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Gemeente

COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Bij zonderheden

j

Zutphen

7/11

30/60

rustig

H.F.Koning

Herdenking October revolutie

Veeierveen

8/11

90/150

rustig

H»v,d.Molen

Herdenking Ootofeer revolutie

G.G» Geelhoed

Herdenking October revolutie

.is-Grarvonhage

11/11 1600/2300 rustig
210/265

ruatig

J.G-eorligs

filmavond

52/60

matig

H. Gortaak

Herdenking 0;;totoer revolutie

Veendam 15/11

90/500

Lauw

R-ZogenhopHuig

Herdenking Oktober revolutie

Neder- 15/11
horst den "
Berg

43/50

rustig

C.Borst

Herdenking October revolutiü

BoBlokzijl

Herdenking Octo'ber revolutie

G, de Brab on-

Boekbespreking
Pegasus

Rütterdaml'4/11
Gouda

15/11

'Hoog e-" 16/11
zand- Sappeneer
19/11

100/250" rumoerig
12/~

rustig

dor

venhage.

Ni.euwehorne
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¥.0. 48/1952, blz = 2,
27/—

rustig

IC Schaper

Filmavond

23/11 , 40/—

rustig

J. de Vos

Herdenking October revolutie

H.Gortzak

Openb, verslagvergadering

Nieuwehor- 21/11
ne
Ni j. Beets
Haarlem

25/11

75/220 rustig.

EF OVERZICHT
De meeste bijeenkomsten werden weer belegd ter herdenking
van de Russische October revolutie
De Waarheidfilmdienst verzorgde twee filmavonden? Pegasus
hield te 's-Gravenhage een boekbespreking over het boek "De
lijdensweg van Alexej Tolstoi»'Gerard de Brabander gaf een beschouwing over dit werk en las enkele passages voor.
Op enige plaatsen waren spandoeken aangebracht me-t de
volgende leuzen; "Lees de 'Jaarheid"»
"Op het kader komt het aan!t
"In vrede en vriendschap met de Sovjet Unie"- •
" Brood en Vrede"
"Vrede, werk en woningen"
"•Tegen huurverhoging, voor loonsverhoging"
Ook had oen op enkele plaatsen nationale en rode vlaggen
aangebrachtj waartussen de portretten van Lenin en Stalin prijkten.
Op de filmavonden werden enkele Russische journaals vertoond en als hoofdfilm "De twee strijders" of "De dorpsarts i:
De revolutieherdenfcingen werden opgeluisterd met film,,
muziek, zang, dans en sketches<,
Alle sprekers verheerlijkten in hun toespraken op de gebruikelijke wij ae de Sovjet Unie en de daar heersende toestanden.
Geconstateerd werd, dat de economische toestand er thans heel
wat beter was geworden. Staliu werd verheerlijkt als ;'de grootste
strijder tegen het fascisme en.de grootste wetenschappelijke denker op economisch gebied", hetgeen in de afgelopen oorlog en
daarna v/el v/as gebleken,
Niet het vredelievende Rusland wil een derde wereldoorlog
maar de kapitalistische landen onder aanvoering van Amerika»
Het samenwerken met leden van de P.v.d.A. en het N.V...V. om een
nationaal eenheidsfront te vormen werd^warm aanbevolen.
Een hoofdbestuurder van de BLZ-EVC verklaarde, dat als
de wet op de P-B.O. goed werd toegepast, ze veel goeds inhield
voor de arbeiders»
Te
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Te Haarlem gaf Henk Gortaak een verslag van het onlangs
gehouden 19e Congres van de C--P.S»!!» Hij belichtte de opbouw in
de Sovjet Unie na 194-5 en constateerde; dat hieraan in Nederland
eigenlijk weinig was godaan, Alleen de bedrijven 'van kapitalisten
zijn herbouwd, hetgeen in Rotterdam duidelijk was te zien»
Gortzak verklaarde, dat verbetering van de positie van de arbeiders
alleen te verwachten is van de C a P . W » en daarom moeten zij van
deze partij lid worden»
Op enige s c h r i f t e l i j k ingediende vragen:
1) Is het waar, dat Joden in de Sovjet Unie niet naar Israël
mogen i
2) Is zich in de communistische beweging een anti-semitische
stroming aan het ontwikkelen?
gaf Gortzak in krachtige bewoordingen het volgende antwoord:
In de Sovjet Unie bestaat er ? voor zover hij weet, geen
emigratieverbod». Het is hem bekend, dat er Joden uit de S*U. naar
Israël zijn vertrokken, v/aar de Joden in de S a U, gelijk berechtigd zijn, hebben zij geen enkele drang om naar het buitenland
te gaan»
' ' Het anti-semitisue is in de S/U f bij de wet strafbaar gesteld, er bestaat daar geen rassendiscriminatie. In Nederland
bestaan wel Jobdse discriminatie en anti-semitisme. Zij die
schreeuwen over anti-semitisme in Praag zijn zij, die de grootste
anti-semieten en moordenaars van ons volk - de nazi-generaals weer de macht willen geven over ons land. Zij, die in hun hele
lichaam tijdens de bezettingstijd nog niet zoveel moed hebben gehad als de communisten in hun vingertoppen bij de verdediging
van het Joodse volk, bedrijven de smerigheid de communisten antisemitisme te verwijten. Dat zij gestriemd zullen worden, als zij
nog enig schaamtegevoel hebben en onder de banken zullen kruipen
era het schaamrood op hun. kaken te bedekken.
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ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND

Ne de Pater

A.v.Diggele

Openb* filmavond t,g.v*
Wereld'";]'eugddag

100/180 rustig

N.de Pater

Openb„ filmavond t. g, V a

320/—

P.v.d,Velde

Rotterdam

16/1-1

250/~

Groningen

19/11

Den Haag

27/11

rustig

rustig

ïïereldjeugddag
idem

In Groningen hield Kiek de PATER, na de vertoning van een
film
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film. getiteld i:^ê Jonge Sovjetstreek:i, een korte toespraak? hij
zag in de alom gevierde ¥ereldjeugdda£; een bwijs van het feit,
dat de jeugd meer en meer voor de vrede werkt en afkeer krijgt
van de oorlpgsophitsersn Voorts verklaarde spreker, dat het volgende Wereldjeugdfestival (1953) in Berlijn aal worden gehouden,
Van Nederlandse zijde zal een veelvoud van het aanta. deelnemers
in 1951 aanwezig zijn..
.
<
Spreker wekte op tot propaganda r voor de actie ter "bevrij
ding van Piet van Staveren,
Na de pauze werd de film "Alexander Matrosov" vertoond,
nadat door politieambtenaren bevel was gegeven, dat personen beneden de 18 jaar de zaal zouden verlaten?, ongeveer 20 personen
gaven daaraan gehoor„
.
•In'de zaal hingen twee gedrukte pamfletten, een met de
leuze "De Dag van Solidariteit met de Anti-Franco Jeugd" en
de andere met het opschrift !ivoor vrede en vrijheid1'»
Bij de uitgang -werd een collecte gehouden ter bestrijding van
de kosten*
De bijeenkomst in Rotterdam werd geopend door A, van
DIG-G-ELE, die het doel van de Wereld j eugddag en de betekenis
.-daarvan-voor de .strijd voor de vrede verklaarde,
Ook Hiek de PAT "ER sprak in deze geest, hij noemde Piet
van Staveren een lichtend voorbeeld j .n de strijd voor de vrede*
De vertoonde Russische film was getiteld "In Vredestijd",
Het .podium was versierd met de vlag van het A 0 N«J.V» en
een rode vlag» Voorts was o„m* de leuze "Jeugd wil vrede" aangebracht.
De muziekgroep '?De storrabrigade" verleende medewerking aan het
programma. In een sketch, getiteld "Aetherforum", werd de
V.A.R»A, becritiseercU
Tijdens de pauze werd een verloting gehouden,
In Den Haag werd de bijeenkomst geopend door P. van de
VULDE, die een deel van het requisitoir, destijds tegen.Lages
gehouden, memoreerde en o u nu zei: "de Nederlandse jeugd protes* teer t met alle kracht tegen dé gratieverlening aan de moordenaar van onze nationale heldin en zij zal Hannie Schaft op
waardige wijae her denkeni!>
Ook deelde hij mede, dat de A..N*J,Ta~afdeling Den Haag een protest-telegram had gezonden aan de Amerikaanse Ambassade in verband met de voorgenomen executie van het echtpaar Rossnberg,
Na afloop van de pauze werd 'bekend gemaakt dat zich 30 nieuwe
leden hadden opgegeven,,Vervolgens werd een toneelstuk opgevoerd "Wij reizen om de wereld", waarvan de inhoud eau anti- Westerse strekking had„
ïn
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In de zaal waren spandoeken aangebracht met opschriften
als; "Piet van Staveren moet vrij" en "Wrdt lid van het AWJV" •
Muzikale medewerking werd o.m„ verleend door "De Jonge Garde"
en "De Residentie Boys".
In de pauze werden taarten verloot ter bestrijding van de
onkostene

BOND V AS 300! Z.iNG- en HU 21 DICTEREN I GIN GEN
HoogezandSappemeer

22/11

300/550 rumoerig

onbekend

Zangfestival

De bijeenkomst ging uit van de C.P.N.-afdeling HoogezandSappemeer, doch werd georganiseerd door het Zangkoor "De, Rode
Zangers" en betrof een wedstrijd tussen 7 koren uit de provihoie
Groningen. De onbekende spreker betoogde, dat door de samenzang
der verenigingen de kameraden nog meer aaneengesloten werden om
zodoende het beoogde doel - een communistische maatschappij te bereiken,
In de zaal was het gedurends de wedstrijd rumoerig. De
drie "ordebewakers" hadden het soms zeer druk.
Medewerking werd verleend door de Russische dansgroep
"Krasnaja Namin" uit Groningen.
De zaal was versierd met spandoeken, waarop de namen der deelnemende koren en een lichtbak van "P.A.L.V.U." Voorts waren er de
leuzen: "Trede-Welvaart" en "Met de Grote Vijf", geflankeerd
door vredesduiven»
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ARBEIDERS BOND VOOR CULTUUR0

Emmer15/11 250/250
Compascuum

.—

P.Kuilman

Toneeluitvoering

De uitvoering werd verzorgd door de arbeiderstoneelvereniging "PAiVU". P. Kuilman voerde ter verontschuldiging aan, dat
de vereniging pas sinds kort bestond, zodat de leden nog veel
moesten leren, De opgevoerde stukken ("Gebroken levens" en
"Tfetholdersvergaode
- 6ring"
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ïï,0. 48/1952, blz. 6.
^ Wetholdersvergaodering") hadden geen politieke inslag.

Hat bestuur van "PALVU" : besloot namens de aanwezigen een
'telegram te sturen aan "De Minister", waarin - ter bestrijding
van de werkloosheid en ter ondersteuning van hè. t nationale werkiQzencomité — werd aangedrongen op spoedige opening van de grote
objecten, die de regering woornemens is uit te voersn; Ter bestrijding van de kosten van dit telegram xverd een collecte gehouden,- De avond werd opgeluisterd door muziek van het gezelschap
"Bos" uit Emmer-Cpmpascuum*
Na afloop van de uitvoering werd er gedanst,
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VREDESBEWEGING

Rotterdam

9/11

200/400

rustig

A. N. v. d. Broek

Hilversum

24/11

200/400

rustig

Ds.H.v.Osenbruggen
Gv Blokker-de Groot

De bijeenkomst te Ho, t ter dam was belegd door het plaatselijk comité ter voorbereiding van de uitzending van een metaalbewerkers-delegatie naar het "Volkerencongres voor de Vrede".
De spreker betoogde, dat hij als kernlid bij "Werkspoor"
dagelijks in aanraking kwam met de moeilijkheden van anderen.
De stijgende werkloosheid en de toenemende kosten voor levensonderhoud maakten het leven bijna ondragelijk. Ondanks de woningnood liepen er nog bouwvakarbeiders werkloos rond. Een en ander
werd veroor zaakt door de be/?npeningskosten«. Derhalve dienden de
aanwezigen naar vermogen mede te werken aan het welslagen van het
Weense congres o
Aan de bijeenkomst werd medewerking verleend door het Rotterdams Philharmonisch Sextet. Vertoond, werd de film : 'Cirkelgang",.
Te Hilversum gaf Ds. van OSENBRUGGEN een overzicht van de
door Nederland in de vorige oorlog geleden schade» Tevens somde
hij op hoeveel slachtoffers in de Duitse concentratiekampen ter
dood gebracht zijn.» Spreker wees er op, dat een herhaling van
deze gruwelen kan worden voorkomen indien de gtootste h e l f t van de
wereldbevolking voor de vreds was„ .
BLOKKER-DE GROOT deelde mede, dat in 1933 enkele grootindustriëlen in Duitsland bijeen waren gekomen om te overleggen,
op welke wijze de sterk verminderde winsten konden v/orden opgevoerd. Het resultaat van deze beraadslaging was de oorlog van
1940-1945 geweest. Volgens haar zouden de mannen, ingeval opnieuw
een

D I E N S T G "E H E I M
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opnieuw een oorlog zou uitbreken, voor de groot-kapitalisten
moeten vechten, ook al werd het voorgesteld als verdediging van
het vaderland. Ook zij wekte de aanwezigen op mede te v/erken
aan de voorbereidingen voor uitzending van een grote Nederlandse
delegatie naar hst congres in Yfónen,
In de zaal waren spandoeken aangebracht met .de leuzen;
"Vrede over de gehele wereld" en "Vrede tussen alle Volkeren"»
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Emmer™

VERENIGING NEDERLAND - U . S. S.R."

9/11

100/150

Compascuum

vrij

J„Houkes

rustig

vrij
lauw

Filmvergadering
"De ridder v.d.

Gouden Ster"
E.de JongKoelstra

idem

Emmen

10/11

50/150

Assendelft

16/11

13/100

Lands.meer

25/11 100/—
'
.

rustig

Bussum

27/11

25/100

gein te- tf.F,Schaefer Vsrslagverg, Nedressc
A, ThcV/, de
delegatie naar
Heus
Rusland

Leiden
': • .

28/11

50/200
•

rustig

G,¥«0oster- Filmavond "Lente
baan
in Safcen"
BeV„Ootegem Filmavond "De
:
Ridder v, d. Gouden Ster",, optreden v, Krashaja Zwesda

G.» H. v.Noorden

Filmvergadering

Op verschillende vergaderingen werd geklaagd over de geringe belangstelling. O.H.van NOORDEN weet dit aan het feit,
dat de Leidae bioscopen hun deuren voor de vereniging "Nederland-U. S» S.R" .gesloten houden. Deze vertonen slechts Amerikaanse films, die geen aanspraak kunnen maken op het predicaat "Cultureel11,, Daai- het publiek echter de normaalfilm prefereert boven de sraalfilm, zou men blijven proberen voor de voorstellingen
der vereniging bioscoopzalen te verkrijgen, .
J. HOUICES zag als voornaamste taak der vereniging "op te
tornen

D I E N S T G E H E I M
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tornen tegen de publieke opinie'*, l!Het is ontstellend", aldus
spreker, "hoeveel mensen geloof hechten aan de vele bakerpraatjes over de zgn* wrede terreur, die in de Sovjet Unie zou heersen '?„
De verschillende sprekers prezen de toestand in de S.U..
Er zijn geen concentratie-kampen en geen mens'en j achten, aldus
BoV.OOTEGSMr. Hij verheerlijkte het sociale beleid in Rusland en
verklaarde., dat de lonen der arbeiders binnenkort met 3£^ sullen
worden verhoogd. Er is daar voor ieder een woning9
Asïtie\76de HMJSj die met een ^ederlandse delegatie Rusland
had bezocht, sprak in dezelfde geest» "In een land, waar zb aan
de opbouw wordt gewerkt, kan men geen oorlog nastreven", zo zeide
hij»
Met hem wees zijn reisgenoot W.FoSCHAEFER>in dit verband
op de strijd voor de vrede en het af.a, Coiagres der Volleren voor
de Vrede te Wenen, Laatstgenoemde verklaarde, dat de delegatie
in Rusland contact had gehad met de Nederlanders J,j,Wijnkoop
en UoSt Schilp;, die varbonden zijn aan de Russische omroep „
Op vrijwel alle vergaderingen werden de aanwezigen opgewekt .zich voor het lidmaatschap der vereniging op te geven c„q.,
mede te.werken aan da ledenwerfactie*
De afdeling Leiden telt, aldus H,C.v-Noorden, 400 leden;
dat konden er nog meer worden. In Landsmeer was onlangs een afdeling opgericht,,. De laatste dagen hadden zich daar circa 47
nieuwe leden aang'emeldc
Te Landsmeer v/as de zaal versierd met spandoeken,, waarop
enige propaganda-leuzens vports waren de Nederlandse vlag en de
O o PoNv-partijvlag op het podium opgehangen, '
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EMHEIDS VAKCENTRALE

,' 'Emmer- 10/11
Gompaacuum.
Loc hem

17/11

35/100

11/—

lusteloos
.• .
—
.

Rotterdam 24/11

60/990
;•

—

A„Platje

Openb, verg.
BLZ-WC, af d»
Emmen

J»v.Nes

Openb» verg,
E. V, C. af d»
Loc hem

J,Stoopendaal
Hv.Goudkuil Openb. verg,
BNOP-EVO afd„
Rotterdam.,

Te Emmer-Cooipaacuum hield A,~PL^TJE een stuntelige inleiding
over
„ g „

D I S N S T G E H E I M
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. .

over de werkloosheidswet, waarbij hij enkele* vragen van de aanwezigen trachtte te beantwoorden.
JrVAN NES, die te Lochem de werkloosheidswet behandelde,
zei dat de interpretatie van deze wet veel moeilijkheden oplevert. Uitvoerig ging hij in op de geschiedenis van de werkloosheidswet. In 1944 werd door de Regering in Londen het Buitengewoon Besluit Werklozenzorg.uitgevaardigd. Toen kregen wij de
werkloosheidswet en de wachtgeldregeling- die in Juni 1952 ,in
werking traden,. Br werd echter tevens bij bepaald, dat de uitvoering van die 'wetten zal worden geregeld bij Reglementen, De
uitvoering van die wetten is nu in de ruimste zin in handen gelegd van particulieren, wat niet bepaald .gunstig voor de arbeiders is. Als gevolg hiervan zal de Raad van Arbeid met zijn
vele moeilijkheden, maar ook vele goede zijden,, voor de- arbeiders moeten verdwijnen. Sr zijn nu 26 bedrijfsraden ingesteld,
die voor 50$ uit werkgevers en' 50?£ uit bestuursleden van de bedrijfsverenigingen bestaan» De bedrijfsraden nu zijn het controleapparaat voor de uitvoering van de wetten* De 'werkloosheidswet heeft echter vele haken en ogen, Zo is art, 40 een gevaarlijk artikel, waarin staat dat iedere arbeider - op verzoek van
de bedrijfsvereniging - verplicht ia zich aan een psychologische
test te onderwerpen op straffe van geen uitkering bij'werkloosheid. Ook kan een arbeider worden verwezen naar da- D*U»W, en bij
ontslag daarvan zal de.werkloosheidsuitkering worden berekend
op basis van het "in de D.U»":f. verdiende loon en niet op basis
.van het daarvoor verdiende loon* Spreker eindigde met de aanwezigen op te wekken door hun handelingen als "5,V, C*-ers een voorbeeld te zijn voor hun medearbeiders»
De te Rotterdam gehouden vergadering stond, in het teken
van het anbtenarenveFBo'd. J.STOOPENDAAL noemde het- verbod een
uitvloeisel van de ondergeschiktheid van Nederland aan Amerika,
Hij' memoreerde, dat de toenmalige Minister Jo-ekes de conventie
van San Francisco ondertekende, v/elke, conventie de vrijheid
van organisatie waarborgde* Nu heeft zijn partijgenoot Drees
het ambtenarenverbod met zijn 'handtekening bekrachtigd. Het is
met het tot stand komen van dit verbod een "vies-" zaakje geweest, want. het kreeg Koninklijke goedkeuring even voor het
tijdstip,' dat .de tweede Kamer op kerstreces ging. Deze spreker
ging nog uitvoerig in op de reeds in vele gemeenten plaats gehad hebbende behandeling van het verbod. H. G-OUDIDJIL wenste nog
een enkel woord 'toe te voegen aan wat zijn vo-organger had verteld. Het verbod zou reeds in 1934 ingevoerd zijn. De huidige
Ministar van Justitie Donker, die toen tegen stemde, is nu geheel voor het verbod» Van da Wethouder van Onderwijs zei hij.,
dat deze doet alsof het verbod te Rotterdam reeds van kracht is,
want als.nieuwe krachten bij hem komen kennis maken, loopt zo'n
kennismaking uit 'op een verhoor over de politieke gezindheid,
Hij ontziet aich zelfs niet hen van communisme te beschuldigen
zonder daarvoor bewijzen te hebben.
Jehova'
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Hilversum

-

'

JEHOVA'S GETUIGM
'28/30.' 1000/—
Nov.

rustig

W.C. Heintjes

Driedaagse
Conferentie

Tijdens deze conferentie werd een openbare vergadering •
gehouden, waar V/. C. Heintjes door het aanhalen van vele bijbelteksten, zijn gehoor ervan trachtte te overtuigen, dat de Wereld
wordt geregeerd door personen, die het volk naar de afgrond voeren.

P E R S O N A L I A
Blokker-de Groot
(blz.6)
Geertje.

Blokzijl (blz.l)
Berend,
Borst (blz.l)
Cornelis.
,

Broek (blz.6)
Albert Nijsbert van

v

Diggele (blz.3)
Antoon van.

v

,

Geelhoed (blz.l)
Gerard Gilles^ ,
Geer liga (blz.l)
Johan,

V Gortzak (blz.l, 2)
Hendrikus.
y

Goudkuil (blz.8)
Hendrik.

