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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Delft

12/6

50/-T-

Breda

13/6

80

Delft

13/6

160/360

Breda

16/6

100

Delft

16/6

275

Deventer

16/6

—.

Breda

17/6

60

Huizen

17/6

18/7

»

N. C, Notenboom

Bijaonderhedei
Openlucht b i j eenkomst

rustig

J.Hoogcars- Openlucht bijeenkomst
pel
A. H. W. Verrei j t

vrij
enth.

G. Wagenaar

rustig

J «Haken

Openlucht bijeen ko ma. t

A,Heiligers

Openlucht bijeenkomst

H. R, E. Rij p-ma- Veil e man
C.Hendriks

Een drietal openlucht 'bijeenkomsten

rustig

A.Bakker
C.Smit

Openlucht bijeenkomst

rustig

A. GelokWalvius

Verkiezingsvergadering

—
__.

gadering

Delft
- 2-

.D I E N 3 T G Ê K E I M •

'
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V7,0- 28/1952, blz„ 2,
Delft

18/6

80

rustig

W»Jamoel

Openlucht bijeenkomst

onbekende
spreker

Ye r ki e z ing s v e r ••gadering met
f iloivoorst,

G-/'.ragG.naar

Openlucht bijeenkomst

A.D.Schoonenberg

Ver kie zing sv ° i-gade r ing

30

N.C,Ho tenboom

Openlucht bijeenkomst

Deventer. 21/6

10

O«Hendriks
H. R, T^Eijp
Yeliernan
Tj.Jager

Eefl drietal
-op'enlucht bijeenkomsten

Hippoly- 21/6'
tushoef
Gem»'Vieringen

10

d * Haken

Openlucht bijeenkomst^ wegens geringe belangstelling
niet doorgegaan

Dieren
22/6
G-enio-ihedea

15/8 C

G-, l? .Pee ter s

Verkiesinga verad e r in g raet
ilmvoorst,,

Koord» ' 22/6
broek

40/7

H.H aken

Verkie zings-v er
gade r ing

160/7

H 5 Haken

Ver kie- ?,ing
gadering

rustig

Tj»Jager

Openlucht bijeenkomst

gein.ta-

G,ÏÏagenaar'

Openlucht bij-.eenkomst

Riipoy- 18/6
tushoef
Vieringen

60/400

.Zaandam

20/6 1200

Atnorsf o art

21/6

Delft

21/6

Beerta

23/6

3/6
Haarlem

200/800

150

23/6 1000

rustig

tussen
tijds
appi.

Harkema- 23/6
Opeinde

1.00.

Gem.Achtkarspelon

U « v » d r , S c h a n s Openlucht bijeenkomst met
f ilrnvoorstc
Hoofddorp

D I E N S T G S H E IM
ÏÏ.O. 28/1952, biz,3? .
Hoofddorp

23/6

10/150'

C «Borst

Verkiezingsvergadering met
filmvoorst,, wegens -geringe
belangstelling
niet doorgegaan.

HaG-ortzak

Openlucht bijeenkomst

G-e ai o H aar l e mm e r m eer.

Hengelo

24/6

Leidon

24/6

A r ("iT.i-n-TpTi^T
.('.LA.T'-j, iii^J.,

250
.100/400 rustig

MoBakker

r\ •'pi-imT "Cm f M 7"tTO 7 T HIT m
VjUllli ib 11-ui1 \J V .iilZllUrl,L

Op de filmvoorstellingen werden de Hongaarse film i;Het
leven triomfeert" en de Russische film t?Roem aan de Sport" vertoondt
Aan vele vergaderingen en bijeenkomsten werden door muziek7; zang,~en dansgezelschappen, waaronder het Russisch niannen•koor "Liborkij", medewerking verleend*Tijdens verschillende openlucht-b i j eenkomsten, werden diverse partij bladen en brochures onder het publiek verspreid»
]Je 'gebruikelijke vlaggenversiering alsmede de volgende
leuzen, waren in de vergaderzalen.aangebracht;
'•"Eenheid van communisten en socialisten''
ï?±roletariers aller landen verenigt 1J(Ï
;'Vrede5 Brood en Vrijheld;?
"Voor de Grondwet^ voor de Vrijheid"
-"''Geen kazernes, maar1 scholen'"'
In vele gemeenten werden verkiezingspropagandatochten
gehouden,; Ook hot gebruik van geluidswagens, waarbij de ter
güborc gebrachte muziek werd afgewisseld met z.g. 5-minutenspescheo, werden op tal van plaatsen gesignaleerd^
De belangstelling was gering. Slechts te Haarlem en
Zaandam, waar d.e partij-voorzitter G/Tagenaar sprak, waren deze
bi:jeenkomsten geklaagd te nceaen» Ook viel slechts in deze vergaderingen een meer opgewekte•stemming bij de aanwezigen waar
te n-?
Verkiezingspropaganda;
Op eerd5.r geschetste wijze werden in de redevoeringen "de
binnünlandse politieke verhoudingen en de door de Regering gevoerde buitenlandse politiek in de afgelopen vier jaar scherp
ocritiseerd*

4 É-

V/. O, 28/1952, bis, 4.
De "bekende geluiden en phrasen over het z.g» "opkomende
wereld-faseisme" ? waarvan de E.V.P» en Prof .Rorame de vertegenwoordigers in Nederland werden genoemd, waren vrijwel in iedere
redevoering to beluisteren...
H.GORTZAK was in dit gedeelte van zijn betoog bijzonder
fel ; . Volgens deze spreker bestonden de Katholieke beginselen
; i uit het kapot slaan en vernietigen van protestantse kerken en
andersdenkenden",, Door hem werd het incident te Venlo tijdens
een bijeenkomst van de J e h o v a ' s Getuigen ter sprake gebracht
als een voorbeeld van deze in de praktijk- gebrachte Katholieke
beginselen *
De P«v,d,.Ao en Dr»Drees werden door vele sprekers aan het
gehoor voorgesteld als onderdanige dienaren van Prof„Rornrne, Dit
we.3 t-a wijten aan de in ons land toenemende Amerikaanse invloed,
waardoor Romme.als de toekomstige dictator van Nederland was
voorbestemd* Dr,Drees en Prof «Homme,, v/elke laatste nauw verbond
was aan. het Amerikaanse kapitaal, werden nog genoemd als de bes
:; brandkap,tbeschermers r ' uit deze tijd, • daa/zij het kapitalisme in
Nederland de .hand boven het hoofd hielden.,
Te bewapeningepolitiek en de onderworpenheid der Regering
aan het oorlogszuchtige Amerika waren bij de bespreking van de
buitenlandse politiek wel de hoofdpunten. De bewapening, waarbij
de herbewapening van ••ïest-Duitsland met behulp van "uit de lappanmand, opgepoetste Nazi generaals", uiteraard in het geding
werc! gebracht» werd unaniem door alle sprekers bestempeld als de
oorzaak van de thans- heersende werkloosheid en de steeds groter
v/ordende woningnood, Dr„Drees 9 aldus luidde een uitspraak, kreeg
niet eerder belangstelling voor de jeugd,, dan wanneer zij 18
jaar oud is geworden en het militaire uniform kan aantrekken,
Amerika trachtte m-?t behulp van de "Pest Generaal Ridgway"
S:: r b pa verder in een oorlogskoers te laten varen* De Amerikaanse
M.ilj..jLonnairs drijven koortsachtig naar een derde wereldoorlog
on onder de druk van deze kliek is Nederland bezweken. De arbei^
dersklassa verzette zich mot een toenemend succes tegen dit
oorlogszuchtige streven van Amerika, waarvoor men de uitslag
der onlangs' gehoud.en verkiezingen in Italië en Frankrijk als
oen D awij a aanvoerde»
GMAAR liet in zijn betoog te Delft een waarschuwing
horen bestemd voor de "oorlogsophitsers"* Deze moesten rekening
h.oudGii met het achterland, dat achter de "Slbe gelegen, zich uitstrekte tot aan. de Chinese Zee en bedenken, dat het vanaf de ISlbe
naar de Noordzee in verhouding hieï-mede maar een klein stukje is*,

t
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4-A

Schoonoord

2/6

43/^0

rustig

- 5-

Openb. filmver toning 'S, V. C.

D I S N S T G E H E I
W, O, .28/1952,' blz. 5*
G R O E P

4.-0

Veendam

DlVERSM
23/6

. 15/100

lauw

P.Boertien

Opent), vergadering :r7e r k-lozen
Comité Veendam"

De enige spreker op de vergadering van het "Werklozen Comité Veendam 1 ', gehouden te Veendam op 23 Juni 1952 waa PaBO^TIEN,
die de aanwezigen v e r z o c h t op die partij te stemmen, die het
mee-st voor de werkloze arbeider over had» Vele partijen hebben
mooie leuzen, doch weinig van deze leuzen worden in de p r a k t i j k
geamuseerd,
,
Het ontstaan van de • werkloosheid v/eet hij voornamelijk
aan het f e i t , dat QBfi van de handel gericht is op het : 7estenu Ook
de militaire begroting bevordert de werkloosheid» Indien een gedeelte van dit geld wordt besteed aan het in cultuur brengen van
de Noord"',7estpolder zullen duizende werklozen werk kunnen vinden,,

P E R S O N A L I A

kakker- (olz.l)
Ahdri.es « •
'•Bakker (bis, 3)
Mar TOD,

y

'

,, * •

«/Boertien (blz«5)
Piet ~0 ~- •
j/Borst (blz t -3)'
Oorneliso

Hendi"ikUB
/Haken
. Har m,
Haken (b la,, l ,2)

