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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND
Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Bijzonderheden

Zaalcap*
Andijk

10/5

35/300

rustig

G.de Vries

Filmvoorstelling
i.v.m. verkiezingen

Gorrêdijk-15/5
GemiOpsterland

36/300

rustig

J.de Vos

Filmvoorstelling
i.v.m* verkiezingen

Winkel

20/50

onbekende
spreker

Filmvoorstelling
i-.~v.nif verkiezingen

15/5

Schoon- '17/5
oord
Gem» Sleen

65/500

Deventer

75/100 rustig
enig
appl.

H, Gortzak

Verkiezingsvergadering

35/80

H.Bödde

Filmvoorstelling
ipv^m, verkiezin-

19/5

Medemblik 19/5

enig
appl.

rustig

J*P.Schalker Vergadering

gen
Winscho-

19/5

50/300 rustig

S«Dammer

20/5

80/100 rustig
enig
appl,
- 2

H.J.Bosma

ten
Alkmaar

Filmvoorstelling
i«v.m» verkiezingen
Filmvoorstelling
i«v,m, verkiezingen '
Zwijndrecht
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Zwijndrecht 21/5

12/70

D9.etinóhem

23/5

3O/?

Vlissingen

23/5 100/150

Zwolle

23/5

80/230 rustig G*Wagenaar

Vér kie zingsver-ga»
d«ring

Leiden

24/5

80/350 rustig J.F,Reuter
• ,;
: . •

Vërkiezingsvergadering

Utrecht.

24/5

450/1500 rustig H. Gortzak ; Vërkiezingsvergaenig
, - ••
dering
appl*

Zaandam

26/5

300/450 rustig C-0Maas

Amsterdam

28/5

100

raat

G-ode Vries
:
_

Verkiezingsvergadering

. rustig A,v,Rooy

Filmvoorstelling
i,v<,m» verkiezingen

rustig C,Smit

Filmvoorstelling
i e v n m a verkiesingen

Vërfciezingsvergader ing

rustig H,Gortaak

Openlucht b i j

kortist i.v.m» verkie zingen

' ALGEHEEN GOLLBOTIEF OVERZICHT
• •.
• .
\
/' .

••

Op de filmavonden.» georganiseerd door de filmdiens t van
de C.PoNtt, werden, voorafgegaan door een enkele Russische documentaire, de Roemeense film "Het leven triomfeert" en de Hon-gaarse film ''Bevrijde Grond" vertoond. •.
'
:In het algemeen werden de verkiezingsbijeenkomsten opgeluisterd met toneel en muziek» -,
Gecolporteerd werd met Q^P-ïï^-verkiezingsleotuur, zoals
de brochure "De eervolle,weg van de- vrijheid". Ter versiering'waren in. de zalen rode en nationale vlaggen aangebracht, benevens spandoeken met de leuzen;
"Werk, Woningen,Vrede"
"Vrede, Vrijheid, Werk en. -Woningen"., •• ;
' .
"Weg' met de werkloosheid"
;
"Hogere lonen, Lagere Prijzen"
"Werk voor allen"
"Vrede is ons leven" • . - . ,
...
"Het
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"Het kapitaal van De Waarheid zijn de werkers"
"Tegen overheersing van ons land, De Waarheid - Tredeskrant'1
"leest het beginselprogramma der C.P.Nv"
"De weg naar Socialistisch:Nederland"
"Tekent voor een Tredespact tussen de Grote Tljf - Trede"
"Handel met het Oosten is werk voor het Y/esten;'
"Amerika voor de Amerikanen, Nederland voor de Nederlanders"
De belangstelling was niet groot? in enkele .plaatsen
zelfs slecht te noemen.
De stemming vras nergens enthousiast. Hier en daar kon de
spreker een tussentijds applaus oogsten.

Te r ki e z inga,proJ3ag_qndaL
Alle gehouden vergaderingen stonden in het teken van de
a*s, verkiesingen» Op de gebruikelijke nanier werd de Regering
ervan beschuldigd het land aan de Amerikaanse oorlogsophitsers
te hebben uitgeleverd.
Het Nederlandse volk, ao hee.tte het, wordt uitgemergeld
om het geld voor de bewapening bijeen te brengen» Aan directe
en indirecte belasting betaalde iedere Nederlander gemiddeld
600 gulden' per jaar» De prijzen van de allernoodzakelijkste
:
levensbehoeften stegen met de ~dag0 Aan de hand van vele cijfers fcwam men tot de conclusie, dat sedert 1948 de kosten voor
levensonderhoud met 33$ waren gestegen, 'terwijl de arbeiders
in het gunstigste geval slechts 17$ loonsverhoging ontvingen.
. De Sovjet Unie, "het land van de toekomst, waar als enig
doel wordt nagestreefd de vrede te dienen en de welvaart van de
bevolking op een steeds, hoger niveau te brengen", werd vergeleken
met Nederland., waar het welvaartspeil steeds daalde en het aantal werklozen toenam* Ook de verzekering tegen de werkloosheid
werd fel gecritiseerdo
Dr.Drees werd bestempeld als een verrader van het socialisme en een dienaar van Amerika» Het werkende volk verarmde met
de dag, doch de ondernemers maakten in 1951 een winst van
7250 millioenc
Het G-ene r aal-Ter dr ag, waardoor het Nazi-leger v/eer werd
opgericht, was één schending van de overeenkomst van Potsdam.
Hier was door de grote mogendheden het besluit genomen het
fascisme in Duitsland voor altijd te vernietigen*
Teer tig Hitler-generaals zullen echter in het nieuwe Nazi-le' ger dienst doen, terwijl het \7estduitse regeringsapparaat voor
85$ was samengesteld uit Nazi's.
De KoT<,P<» werd 'een gevaar voor Nederland "genoemd,Een
eventuele •Regering-Eomnie zou lijken op het regiem van Franco
in Spanje o Ten bewijze hiervan werd een zinsnede uit een artikel in "De Maasbode" aangehaald, waarin een pater 2ou hebben
geschreven, dat men de bewegingsvrijheid van de niet-Katholieken moet beperken*
Tolgens
......
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..Volgens J, F. REUTER was het bekend geworden, dat Romme na
de verkiezingen een staatsgreep' uit wil -voeren en op deze wijze
Nederland tot een 'gehoorzame R,E«-staat van Rome -wil .maken.
Terwille van de vrijheid en onafhankelijkheid van Nederland moesten de. arbeiders eensgezind de handen inéén slaan en
hun stem uitbrengen op de lijsten der communisten en partijloaen,
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Rotterdam

H.Kr ui :
G,Verdijsseldonk
Ph.v.Staveren-Demen

19/5 170/—

Piet van Staveren avond

• Gesproken.werd over de te 's-Gravenhage gehouden werklozen-conferentie niet de opwekking deze actie financieel te steunen.
De moeder van Piet van Staveren bedankte voor het betoonde medelêven met haar.zoon. .
Een motie, waarin 'geprotesteerd werd tegen de behandeling
van dé "Indie-weigeraars" en een ;t eis" tot vrijlating van Piet
van Staveren, zou aan de Regering gezonden v/orden.

VREDESBEWEGING
:

"• Haarlem

16/5

20/200 :

Delft

19/5

45/—

Purmerënd 21/5 '

v,d,l'erg
lauw

21/100

Collectief

Ii»Mulhuyzen
J. Y/. Koning.
Ds.v.Osen, "b ruggen

Openlucht meeting

X.B.oas

overzicht .

Verschillende sprekers zagen in de tegenwoordige wereldsituatie
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wereldsituatie tekenen, die er op zouden wijzen dat een oorlog
dreigende was. De gevoerde acties van de vredesbeweging waren
er juist op gericht het oorlogsgevaar af te wenden. Behalve de
stagnatie in de school- en woningbouw en de- lage lonen der arbeiders, die een gevolg zouden' zijn van de grote militaire uitgaven
op de begroting, stond ook de herbewapening van West- Duitsland
bloot, aan critiék* In verband met het laatstgenoemde feit werden
de aanwezigen opgewekt tot het verzamelen van handtekeningen,
teneinde uiting te geven aan hun afwijzende houding*
Boas was van mening dat de Nederlandse Regering de cönseq.uenties van het namens haar geparafeerde pact tot herbewapening
van West-Duitsland niot kon over zien * Bovendien was het Nederlandse volk hierin niet gekend» "Vermoedelijk denkt de Regering",
aldus BOAS, ndie bevolking kletsen wij wel plat". Maar "zo is het
niet, want wij zullen ^n wij moeten met
"kracht protesteren
tegen herleving yan het Duitse militairiame."
• Spreker betoogde dat de handhaving van dé verdeeld-heidd
van Duitsland en de aanwezigheid van Amerikaanse en Russische bezettingstroepen, evenals in Korea,, een burgeroorlog ten gevolge
zou hebben»
Door enkele sprekers werd in verband met "de acties van
de vredesbeweging opgemerkt, dat tien geen politieke debatten
moest uitlokken, daar de vredesbeweging een neutraal lichaam is.
Ook het woord "communist" diende derhalve vermeden te- worden,
De handtekeningenactie eiste zorgvuldige organisatie, o. m..
door het oprichten van buur tcomité' s en het uitschrijven ! van
"vredesweken"? Het was de taak der vredesstrij>lers zoveel mogelijk andersdenkenden daarbij te betrekken^
Ook de handtekeningen van niet overtuigden, van hen die het deden met de gedachta: "ik zal je maar een plezier doen",, zijn
welkom» Mogelijk zouden zij door de vele acties toch overtuigd
worden»
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Onstwedde

-

DIVERSEN

15/5

94/550

Ds „Brouwer
B,Blokzijl

Vergadering "werklozen-Comité"
Onstwedde

Werklogenactie;a;
Op een vergadering, belegd door het "tferklozen-Comlté"
/
Onstwedde behandelde Ds*BROWER de p-rtrductiefactor "arbeid" in het
- 6licht
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licht van de Bijbel, Arbeid is volgens God's woord een zegen, maar
men moet er zich voor wachten arbeid te zien als middel om'er
winst of voordeel uit te halen, in welk geval arbeid zal leiden
tot de zonde*
Geldzucht, hebzucht en omkocpbaarheid beïnvloeden het
werklozenvraagstuk. De enige 'manier om de werkloosheid te bestrijden is, dat men zich met zijn nood wendt tot Christus»
Na DsoBROUWER ?\rerd het woord gevoerd door B.BLOKZIJL, die
de werkloosheid zag niet als natuurverschijnsel, maar als een
maatschappelijk kwaad. De werkloosheid kan met succes bestreden
v/orden, wanneer wij de 'oorzaken van de grote werkloosheid, zoals
daling van de koopkracht, het verbod tot handel drijven met China
en Rusland, de bewapeningswedloop, elimineren^ Wij moeten op het
werklozencongres te Den Haag op 24- Mei 1952 ten stelligste protesteren tegen de RegerrLngsmaatregelen, die oorzaak zijn van de
grote werkloosheid» Het zal niet gemakkelijk zijn de Regering er• van te overtuigen, dat haar maatregelen onjuist zijn» BLOKZIJL
het dan ook zo, dat men "met de zweep" naar den Haag moest»
Ook de werkloosheidswet werd aan de nodige eritiek"onderworpen,
waarbij in het bijzonder door spreker naar voren werd gebracht,
dat de Regering beslist niet van plan is deze wet^van toepassing
te maken ook voor hen. die op l Juli 1952 reeds werkloos zullen
zijn.
,£
Op een vraag van B9BLOKZIJL aan Ds„ BROUWER of hij van plan
was mét zijn aanhang naar het wertlozencongres te Den Haag te
trekken antwoordde Ds0BROUWER;
"Kracht noch geweld kunnen mij bewegen het werklozencongres te bezoeken, slechts mijn geest zal mij leiden al dan niet naar het
G'ongres te gaan"»
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JEHOVA'S GETUIGEN

Veendam

16/18 4-50/500 rustig
Mei

W=C„Reijntjes

Theocratische
zoneverg.

Leiden

23/25 1600/—
Mei

W.C.Reijntjes

Theocratische
zoneverg.

rustig

Op alle vergaderingen behandelde de spreker het reeds
meermalen door hem besproken onderwerp: "Welke religie zal de
Wereldcrisis overwinnen1'*. Nieuwe gezichtspunten bracht hij niet
naar voren» In Leiden werd een schets opgevoerdj "Van Babyion tot
Zion". Hierin-werden door een.minister, een predikant, een danseres en een Kapitalist pogingen aangewend om een aan een paal
vastgebonden
- .7 ~
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vastgebonden mens van zijn boeien te bevrijden. Dit lukte niet.
Toen de poging werd herhaald door een Jehova-Getuige, alaagde
deze en de man werd. van het zonnige Babyion tot Zion gevoerd»
In Veendam liepen kinderen van 8 jaar met borden, „waarop
een opwekking stond om de bijeenkomsten te bezoeken.

PER-S ON A L I A

,/Blokzijl (bis, 5)
Berende
(blz*4)
Louis o
g/Bóddé' (blz.l)
: Harm.
(blz«l)
Hendrik Jan.
i/v Brouwer (b 1 2 ,5)

^'n...,,,,:, .,_• ... ..,_,.
Sievert
\a
Maria Joha
" y
(blz.4)
/G-ortzak (blz.1,2)
j
Hendrikus,
l
/^/Koning (blz*4.)
Johan Y/ilhelm,l (blz«4)
; : Heiltje,
v/Maaa (."b la .2)
G-erarduSo
LUC as o

, (blz«4)

•.i/ueenbruggen (blz.4)^
Ds, Hermann van»
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