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Gemeente .Datum Aanwezig/ Stemming

Sprekers

Bijzonderheden

Zaaloap n

Rotterdam 20/8

. 90

rustig

C.Geugjes

Openlucht bijeenkomst

Rotterdam 21/8

200

rustig

OiGeugjee

Openlucht bijeenkomst

COLLECTIE OVERZICHT

Deze gouden openlucht bijeenkomsten waren volgens de.spreker de eersten in @en reeks, welke tot doel hadden te zorgen,
dat de P. v. d. A. haar verkiezingsbeloften zou nakomen.
De kabinetscrisis verkreeg de speciale aandacht. De lange
duur van deze crisis, aldus spreker, viel te v/ij ten aan de steeds
groter wordende tegenzin der arbeidersklasse om aan de bewapening mede te werken, Amerika bewapende West Europa met het doel
"het de eerste stoot te laten opvangen" in de door dit land begeerde oorlog net de Sovjet Unie. De arbeidersklasse werd zich echter
hoe langer hoe meer bewust van dit streven en ten bewijze hiervan
noemde spreker de mislukking van de grote anti-communistisohe
actie te Parijs en de strijd voor de verkorting van de militaire
diensttijd in België*
Na eerst nog het :'succes" der C.P.N, in de verkiezingsstrijd gememoreerd te hebben (in feite een achteruitgang der
K.V.P. van ruim 2$),- werd de sociaal-economische toestand, het
werkloosheidsprobleem en de wederopbouw in Nederland, volgens
communistische zienswijze, uitvoerig uiteengezet.
Spreker besloot zijn beide redevoeringen met het gehoor
te herinneren aan de belofte van de P,v.d,A» de werkloosheid te
bestrijden en meende dat het niet alleen "onze" taak, doch die
van
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van alle arbeiders was, zorg be dragen, dat de P.v,d.A, haar be
loften nakomt.
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Rotterdam

-

GOKTE TOT HlilRDENEING- VAN DB PROCLAMATIE RTEPUBLIEE
INDONESIË
16/8

Openlucht bijeenI.Ibrahim
A,D,8choonen- kooist ter herdenberg
king van het
7-jarig bestaan^
van de Republiek
Indonesië

200 a 250

Groningen

17/8

100/300

appl.

»s-Graven-

18/8

200 a 250 rustig

Ho f? o
ClciQ^ö

Sudirdjo
M.E,LipsOdinot •

Openbare vergadering ter herdenking van het
7-jarig bestaan
van de Republiek
Indonesië

Hoedahatta-

Openlucht bijeenkomst ter her*
denking van het
7-jarig bestaan
van de Republiek
Indonesië

f1 *f
-»-T1 **l
''.itjo,

M.E.L1PBOdino t

Amsterdam

19/8

400/800

rustig

R.M.Sunito ;
W.H.M.Kaunang
A.D.Schoonenberg .

Openbare verga-A
dering ter her-~
denking van het
7-jarig bestaan
van de Republiek
Indonesië

COLLECTIEF OVERZICHT

t Deze vergaderingen en bijeenkomsten waren belegd door het
Comité tot herdenking van de Proclamatie Republiek Indonesie> waarin zowel Nederlanders als Indonesiërs waren opgenomen.
'Aan deze herdenkingsbijeenkomsten werd medewerking verleend
door het Indonesisc.be dans- en kr on t jong-ensemble "Sinar Indonesia"
Op verschillende bijeenkomsten werd met communistische partijlectuur gecolporteerd, waaronder hst blad "Sovjet-Union" en de
brochure
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brochure ''Zo leeft een vrouw in Oost Europa'11.
In de vergaderzalen waren nationale vlaggen van Nederland
en Indonesië .aangebraeht ? benevens spandoeken rast de volgende
leuzen:"Opheffing van de R „ T « C » overeenkomst"
"Vrede -en wiendschap niet het Indonesische volk"
"Amnestie voor de strijders tegen de koloniale onderdrukking in
Nederland en Indonesië,,"
"Piet van Staveren moet vrij"
""Voor een vredespac t- tussen de Grote Vijf"
"G-een slagvelden maar spor tvelden"
"Geen 'niéuwe Nazi-Wehrmacht 1 '
Op de herdenkingsbijeenkomst te Rotterdam werd een motie
aangenomen betreffende de vrijlating van Piet van Staveren.
_De gehouden redevoeringen hielden in het algemeen een his'toriscti overzicht in van de tot standkoming der Republiek Indonesië .en een hekeling, van de R . T „ C , overeenkomst,
De rede van I.Ibrahim werd door H. de Vo.s-ICrul in het Ne.derlands voorgelezen c
.
Te Amsterdam werd 'door de moeder van Piet van Staveren een
brief van hen voorgelezen, waarin hij opwekte tot een voortzetting van de strijd voor een welvarend en vrij Indonesië*
., De Indonesische sprekers beperkten zich .in hun betogen
vrijwel tot een critiek op de Indonesische Regering, welke verweten werd de R. T* C .-overeenkomst te hebben • gesloten, waardoor de
druk van het Nederlandse 'kapitalisme en het Amerikaanse imperialisme op het Indonesische volk bestendigd bleef . Dit in tegenstelling met de Nederlandse sprekers., die onderwerpen als de kabinetscrisis, ïïesterling' s memoires én de Vredesbeweging in hun
'redevoeringen betrokken»
A, D'* SCHCONMBERG- brak een lans voor de duizenden Ambonnesen hier te lande, 'Hij wees op da schandelijke behandeling van
hen door ds Nederlandse Regering en roemde hun weigering om bewakingsdiensten te verrichten.
. .
Piet van Staveren werd een symbool; genoemd van de verbondenheid tussen Indonesië en Nederland» Hierop aansluitend veerden
cle- twee politionele acties besproken* De P. v, d. A. -leiding w<=?n5
verweten door haar houding er aan mede gewerkt te hebben, dat
duizenden Nederlandse jongens in deze koloniale oorlog de dood
hebben gevonden»
Nieuw G-uinea betekende een oorlog in het vooruitzicht en
men eiste de opheffing van de H. T,, C. overeenkomst, ontruiming
van Nieuw- Guinea en de terugtrekking van de Nederlandse Marine
uit de Indonesische wateren*
Groep 4-C
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Wie ringen

13/8

18/-~

H»Bodde

Openbare vergadering "Initiatief
Comité voor Werklozen51 te Wieringen

Utrecht

22/8

225/4-00

B.G-.v.d,
Ham

Opwobare vergadering "Landelijk
Centraal Werklozen Comité"

Op de te V/i e ringen gehouden vergadering van het "Initiatief
Comité voor Werklozen" ze t te H.BOUDE .uiteen, c! at- de werklozen
krachtens'de Werkloosheidswet geen voorschotten kunnen krijgen,
waardoor vele wertlozen in financiële moeilijkheden'geraken, Een
voorstel van Bodde om raet alle aanwezigen door middel van een deputatie bij de Burgemeester aan te dringen op de uitbataling van
voorschotten op wc&ttslijke uitkeringen werd met algemene instemming ontyangeni,.
Als enige spreker op-de te Utrecht gehouden vergadering van
hst "landelijk Centraal Werklozen Comité^ trad B,G, van den HAM
op. De aanwezigen werd op het hart gedrukt om zich' met al hun
moeilijkheden ten aanzien van de uitvoering van de Werkloosheidswet te wenden tot hun eigen vakbeweging. Deze mededeling, bedoeld
om C.P.N, noch E,V.C, openlijk op de voorgrond te plaatsen, verloor kort daarop alle effect door de mededeling, dat iedere werkloze zich in g&val van moeilijkheden gratis om advies kan wenden
tot het "Adviesbureau voor Werklozen en D.U»W.-arbeiders1' te
Utrecht. Deze manipulatie had kennelijk ten doel ontevreden werklozen naar de 12.WC. toe te trekken. De invoering van de Werkloosheidswet zou de-toestand van de arbeiders aanmerkelijk hebben ver—
•beterd, indien de wet ndiët op een onbevredigende manier door de
met de uitvoering belaste bedrijfsverenigingen wordt geïnterpreteerd. Spreker haa'lde in verband hiermede verschillende voorbeelden aan van onjuiste toepassing van de Werkloosheidswet. Ook de
ontslagkwestie werd onder de loupe genomen. Om voor werklozenuitkering in aanmerking te komen moet iemand buiten zijn.schuld
zijn ontslagen. Om nu deze bepaling te omzeilen komt het helaas
al te vaak voor, dat een ontslagen arbeider ongeschikt wordt verklaard, Aan voorkomende misstanden moet bekendheid worden gegeven
door publicatie in de dagbladen en in de werklozenkrant.
Personalia

