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l — • COMMUNISTISCHE- PARTIJ van

Gemeente Datum Aanwezig/ .Stemming Sprekers
Zaalcap»

Rotterdam 25/9 500/418

:•

rustig

Dordrecht 29/9 ;, HO/150

H.

tortzak

J„ L. Bert) en

Rotterdam 28/9 711/711
matig

QpenlD c Vergadering,
n » a , v c de .opening
der Staten-rGene.raal
Filmvoorstelling

G.VcOosterum Filmvoorstelling

.Sliedre,cht 3/10 :30/1.00 = rustig

IC, Stek

'Vlaardin- 6/10 60/220
•gen :.-

P.Koudstaal

•

Bijzonderheden

.

Collectief Overzicht

,' -Pilmvoorstelling
Filmvoorstelling

. -

De openbare vergadering te Rotterdam was belegd door h e t
-16 September Comité",, De op deze vergadering gehouden redevoeringen bevatten slechts de critiek op de Troonrede en het Regerj.ngsprogram, zoals deze reeds in het Vfeekoverzicht ITo. 38/1952
werd geschetst. Er.werd een mo-tie aangenomen,- waarin de .Regering
v a r z o o h t werd geen medewerking te verlenen aan de herbewapening
van T Jest-Duitsland.
De overige bijeenkomsten werden gehouden in h"'t kad^r van
'
het
„

2 —
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41/1952, bl-z. 2. .

het 'i7aarheid.fi lm tournee 1952-1953, welke tournee met de filmvoorstelling op 26/9 werd ingezet, Voorafgegaan door enige korte Russische voorfilms; werd op al deze voorstellingen de Russische oorlogsfilm :'De twee strijders 1 ' vertoond» • ' •
'
Te Rotterdam, Dordrecht en VI aar ding en werden moties aangenomen, waarin geprotesteerd werd tegen de gratieverlening aan T7.
lage s, welke moties ter kennis .zouden worden gebracht aan Minister
Donker.
•. De volgende leuzen waren in de diverse zalen aangebracht;
"Strijdt tegen de huurverhoging"
"Strijdt voor.de woningbouw"
"G-een Amerikaanse hand in ons land"
Op verscheidene bijeenkomsten werden collectes gehouden en
werd de gebruikelijke colportage met par tij lectuur opgemerkt.
.De belangstelling was, met uitzondering van de zeer goed
bezochte bijeenkomsten te Rotterdam, matig. De stemming was rustig.
. In de overigens korte toespraken werd 'de nadruk gelegd op de
mede-verantwoordelijkheid van de 3?.v,d=,A, aan het "op Amerikaanse
last" gevoerde Regeringsbeleid, •
•
.
De v/in s t der P„v»d.A. bij de onlangs gehouden verkiezingen
heette een bewijs te zijn, dat het Nederlandse volk een socialistische maatschappij verkoos boven een kapitalistische,
. • De leiding dar P* v. d. A* werd verweten zich echter' ge. 'schaard 'te hebben- achter de fascistische kliek, welke de herbewa' pening van Nazi-Duitsland bevordert»
De gratieverlening aan 'V.Lages werd dankbaar aangegrepen om
,op felle wi j ze het Regeringsbeleid in deze ,- met name dat van Minister Donker - t e becritiserena
- ' • • • ' •
Wijzende op het succes van de massa-demonstraties in België
me t 'betrekking tot de militaire dienstplicht? werd het gehoor' voorgehouden, dat door middel van .massa™ pro testen een spoedige executie' van • Lage s van de Regering kon worden afgedwongen. Hierop aan.sluitend werd op de aanwezigen een beroep gedaan de mede-arbeiders
'in de fabrieken aan te sporen gemeenschappelijk op te treden tegen
deze gratieverlening en tevens een verkorting van de militaire
diensttijd en een oplossing van het werkloosheidsprobleem te eisen.
Indien eensgezind wordt opgetreden, zou de Regering gedwongen kunnen worden tot het bewandelen van de socialistische
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Rotterdam '21/9

' J^Hoognarspel

700
- '3 -

Russ.film "De
ridder v. d.
Gouden Ster"
Rotterdam

W*O. 41/1952, blz. 3»
Rotterdam

26/9

115/150

H.Goudkuil

"Lente in Saken"

Rotterdam

28/9

520/700

J,Hoogoarspel

;TRidder v. d.
Gouden Ster"

Halfweg

1/10

'22/—

rustig

onbekend

"Hulde aan de
arbeid"

Lemmer

2/10

150/250

zeer
rustig

A.Schaper

;tRidder v.d.
Gouden Ster71

De verachillondö sprekers zetten ook nu weer doel en streven der vereniging uiteen» De aanwezigen werden opgewekt tot intensieve activiteit voor de leden- en abonnewerfcampagne»
Door de tegenstellingen tussen Oost en 'ïest - oorlogsvoorbereiding hier, bevordering van -het maatschappelijk welzijn en
de strijd voor de vrede in de U-S. S»R e • - was de tijd gunstig
voor aanwerving van nieuwe leden, zo werd gezegd.
Hoogcarspe'l q,ualif ie eerde de Troonrede als een oorlogsredef pas in het laatste gedeelte wórdt over werkgelegenheid gesproken* Het Russische 5-jarenplan daarentegen aou sleohts dienen om het Communisme ts 'Verwerkelijken.
'.
Goudkuil beweerde dat de vereniging buiten elke politiek
staat en strikt neutraal is. Daarom zou iedereen daarvan lid
kunnen en mogen worden.
Te Rotterdam verleende het Arbeiders zangkoor ''Morgenrood"
medewerking..
:
.

Rotterdam ,15/9,1000/—

rustig

J,Smit
A,L.S.AndersenCochius
J.C.de Clopper
S.Engelsman
J.H.Renken
Ds.H.v.Osenbruggen.

Hengelo

rustig

Ds.de Boer

26/9

70/325

Protestmeeting tegen de
Duitse herbawapening.
'.

Minnaart-Coelingh
P.M. G-t. v «d. Leden
--

Haarlem

D I UH S T & T 5 H B I M

W„Ö. 4-1/1952, blz, 4.
Haarlem

2/10-700/1300

enth»

Ds.'W.S.H.v.Balen

De "bijeenkomst te Rotterdam werd voorafgegaan door een demonstratieve optocht waaraan ca, '200 personen deelnamen. De volgende leuzen werden' meegedragen?
"Dat nooit weer"
"Denk aan 14 Mei 1940"
"Duldt geen Wehrmacht aan onze grenzen"
:'Geen Nazi-Yfehrmacht"
"Voor een vredesverdrag met geheel Duitsland"
"Garanties tegen Duitse agressie"
' '
"Vrede in Duitsland - Vrede in Europa"
•
.Er werd gecolporteerd met "Jeugd", MDe Stem- van het Verzet"
en "De Pionier".
De sprekers herinnnerden aan de voor de stad Rotterdam
zo rampzalige datum 14 Mei. 1940 en gaven te kennen, dat de aanstichters yan al het kwaad zich thans opmaken -opnieuw de rol van
afressor te spelen. Dit gevaar moest bestreden wórden; vermindering van de huidige internationale spanningen was slechts mogelijk. indien het Duitse probleem werd opgelost. Te dien einde zou
in October een internationale conferentie worden gehouden, waaraan ook een Nederlandse delegatie zou deelnemen» Voorgesteld werd
een schrijven aan de Minister-President en de fractie-voorzitters
van de diverse partijen in de Tweede Kamer te ' -zenden, waarin
wordt geprotesteerd tegen de herbewapening van Duitsland»
De vergadering te Hengelo was belegd door het Twentse
initiatief comité voor een vreedzame oplossing yan het Duitse
^
probleem. De sprekers betoogden, dat het comité volkomen neutraal^
was en alleen beoogde een dam op t'e werpen tegen de aanwassende
stroom van het oorlogsgeweldo Daarvoor moest v/orden samengewerkt
met allen die voor de vrede warenc Na de capitulatie van Duitsland in 1945 hadden de geallieerden plechtig beloofd, dat er nooit
meer een Duits leger zou worden opgericht. De bewapeningsindustrie zou worden vernietigd? en de wereld zou in vrede kunnen leven. -Nu zeven jaren later, waren er weer verdragen gesloten die
aan -Jast-Duitsland een leger onder aanvoering van de vroegere
generaals teruggaven.. Deze generaals werden uitgenodigd bij militair o manoeuvres ..van de 'fsst-Europese landen en werden met alle .eerbetoon, aan hun rang verschuldigd, behandeld. Dit alles
sou leiden tot de grootste oorlog, die de wereld ooit gekend had,
tenzij 'de goedwillende mensen zich zouden verzetten tegen leugen
en bedrog en strijden voor een wereld zonder oorlog of oorlogsdreiging., In dit verband werd g.ewezen op' de internationale £on-
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'

conferentie 'over. hè t 'Duitse vraagstuk ; wèlke;,ih ".Oc.to.ber in. Stock•ho-lm-.zou'worden gehouden,
• • ' . - , - " ' • ..'..•••''•
•. : ; : : In Haarlem, hield Ds „van. Dalen een langdurige redevoering
waarin hij critiek-uitoefende op het 7e s ten en de toe-standen in
"hèt-,-land. van. hetnieuvve, jonge socialisme ?! prees,. Hij betoogde,
zoals altijd, slechts te spreken uit christelijke geloofsovertuiging en geheel boven d e . p a r t i j e n te a taan. De culturele voorlichting', van de.'vereniging "Nederland - IJ. 3, S,R* "•, waarvan hij
lid v/as, stelde hij zeer op prijs», Sprekende over de E,,D.G.<, zei.de van DALEN:-"Ik zeg U als predikant en uit de grond van mijn
hart, dat i k . e r alles voor over zou hebben .als deze-mislukken
zou"o
.
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Rotterdam

- . BMHEID S VAKCENTRALE !
21/9

250/—

Appingedam 3/10

15/--

Lems ter-,
land.

26/80

10/10

: J,H„

kalm

Pieete
G=Sterkman

Opehb,feestavond
bedrijfsafdeling
Wilton-Pijenoord
van de Me taal-WC.

B.Blokzijl
C.Visser

Vergadering "WC
afdeling 'Appingedaou

H*v.d.Molen

Openb.vergadering
SVO afdeling Lemmer,

De. te Ro_tjterdam .gehouden openbare'feestavond werd geopend
door' J.H.PI"SÊÏ!l!ij die het systeem van produc tieop-voering door middel van. hè t zgn. "timen15 veroordeelde t. Voorwet: geval di't systeem
bij 7ilton -Pij enoord zal worden doorgevoerd, aldus spreker, mogen
wij hierop het antwoord niet schuldig- blijven. Pieete verwees
daarbij naar de 24-uur -staking in 195i6 De militaire oefeningen
in './est-Duitsland. onder de aandacht brengend, zei hij, dat deze
onder leiding staan van vroegere Nazi-Generaals. Na de pauze las
G.ST"5RKMAN een protest-telegram voor, dat aan de Minister van Defensie zal worden gezonden inet het verzoek om een onderzoek in
te stellen naar de dood van de Rotterdamse soldaat- Alli Mb'ilering,
Te Appingedam besprak B^BLOKZIJL op de gebruikelijke v/ij ze
de "euvelen1"' van de werklooplie.idswet.u Van de buitenlandse handel
vertelde hij, dat het" hiermee slecht was gesteld als gevolg van
de steeds opgevoerde bewapening* Hij drong er bij de aanwezigen
-

V6 *-
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¥„0. 41/1952, blz. 6„
op aan werklozencomité!s op te-richten» Een .grote-fout no.emde
hij, dat vele arbeiders nog ongeorganiseerd zijn. ¥ij -.moeten aldus vervolgde BIOIIZIJI - een R.K„arbeider of een Christelijke
arbeider doen .inzien, dat - wanneer hij -niet is georganiseerd en
zich niet bij dé EVC wenat aan te sluiten -he't .noodzakelijk is
toe te treden tot een -andere vakorganisatie* Ö«VISSER:sprak over
zijn reiservaringen in Polen, waarbij hij de'woningbouw, de sport
gelégenhedens scholen en musea in Warschau ophemelde. Voor de
oorlog woonden er in Polen 800»000 Joden; waarvan er slechts
weinigen over 'zijn. De meesten werden namelijk door de Duitsers
•'af gemaakt o
.
.
H.van der MOLM bracht te Lemmer 'naar voren, dat er voor
de arbeiders drie belangrijke wetten in het leven zijn geroepen,
namelijk de 'Vet op de Ouderdomsvoorziening, de Werkloosheidswet
en de V/et op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie? Vooral
laatstgenoemde v/et houdt nauw verband met de Werkloosheidswet,
omdat de bedrijfsorganisaties met de uitvoering van de wet' te
maken hebben. Aan de' hand van voorb-eelden maakte hij duidelijk,
dat de werkloosheidswet veel goeds inhoudt, maar dat de wet verkeerd wordt toegepast, ten nadele van de arbeiders. Zo is ook de
sociale voorzieningsregeling goed voor zover .deze goed wordt toegepast,
•
•

,R. O, E P 4-0 - DIVERSEN*

G.v.Haarlem

' s-Gravenhage 9/9 100/~

Openb,vergadering
Actiecomité Pen„
sioenfonds HTM

Op de te ^s^G-r a v en h ag e gehouden vergadering van het Actiecomité: Pensioenfonds HTM "b r ach t G.van HAARLEM naar voren, dat het
.personeel van het HTM-bedrijf als gevolg van'de oprichting:van
het Pensioenfonds is. benadeeld» Immers sinds die oprichting verdwijnen de voordelen.verbonden aan de rentekaar t in de kas van
het bedoelde pensioenfonds in-stede van dat de gestorte gelden en
de'.rante. ten, goede komen aan het personeel,. .
;

G R 0: E P

-VI' -

JEHOVA'S-GSÏUIGEN

C.ulemborg, .24/9 , 100/--v

rustig

- 7~

J,Smant

Openb.b i j eenkomst,
jjpreker

"D I'S'. N' S T- G E H W-1 M
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:':• .• .'Spreker belichtte/ aan de hand'van de-Bi'-jibelj-"-de toestand
van de vfóreld. Geen enkele Godsdienst of stroming i s ' - i h ' a t a a t de
golf van zedeloosheid tegen te houden. Duizenden leiden in kloosters een 'besloten leven in plaats : -van-de l e vensb'e schouwing-j- die
zij de juiste achten, naar buiten 'uit, te"'dragen-*'Alleen de-; gebundelde kracht van de volgelingen vai/de J e h o v a ' s Getuigen kan het
baeld' v a n ' d e Y/ereld veranderen. ' "' - • - " . ' • •
'" :.
-•.".'...::'

P E R S O N A L I A .

i/Anderssn-Coohius
(bla.3) '
,
Amy' Iieonora Sita,
Löonardus ? Joiiannes j
, Blokzijl
' Berend o
i/Boer (blz.3)
Ds, Homrae'de.
,, Dalen (blz.4)
Ds» Yfillem Stradali
V/ Ungelsnian (blz.3)
Salomon,
» > Olopper
• Jan Cornelis de*
Gortzak. (blz.l'). .
* HendrikusV •
Goudkuil
Hendrikü
V Haarlen (blz.6)
Gijsbert van.
•

,

, , Ha^.tog .(b'lz.l.)
" ' ! Wessel«

• .

j
i
•

i
l

!
!

f/

Hoogcarspel (blz.2|

