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Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Bijzonderheden

Zaalcapc
Velsen

5/6

240/750

rustig

G.G,Geelhoed

Verkiezingsvergadering

Doetinc hem

6/6

60/100

rustig

H.Gortzak

Verkiezing3vergader ing

Twello
8/6.
Gem.Voorst

Arnhem

10/6

Filmavond, bij
gebrek^aan belangstelling niet
doorgegaan

6

68/220 . lauw

J.P»Reuter

Verkiezingsvergadering

Deventer 11/6

20 a 30

Jager

Deventer 11/6

20 a 30

M-.Pothoven

Openlucht bijeenkomst

Deventer 11/6

. 20 a 30

J*A.Hendrifcs
J.Vlietman

Openlucht bijeenkomst

Haarlem 11/6

40 a 70

Deventer 12/6 120/550

Openluo h tbijeenkomst

H.C.Hennevelt Openlucht bijG. Mol
eenkomst

rustig
— 2 —

Odino t

Verkiezingsvergadering mét
filmvoorst,
Haarlem
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Haarlem

12/6

40 a 70

Veendam

12/6

160/500

Deventer

13/6

10 a 20

Deventer

13/6

Deventer

13/6

HrGortzak

Verkiezingsvergadering

T j -6- Jager
MrPothoven

Openlucht bijeenkomst

10 a 20

Tj,, Jager'
M, Po the v en

Openlucht bijeenkomst

10 a 20

T<j r Jager
ÏLPothoven

Openlucht bijeenkomst

M„E:.Li^sOdinöt
\7oEremer

Ver kiezing s v e
gadering

15/60

Eliiii
13/6
GenuHoogeveen
Haarlem

13/6 '

40 a 70

Schiedam

13/6

100

Uithuizen

13/6

Alkmaar

14/6

Assendelft

14/6

Delfzijl

14/6

.

aandc
enig
appl,
— '

rustig

H t Cc Henhevel t Openlucht bijeenkomst
G. Mol
J , Haken

Openlucht bijeenkomst

G, Borst

Verkiezingsvergader ing

C-, Geugjes

Ver kiezdngs vergader ing met
filmvoorstc

4.0/400 '

J c Hak en

Verkiezingsvergadering
A

40/300

H, Haken

Verkiezingsvergader ing

lauw

32/68
80/100

:

HoOoHennevelt Openlucht bijG--,Mul
eenkomst

rus üig

Gor.redijk 14/6
Gem, Opsterland ,

500

rustig

G ; Wagen aar

Openlucht bijeenkomst -

Utrecht

14/6

300/350

enth.

M, 'S,. Lip sOdinot

Verkiezingsvergader ing

Winschoten 14/6

50/200

rustig

B.Blokzijl

Verkiezingsvergadering •

¥ormerveer U/6

300/330

lauw

J.P,Reuter

Verkiezingsvergader ing-
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Zutphen

14/6

30

Zwaagwest-14/6
einde
Dan tumade el

65

Sappemeer 15/6

70/250

rustig

G, Blokkerde Groot
J»Hoogcarspel

Openlucht bijeenkoma t

J, Haken

Openlucht bijeenkomst met
filmvoorstr.
¥erkieaingsvergadering

Grouw
16/6
80 Getn c Idaarderadeel

rustig

JcP,Schalker

Openlucht bijeenkomst

Velsen

50

rustig

ThcKruisman

Openlucht bijeenkomst

80/4-00

rustig

J.Hoogcarspel

Verkiezingsvergadering

J.F.Reuter

Verkiezingsvergadering

H,de Vos-Krul
H= Gortzak

Openlucht bijeenkomst

B.Blokzijl

Openlucht bijeenkomst

16/6.

Apeldoorn 17/6
Zoog a/d
Zaan

17/6

220/450

Schiedam

17/6

300

Vlaardin- 17/6
gen

150

lauw

COLLECTIEF OVERZICHT
Op de filmavonden werden de Russische films "Dé Midvoor" en
"Roem aan de Sport", alsmede de Roemeense film "Het leven triomfeert11 vertoond,
'
"
.
Op verschillende vergaderingen traden communistische zangmuziek- en cabaret gezelschappen op» Ook enkele Russische dansgroepjes verleenden aan vele bijeenkomsten hun medewerking,
• '
Er veerden op diverse vergaderingen moties'aangenomen met het
doel bij de Franse Ambassade en/of de Amerikaanse Ambassade te protesteren tegan de arrestatie van Jacq.ues Duclos. Van de Nederlandse
Regering werd op dezelfde wijze de vrijlating van Piet van Staveren
geëist,
Gedurende de pauze werd er gecolporteerd met partij-lectuur,
'Ten bate van het verkiezingsfonds werden er verlotingen alsmede collectes gehouden.
De vergaderzalen waren raet rode en nationale vlaggen en verkiezings affiches versierd» Te Worrnerveer waren op het podium de
joor.
„ 4-
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portretten van Lenin en Stalin aangebracht*
' D e volgende leuzen waren t e lezen:
"Alles voor de Vrede, de Vrede voor alles"
"Voor Vrede, 'Terk en Woningen1'
"Voor . Vrede» Vrijheid, Welvaart"
"Vrede .tussen alle volkeren ;)
"Vrede en brood"
"leest de T/aar heid - Vredeskrant"
"Voor een pact tussen de Grote Vijf - Vrede"
' : üegen overheersing van ons land"
"Eigen Meester, Nieraands knecht" •
i5 Voor de Grondwet» voor de Vrijheid"
"Strijdt voor een' onafhankelijk Nederland"
"Huurverhoging - loonsverhoging"
."Hogere lonen en lagere prijzen"
"Piet van Staveren moet vrij ; i
"Handel niet het Oosten is werk voor het V/e s ten"
"Voor een democratisch Duitsland"
'"Strijdt voor een herenigd Duitsland"

'

Uit de redevoeringen bleek, dat verschillende vergaderingen
bedoeld waren als debat-vergaderingen met de P < , v . d , A J ; > maar dat
deze partij, soals de sprekers zich uitdrukten^ " h e t niet had aange
durfd" . hieraan deel te nemen*
'
' '
De belangstelling was gering j zo kon het voorkomen., dat twee
vooraanstaande C 0 PcN,-spre£ejrs "voor een vijf tiental "bezoekers hun
verkiezingsrede hielden? De stemming was in het algemeen zeer rustig.

"Toer de sprekers werd "op de gebruikelijke wijze 'de Regering
verweten deel te nemen aan de oorlogszuchtige doeleinden van Ameri
ka c
De bewapeningswedloop, 'alsmede de deelname van Nederland aa
het Aul-.iuifjc'ie pao t werden fel gehekeld,,
De werkloosheid, de prijsstijgingen, zelfs, hét optreden tegen
de Jehova's Getuigen te Venlo, werden geweten aan de toenemende invloed van Amerika,,
Prof . Re mm e werd genoemd als de door Amerika geschikt bevonden
persoon, om na de verkiezingen de democratische grondrechten van de
Nederlandse bevolking verder te beknotten. De leiding van de K,VoP,
werd verweten niet do wil van haar kiezerskorps ten uitvoer te ".''i l
willen brengen. Zij bracht integendeel de sterk reactiönnaire elementen als Duynstee en Steenberghe naar voren, waarmede zij toegaf
aan de fascistische en kapitalistische druk en waardoor de arbeidersbelangen verloochend werden- Spreker vervolgde, met de bewering
dat een aandachtig toehoorder reeds nu in derijen'der K.V«P. tegen
dit; verschijnsel ernstige cntiek kon beluisteren,, In dit verband
?/erden aan PrcfuRomme en de K., V/P in de redevoeringen alle
voorkomende
„ 5_
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voorkomende synoniemen van het woord "fascisme" toebedeeld»
x
De Pc ve d» A* en Dr,Drees werden genoemd als handlangers van
het Amerikaanse- kapitaal. De leidinggevende figuren in deze partij
v/er den fel aangevallenf doch overigens sprak men over. de vrienden
in de P^Vcd^A? en de vrienden van het N, V.- 7.
De door Amerika opgedrongen bewapeningspoli tiek werd aangewezen als de oorzaak van de toenemende werkloosheid en de steeds
erger wordende woningnood „
Nederland was door de madewerking van de Regerin DreesRomme een willoos werktuig geworden in de handen van het naar
oorlog strevende Amerika„
~
In Oost-Duitsland echter weigerde het Duitse volk-T ónder
de beproefde leiding van Wilhelm Pieck, eendrachtig in déze Amerikaanse oorlogokoe.ro te varene
De houding van Amerika wordt getypeerd, aldus betoogde men,,
door een uitlating van een Amerikaanse Landbouwattaohé,, Deze zou
verklaard hebben., dat 'zijn land, indien het oonflict op Korea
zou uitlopen op een derde wereldoorlog, verlost zou worden van de
thans heersende economische moeilijkheden en de te grote voorraden
landbouwproducten^ Gelukkig "was er een ommekeer gaande in de houding der arbeiders en men wee a "op de overwinningen in "de ~ onlangs
gehouden verkiezingen in Italië "en Frankrijk,, waarmede bewezen
werd geacht, dat de 'arbeiders een beter . inzicht hadden verkregen in
de ware aard .van Amerika,"'1
In Nederland "was een opleving van het fascisme zeer sterk
merkbaar, waarvan men als bewijs het optreden van het Comité voor
Vrede en Vrijheid noemde* De plakaten van dit comité, "die "gebruikt werden om de communistische verkieaings affiches te "besmeuren; "waren, al du c. het betoog, niet afkomstig van "een bepaalde
politieke partij, doch zouden in opdracht van de Regering in Amerika vervaardigd zijn,

'GROEP 2

r dam 14/6

J.Vriend
CoJ u v»d„Kraan
WoKlinkenberg
¥,¥illemse

75/480
en
100/480

Conferentie "De
Cultuur"Bedreigd"
Middag en avond
bijeenkomst
Film;*"Middelde uwse~Bouwkuns t"
"Les deux timidesn
en "Ballade van de
hoge hoed"
De

„ 6-
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De conferentie,,'bijeen geroepen ter ''bespreking van de
ernstige situatie, waarin onze cultuur zich bevindt11, werd in
hoofdzaak bijgewoond door jongeren^ Het initiatief tot het houden
van de conferentie ging in'feite uit van de O.P.S.J,,, doch de activiteit van deze.organisatie ging naar buiten schuil achter een
!!initiatlef conité*"Tijdens de middagbijeenkomst betoogde J. VRIEND
dat de cultuur werd bedreigd. In dit verband noemde hij de be?/a~
peningskosten van 1500 millioen gulden en verder het feit dat ondanks een inkomen van 157 millioen gulden door het vreemdelingenverkeer, het object van toerisme de stad Amsterdam niet bewaard
wordt. 'Zulks bleek b.v., uit het verval van de oude Kerk te Amsterdam, Restauratie werkzaamheden werden beschouwd als een financiële
last-,
Hoewel onze dansers zeer gezien zijn op de b" ui ten l, podia
is de bezetting 'van heb ''Ballet der Lage landen" gehalveerd, omds
de subsidie ontoereikend was. aldus spreker„
Steeds gold het argument dat er geen geld beschikbaar was?
maar wel werden, 6lV2 millioen gulden uitgegeven voor de burgerlijke
verdediging» Spreker gaf als zijn mening te kennen,, dat een volk
zich pas goed kan verdedigen, indien het .weet dat zijn cultuur verdedigd wordt.o
. . . .
GS. J r van der KRAAN was van mening dat de verlaging van
het levenspeil van het grootste deel van het "volk door de stijging
der prijzen, ook een bedreiging vormt voor de cultuur, Voorts o efend.e hij critiek'uit. op de subsidie-politiek. De bewapening
zou worden opgevoerd ter voorbereiding van een derde wereldoorlog,
Spreker beschouwde het als: de taak van de kleine naties de grote
te wijzen op d.e'noodzaak van internationaal overleg, bij moeilijk'.heden; en vAer te'gaan in ontwapening,.
'ïï.linkenberg sprak de wens M-1, dat deze conferentie zou
resulteren in oen grootse"actie voor het behoud van de cultuur,
belichaamd in een grote beweging*
Gedurende de avondbijeenkomst,, sprak - Wi'glJfociïïiü^CDELjSMSS'S
ove-v het onderwijs,. Er was veüg ros, :.j h aar een gebrek aan scholen.
Op de Veluwe v/er den eehter voor destructieve doeleinden kazernes
gebouwdVoorts betoogde spreekster dat het onderwijs in Nederland
nog niet kosteloos was* Volgens de Grondwet hebben alle Nederlandera
dezelfde rechten, maar bij het onderwijs kwam van die gelijkheid
niets ter-üchtc De mogelijkheid tot studie was afhankelijk van de
financiële positie der-ouders* .In het rapport van het "Verbond van
Wetenschappelijke Onderzoekers stond., dat van de studenten slechts
'Lfo uit de- arbeidende, 'klasse voortkwam^
.
Se onderwijzers dienden een opvoedende'taak te hebben, de
leerstof vinden de kinderen aelf in de boekenIn zijn slotwoord deelde de conferentie-voorzitter mede/
dat het initiatief comité zich o^m* ten doel stelde wegen, aan te
geven hoe de cultuurverbreidlng kan geschieden,

— v
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NEDERLANDSE VROWEN BEWEGING-.
Glanerburg

19/6

200/—

rustig

G„Blokker-de Groot

Enschede

20/6

150/—

vrij
en t h»

E» Teeboom-v-v/es t

G.BLOKK3R-de GE002 begon haar betoog met de mede'deling,
dat zij de eer had gehad door de C.P,N. te worden uitgenodigd zich
voor de Kamerverkiezingen oandidaat te stellen op lijst 6. Zij
had het aangenomen omdat zij. als Bellamyaaa,, de vredespolitiek:
van de C*P»ITs in de laatste 7 jaar als enig juiste had gezien. "Ik
b'en geen communist, -„vant als ik dat was, zou ik daarvoor uitkomen
en nog beter voor de partij kunnen werken", -aldus spreekster.
Hoe vredelievend de" huidige Regering wasj"bleek volgens
haar uit de twee politionele acties in Indonesië, Deze hadden aan
6000 soldaten het' leven gekost en nog enige malen dat aantal aan
gewonden a
Boor bet uitgeven van 21QO miliioen gulden voor de bewapening kwamen de scholen-, woning- en ziekenhuisbouw in het gedrang
en werd de werkloosheid bevorderd»
De P»Vid,A„ ern~de K. V, P.» hadden de tot stsndkomng van het
ambtenarenverbod en de instelling van een 3e kamer, "de Wbrgkamer",
bevorderd.
"
'"
Allé beloften, van de Minister President Drees waren tot
duavar onvervuld gebleven»
Teeboom-van. West sprak'achtereenvolgens "overs werkloosheid, bewapening, de hoge levensonderhoudskosten en de öorlogs-'
voorbereiding»-Volgens haar zou de welvaart er bij gediend zijn,
indien men zou overgaan tot het afsluiten van handelsovereenkomsten met de Oost-Europese landen op basis van wederzijds voordeel,
zoals op de SciConf» te Moskou was voorgesteld. Oorlogsmisdadigers worden vrijgelaten,, aldus spreekster, doch de vredesstrijder
Piet van Staveren moet zijn 7 jaar gevangenisstraf uitzitten*
• DG aanwezigen werden opgewekt hun stem uit te torengen op
lijst 60
•
H e d e'v7Q r kin g werd verleend door de Schalmeienkapel • "Morgenrood",
:
. '
Het podium was versierd met een spandoek met de leuze "Een
gelukkige toekomst voor onzs kinderen",,

Jubbega

16/6

800/—

Amsterdam

19/5 2000/2000

rustig

Da.v.Dalen

—

]}s„v,Dalen

Openl.. meeting
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DB * v„Dalen gaf een verslag van zijn recent bezoek aan Rusland,, Hem was tijdens de interreligieuze conferentie te Moskou verzocht de groeten over te Brengen van het gehele Russische volk.'Hij
verheerlijkt® de toestanden op kerkelijk en sociaal"gebied in de
S.Ur Warm én hartelijk is daar het contact tussen Kerk en Staat,
De Kerk leeft eru In de S,U» heerst een vredessfeer. Men wil daar
alleen maar warkgn en opbouwen,
" '"
In het Nederlandse parlement waren daarentegen de z„g.
Schutzhaftwetten aangenomen. "Ik protesteer "aldus spreker/'omdat
het Nederlandse volk niet gediend is van neo-fascisme". ~~
In \7est Duitsland v/orden S„S,-ers, beambten van de vroegere Grüne Polizei en Nazi-generaals in ere hersteld om een nieuw
leger op te bouwen,
Nederlandse soldaten zou men onder hen willen laten dienen»
De pers in Nederland zou een slechte voorlichting geven
over het vredelievende streven van Rusland. Ds c v. Dalen was er van
overtuigd, dat de Amerikanen in Korea een chemische en bacteriologische oorlog voerden» Dit vertelde hij niet omdat hij er voor
betaald zou worden of omdat hij bij een mogelijke Russische bezetting volkscommissaris voor de eredienst hoopte te worden» De
Westerse pers wist nog altijd de feiten te verdraaien' of ze in
twijfel te trekken. Spreker riep op tot geestelijk verzet. Christus
eist; ''Hebt Uw naaste lief". G-eestelijk verzet tegen de leugen
is het gebod van heden-

Oomité Uitzending Haagse Kind

DIVERSEN
Den Haag

7/6

Feestavond

200/—

Gewezen werd op de "doelstellingen v a n ' h e t "Comité Uitzending Haags Kind" t<,w 0 zoveel mogelijk kinderen uit arbeidersgezinnen in de gelegenheid te stellen een week te kamperen op het
terrein van de stichting "Zonneschijn" te loenén,
• Er werd een tombola e n , e e n bazar gehouden*

G R O E P

4-C

Utrecht

~
3/6

DIVERSEN
J,v,Oosten

15/—

. K,de Mol

OpenbcVerg. "Utrechts ïïerklozen

Comité
_ 9

Alkmaar

D I E N S T G E H E. I M
\f. 0.26/1952, blz,9Alkmaar

5/6

24/100

v.Sok
Openb.verg,
H.K»J,de Haan "Werklozendelegatie Alkmaar"

's-Gra~
venhage

5/6

40/--

J.Tuinebreij er

Wedde

6/6

200/24-0

Anersfoort 9/6

12/100

Amsterdam 12/6

200/240

Rotterdam 13/6

650/950

Openb.verg.
"Haags Werklozen
Comité"

< Schwertmann Ve:7g« "Werklozencomité Wedde"

.lauw

W. de Jong

Openb.verg.
"Werfclozendelegatie Amersfoort"

P^Boertlen
B. G. v. d, Ham

Openb»contactavond' "Amsterdams Werklozen
Comité"

P„Bosser0
Openbrsolidarionbekolndon. " teitsavond
waarvan de rede
werd vertaald
door McBoshart
H.Krul
J»v. Wijngaarden

Uitgaande van het "Utrechts Werklozen Comité" werd op~3
Juni 1952 een openbare vergadering te Utr-ecjrt gehouden. Op deze
vergadering werd het woord gevoerd 'door J,van OOSTEN en K-de
M01Een korte verhandeling werd gegeven van hetgeen op het
Nationaal Werklozencongres"van 24 Mei 1952 te ^Den Haag werd behandeld, 'Gev?ezen werd op de grote winsten, die door de bedrijven
worden gemaakt, terwijl de werkloosheid schrikbarende vormen
aanneemt-, Stelling moet "worden genomen tegen de komende huurverhoging, terwijl aangedrongen moet worden op het aanknopen van
handelsbeteekkingen met Rusland en de andere Oostelijke landen.
Aanbevolen werd in dit verband samen te werken en'steun te zoe-r
ken bij de middenstand<. Besloten werd een werklozenkrant uit te
geven,,
Op een d,d. 5 Juni 1952 te Mjcmaar gehouden openbare verghdering memoreerde H.K,Jade HAAN in~het kort het werklozêncongres Hij legde de nadruk op het feit. dat de actie van werklozen
__n_ie_t
- 10 -

D ï E N S ~ T G E H E'l M
¥,0- 26/1952, blz, 10,
nie.t uit de communistische hoek komt*
"
'
~ "
Ea de Haan. kreeg 'een"zekere van ECK het woord, die begon met
er aan te herinneren; hoe te Jubbega de werklozen succes"boekten
door ongevraagd de vérbetering van een weg ter Hand té nemen, "Voor
deze 'wegverbetering werd naderhand door de Burgemeester een bedrag
uitgetrokken van niet minder dan f * Ic250c.000t.Een soortgelijke actie werd met succes te Amsterdam gevoerd,
Na een gedaan verzoek, gericht tot een winkelier in legergoederen,
werd geldelijke steun'-verkregen ten bedrage van f,l„—-,' terwijl zijn
ontvangsten van die dag niet meer bedroegen dan f ,0e94* "'Hieruit'
blijkt de nauwe verbondenheid van de winkelier mét de werklozen,, '
In het kort resumeerde van Eek enkele punten, die op het werklözenoongres te Den Haag werden aangenomen, waarbij hij nogal uitvoerig
inging op de handelsbetrekkingen tussen het-Vesten enerzijds en
Rusland, China en de 'Oost-Europese landen anderzijds. Hij ontkende
ten enenmale de communistische tendenz in de actie voor het aanknopen van handelsbetrekkingen met het Oosten, immers met het fascistische Franc o-Span j e bestaan eveneens handelsbetrekkingen,. Bij
de bespreking over de oprichting van een werklozencomité toonde hij
hiervan het nut aan o Alc lichaam yan advies is zulk een comité onmisbaar« Ter illustratie haalde van Eek aan, dat hem bij een onderhoud dat hij onlangs met N0W/»-ers had, was gebleken dat heel weinig van deze NpV»Vo-ers wisten,, dat zij, die voor l Juli 1952 werk-.loos zouden zijn buiten de werkloosheidswet zouden vallen. Als gevolg van de onwetendheid van deze No Va V»-ers lukte het "hem niet
minder dan 400 werklozenkrantjos te verkopen- Op een desbetreffende
vraag van een der aanwezigen verklaarde van Bok, dat het stichten
van een werklozencornité als doelstelling heeft de vakbonden b" i j
elkaar te brengen; als gevolg waarvan daarom geen contributie wordt
geheven. Op het werklozencongres te Den Haag - aldus van Eek ~ vertelde een discussiant, dat een Directeur van een grote strocartönfabriek geldelijke steun had'verleend t.b^v, 'het werklozencongres te
'Den Haag, maai1 hij had "uün het geven van deze "steun de voorwaarde
gekoppeld, dat de eis zou 'worden gesteld handelsbetrekkingen met
hat Oosten aan te knopen,, daar bij het uitblijven'van deze handelsbetrekkingen ontslagen onvermijdelijk zullen zijn.,
Na de oprichting"van het werklozencomité waartegen niemand
bezwaren maakte, werd "gepauzeerd, terwijl na de pauze'een candidatènlijst werd voorgelegd, waarop zeven namen voorkwamen, waaronder
zes communis ten, Van Eek nam weer het woord. Hij noemde als bijzondere taak van tiet comité het drukken van werklozenfcrantën, waarbij
hij vooral de aandacht vestigde op de organisatorisch-technische '
kant van de uitgifte van deze kranten. Een drukker dient te worden
gevonden, die bereid is crediet te verlenen* Na verkoop van de
kranten kan dan de drukker worden betaalde.
Op een openbare vergadering van het "Haags ïïerkloaen Comité",
gehouden te •'s-jjravenhag^ej drukte de voorzitter er zijn spijl- over
uit, dat de Ver'g'ade'ring' zo slacht was bezocht. Hierna deelde hij
rftedo, dat in samenwerking met het Haags Comité "Bouw 4000 woningen''
een
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een plan zal worden ontworpen voor het bouwrijp maken van het Bezuidenhout.v Dit ontwerpplan zal aan de Gemeenteraad van Den Haag
worden gezonden, terwijl door'het houden van een' persconferentie
aan het plan publieke bekendheid zal v/orden gegeven, Indien de
.Gemeenteraad het plan naast zich neer legt, aal het comité de
?/erklozen oproepen ongevraagd naar het Bezuidenhout te " t.tekkën om
daar werkzaamheden te verrichten. Zelfs al zullen dé'werklozen dan
door de politie worden verjaagd; dan zal door zulk'een optreden zijn
aangetoond? dat de werklozen niet te lui zijn om te werken* Door
hét comité werd besloten "een "bureau op te richten, waar de werklozen iedere dag voor advies "terecht kunnen*
J.TUINEBREIJHR gaf een kort verslag van het te "Den Haag op
24 Mei 1952 gehouden werklozencongresc Deze spreker keerde zich
tegen degenen, die het werfclozencomité als een politiek lichaam
zienc "Kort daarna bracht hij naar voren, dat alleen de communistische fractie wat "voor ons. doet;', waarbij hij dé moties releveerde, die door de communistische kamerfractie werden ingediende
Gehekeld werd het beleid van de KAB, dat volgens spreker gericht
is tegen andersdenkenden, waarbij ter illustratie werd aangehaald
de te Yenlo door de Katholieke Jeugd gemolesteerde Jehova-Ge tuigenc
Onder leiding van H^SCMEKIIIM werd. op 6 Juni 1952 te Wedderveer, gemeente Wedde, een vergadering gehouden van het werklozencomité aldaar, waarbij een bestuur-word"gekozen voor het werklozencomité; bestaande uit 4 personen^- Getracht zal worden een, vrouw
te vinden, als vijfde lid in het bestuur,.
Op 9 Juni 1952 had te AmgrsfjDorJb een vergadering plaats, ten
doel hebbende te komen tot de oprichting van.een plaatselijk werklozenoomitéc Deze vergadering werd door 17-de JONG geopend, die op
de noodzaak wees van de oprichting van bovenbedoeld comité, teneinde
kameraden te kunnen inlichten in gevallen, waarin zulks noodzakelijk iöo 'Verder wees hij op het nut van de instelling, van een adviesbureau.-. De nadruk werd er op gelegd, dat alles wat 'gedaan wordt
ten behoeve van de rechtszekerheid van de arbeiders (bedoeld worden
de protesten tegen Regeringsmaatregelen) als communistische rel"
wordt aangemerkt,, Ds communisten hebben steeds weer van alles de
schuld; ook wanneer zij vechten voor de belangen van de arbeidere,,
waartoe zij' vooral in deze tijd gedwongen worden, omdat de Uniebonden tekort schieten,, ITa enig heen en weer gepraat werd door 6 van
de 12 aanwezigen besloten om over te gaan tot de oprichting van
het werklozencomit^,,
.
Op een openbare contactavond voor werklozen eri D,U„ïï,-arbeiders, gehouden to..Amsjterdam op 12 Juni 1952. werden door een
onbekend gebleven inl"eide"r?™";pTBOERÏIlM en de aanwezige artisten
welkom geheten?
Ondanks mooie foto's in het "Vrije Volk" e'n "Het'Parool",
waaruit zou moeten blijken, dat er in Auisterdam-7/est veel gebouwd
wordt, is -•• aldus ÏU G.- van der HAM - hè-c tegendeel door mij gecon>stateerd, De werken in. Amsterdam V/est zijn namelijk sterk onderbezet*.
- 12 '
Bi
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Bij het aanbieden van mijn diensten kreeg ik al g antwoord "Wij "
zijn van gas en waterleiding voorzien". Na- diepgaande discussie
met de ter plaatse aanwezige arbeiders-.' waarbij erop werd gewezen,
dat hier sprake is van loondruk, verklaarden de arbeiders zich solidair met de werklozen» De bouwwerken moeten plat, zo besloot
van -der Ham*
Nadat P*BOERTIEN op de grote werkloosheid "had ge'wezèn stelde
hijXroor een groot landelijk werklozencomité in het leven "te roepen
orn.de Regering te kunnen dwingen doeltreffende maatregelen te
'nemen tegen de werkloosheid. De onmisbaarheid van wërklozenkranten
werd met de meeste nadruk door spreker naar voren gebracht»
Op deze .vergadering ontvingen de aanwezigen een strooibiljet van het Comité Bijzetting Urn Auschwitzj waarin werd aangespoord tot deelneming aan een ^eerbiedig défilé langs de urn in"
de aula P.C, Hoof tstraat 181 'te Amsterdam op 15 Juni 1952, Na de
pauze werd het verdere deel van de avond gevuld met amusement,
Op 13 Juni 1952 werd te Rotterdam door een daartoe in het
leven geroepen solidariteitscomTte een' openbare solidariteitsavond gehouden met stakende Indonesische schepelingen,,
Deze avond wer d opgeluisterd door de . Indonesische 'Muzieken dansgroep "Sinar Indonesia",' de toneelgroep "De Spiegel" en
een accordeonist,, Door de leden van de ET. V* B» werden aan de optredende Indonesiërs twee fruitmanden en bloemen aangeboden; eveneens werden deze Indonesiërs bloemen aangeboden door twee havenarbeiders,,'
PeBOSSERS opende de bijeenkomst en bracht in herinnering,
dat deze avond verband hield met het succes, dat door de Indonesische zeelieden en hot comité is behaald*
Een rede? gehouden door een onbekende Indonesiër, v/er d vertaald door MoBOSHARQ?» Hot Indonesische volk Is- eeuwenlang door
Koloniaal "Bes tuur onderdrukt geworden, maar dit ia sedert 1945
veranderd,? Tegenwoordig zijn 80$ van de Indonesische "arbeiders
georganiseerd, bij de .30BSI» Door grote solidariteit en hulp van ^
de; Rotterdamse .arbeiders is het gelukt de a»go Lebaran-gratif ica- W
tie los te krijgen, maar onze 'overwinning zal eerst compleet' zijn,
indien ook nog do stakingsdagen zullen worden betaald*/ J"» van
WÏ,TNGlARpïï!:;f ., g prak namens de 'Nederlandse zeelieden». De Nederlandse zeeman" is altijd het zwarte schaap geweest 'van "de Nederlandse
arbeiders,, Spreker wekte alle zeelieden op zich te organiseren in
de enige bond (bedoeld 'wordt ANBZ-EVG), waarin "eensgezindheid
heerst, want alleen daarmede is iets te bereiken o Gewezen werd
nog op de monstering van studenten op de "Willem Rüys", die hij
onderkruipers noemde. Door 'deze daad zijn dé Indonesische arbeiders in de rug aangevallene Piet van Staveren wer d "ten voorbeeld
gesteld voor zijn grote solidariteit met liet Indonesische volk,
Opgewekt '-werd 'alles in' het werk te stellen om van Staveren weer
in vrijheid, te stellen^

„ 13 ,_
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/II. KRUL bracht de Nederlandse zeelieden hulde namens de N. V. B.
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Carlos Pronk
A„Ö.Swaters

Verkiezingsbijeenkomst

Carlos Pronk bracht naar voren, dat d© Socialistische "Unie
elke militaire machtsformatie zowel in Oost als in West en de
daarbij behorende verdragen verwerpt»
Hij wenste een buitenlandse politiek, die gericht is op samenwerking met de Europese, Aziatische en Afrikaanse staten, die"
sich evenmin aan het Amerikaanse als aan het Russische blok willen
binden,
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