflic t haringvis ser s
Op een te Jen jfeag gehouden vergadering van de MBZ-OVB
bracht JACOB KONIHG naar voren,, dat de activiteit van de ANBZOY3 stimulerend had gewerkt op de activiteit van de bonden, aangesloten bij het Unieverkeer. Hoewel de /JTBZ-OVB vasthield aan de
eis van f.55»— per v/eek loon en afrekening per reis, moest .toch
ook steun worden verleend aan de door de Uniebonden voor de drijfnetvisserij vastgestelde' regeling, namelijk een maandloon van
f.175.— en f.11.— of f, 12.50 per f,1.000.- besomming..Spreker
waarschuwde de aanwezigen om zich niet .in.'te laten mét het gewroet van de "S. V.ö.','die de actie ondergeschikt wild. e maken aan
de door de Communisten gedecreteerde politieke acties* Het gedrag van de reders werd'gehekeld, omdat zij niet wilden voldoen
aan de eis van de vissers, waardoor uitvaren niet kon plaats hebben.
.
l Me i-viering

:..'•,.•

:

Op de openbare bijeenkomst van het O.V.B, te Rotterdam
ter gelegenheid van de l Mei viering verklaarde O * J .H. POPPE, dat
het zingen van de "Internationale" thans;!voor ;de arbeiders een
diepe .levende betekenis heeft gekregen. Het kapitalisme werd gehekeld^ waarbij er in het bijaonder op werd gewezen, dat de so;c_iale .voorzieningen werden betaald uit de -me.ervraarde van.door arbeidera geproduceerde producten.

G R O E P

4-0

-

DIVERSEN

Openb»verg.
Comité van
Rotterdamse
Zeelieden

Rotterdam

13/5

16/-~

leiden

19/5

100/100

ïï,JongbloedFilmvert.
P.Pijlen
"Leids WerkG.Schoor
lozen-Comité

Haarlem

7/5

36/-~

W.F.H.van het Openb.verg.
Schip
"WerklozenM.Standhardt Comité Haarlem'*

Haarlem

23/4

20/—

A»B.Heytink . Openb.verg» van Ooyen
"WerklozenCömité Haarlem"
Oude Pekela

G.Hoiting
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ÏÏ.O. 22/J.952, blz, 8.
Oude Pekela 10/5 60/~

—

Diverse spr«

Verg. strocartonfabrieksarbeiders

\7e rkl o zen ap t iea s
Op een openbare vergadering van het comité van Rotterdamae
zeelieden, gehouden te Rotterdam voerde ANDRIES G™ERT HOITING'het
woord» Spreker bracht naar "Voren, dat de actie van het comité er
op was gericht een beter rouleersysteem te krijgen bij het monsteren van zeelieden-op Nederlandse koopvaardijschepen. De z.g.
"zwarte lijst" diende te worden opgeheven, omdat het aanhouden
"van zo'n zwarte lijst door de redersverenigingen in strijd is met
de wettelijke bepalingen. Door de Directeur-Generaal van deScheepvaart werd bepaald, dat zeelieden, die eens deserteerden
voor altijd zullen zijn uitgesloten om op Nederlandse koopvaardijschepen te monsteren. De'werkloze zeelieden werden opgewekt het
Nationale ïïerklozencongres op 24-5-'52 te Den'Haag bij te wonen.
Op de filmavond te'Leiden werd een drietal films vertoond,
onder welke de film "Taboe" over de Zuidzee-eilandèn, De bijeenkomst wwrd geopend door "N.JONGBLOED, die mededeelde, dat ij.fr. v de
werklozen een adviesbureau door hét P7C is opgericht,^ PSPIJLEN wees
daarna op de grote werkloosheid en drong aan op het bezoeken van
het werklozencongres te Den Haag op 24--5-1952*. G.SCHOOR deelde
mede, dat aan de Leidse bezoekers, die het congres te Den Haag
zouden bijwonen, de reiskosten zouden worden vergoed. Op een
vraag van een der aanwezigen, v/aar het geld vandaan kwam, werd
geen direct antwoord gegeven, het belangrijkste was immers, dat
de reiskosten zouden worden vergoed»
Op een openbare vergadering te Haarlem, gelegd door het
werklozen-oom!té Haar-lem voerden A.B»HEYTINK en VAN OOYJN het
woord.'Door sprekers werd naar voren gebracht, dat het grote
werfclozencijfer hie* te lande niet het gevolg is van een crisistoe s tandj immers de werkloosheid wordt tegenwoordig moedwillig
veroorzaakt. Er werd/aangedrongen ook te Haarlem een werklozenkrant uit te .geven. De noodzakelijkheid van emigratie werd b;e- :
streden op grond- van de aanwezigheid van voldoende werkgelegenheid»
• Op 1 -de openbare vergadering te Haarlem d. d» "'.7-5-'52, belegd door het werklozencomité voerden het woord Yf.F.H. VAN HET
•SOHIP en VAN OOYEN.- Met nadruk werd er op gewezen, dat de E,V,G.
niet de leiding wilde hebben van de werklozencomité1 s' hier te
lande. De S.V.C, was v/el bereid op verzoek de nodige steun te
verlenen, zoals het verzorgen van drukwerk en het verschaffen
van stenciUpapier. Aan de hand van statistische gegevens werd
•aangetoond, dat het werklözencijfer op l April 1952 68^2fo hoger
lag dan het jaar daarvoor. Ter vergadering werd nog verklaard, dat
de Haarlemse werklozenkrant naast de landelijke werklözenkrant
op l Mei 1952 met een oplage van 1000 exemplaren is verschenen,
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Van de 1000 exemplaren waren reeds 700 exemplaren verkocht. Het
ligt in de bedoeling de oplage te vermeerderen met 1000 exemplaren en de .volgende krant voor de 24ste Mei 1952 te laten verschijnen* /_
"
Op de vergadering te Oude Pekela uitgaande van de werkloze strocartonfabrieksarbeiders, georganiseerd in verschillende
vakorganisaties behandelden diverse sprekers de grote werkloosheid
L Mojies;
' .
1. Aan leden van de tweede Kamer; Verwerping van ,de wet op uitkering aan werklozen.
;.
2* Aan B & W Haarlems Verzoek om over te gaan tot de verkoop
tegen lage prijzen van groenten, die voor doordraaiing J»ri
aanmerking komen.
.
P E R S OH A L I A

aG)
/ui ton van den.

' ' '(blz»5,"6)..
' '-' "'• • I:" :
roëk

i

Albert Nijsbert van
Antoine Johanne®,
(blz,2)
/urnoldus

(blz„7)

(blz,7)
Andries Geert» -;
Aldert Jan^/Enuistingh Neven
Cblz.l)
Hendrik»
i/koning (blz.5) , .
Jacob.
^Jongbloed (blz*7)
Nicolaas.

