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Verzonden opj26 Februari 1953,

-- COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap^,

Rotterdam 25/1

950/950

, Emmer Coov-27/1

175/400

30/80

Bijzonderheden

G.v.Oosterum

P e e a t e l i j f c e bijeenkomst

aaad,

J» S tap

Pilmvooretelling

aand,

J,? tap

Filmvoorstelling

H^Boddo

Filmvoorstelling

onbekend

Filmvoorstelling

G-em * Bramen
Emmsn

28/1

Hippoly- 4/2
tushoef
G o m » ' Wlsringen

40/250

Zwanen6/2
58/330
burg
Gern. Haarlemmermeer
Enschede

9/2

80/100

aand,,

H„Crortzak

Vergadering

Arnhem

10/2

31/200

lauw

B*J.Yfeenink

Filmvoorstelling

Hilver-

13/2

120/200

rustig

J/?lameling

Filmvoorstelling

Bussum

15/2

60/270

rustig

J.Slappendel

Filmvoorstelling
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COLLECTIE OVERZICHT
De feestelijke bijeenkomst te 'Rotterdam was een herhaling
van het Nieuwjaarsbal, cUcU 4- Januari (vermeld in 17,0* 5/1953) « In
de., f eestzaal waren de volgende leuzen aangebracht;
;iRedt de Rosenbergs;;
"Sluit U aan bij de partij van Lenin;'
:'Voor nationale zelfstandigheid? Dan geen E,D,G., ;l
Op de avond te Arnhem werd de Russische film ;?De Midvoor'5
vertoond.. Als bijzondere attractie voor deze avond v/ a s de sportjournalist van "De 'fearheid"1 3- Jt.Vf"5"5MINE als spreker aangekondigd»
Op de overige filmavonden draaiden resp^. ;'De dorpsarts;' of
"De twee strijders'-,
Met uitzondering van de, bijeenkomst be Rotterdam was de belang
stelling geringer dan in vorige perioden=
™'
Het betoog van 3* JV.Y5ENIÏÏ1I, waarin deze allereerst zijn teleurstelling over de geringe opkomst liet uitkomen, bevatte een verhandeling over het voeibalspel. Spreker besloot zijn rede met de opmerking, dat men in de Sovjet Unie en de volksdemooratische landen
met meer animo voetbalde dan in ons land. De sociale omstandigheden
in deze landen waren van dien aard, dat de speler zich geen zorgen behoefde te maken over r.ijn huisgezin. Dit in tegenstelling
met Neder l and , v/aar de spelerc nog wel eens afgeleid worden als ze
aan hun familieleden denken ? die s oma in kommervolle omstandigheden
Ie v enP

Op dé na l februari gehouden bijeenkomsten gaven de sprekers hun meningen v/eer over dese rampzalige gebeurtenis,
La strekking van hun redevoeringen was een aanklacht tegen
Nederlandse regeringen van na 1945 , die de uitbreiding van het
logsmateriaal hadden laten prevaleren boven het zo noodzakelijke
herstel c.q.,i verbetering van de dij ken „
De wijze van hulpverlening, waarbij de Regering aan de buitenlandse troepen - met name de uraerikaans-Duitse eenheden - boven
de Nederlandse polder jongens de voorkeur gaf, aldus betoogde men,
bracht duidelijk naar voren, dat de regering uit deze gebeurtenis
prcpaganda-iTiUnt trachtte te slaan voor het Atlantisch pact en de
S.Do&r

Sprekende over deae buitenlandse hulp verklaarde H. SORTZAK
op de vergadering te Enschede, dat deze Duitse troepen meer verwarring stichtten dan hulp boden. Zdj sloegen de door de Nederlandse
autoriteiten gegeven orders in de wind en gingen op eigen gelegenheid met- hun amphibie-voertuigen hè. t overstroomde gebied binnen,
Gsbleken was, dat de^t; vaartuigen totaal ongeschikt v/aren voor
. . . . .
. . .
reddiing_swerkzaamheden
-^
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reddingswerkzaamheden en de verleende hulp aldus van nul en generlei waarde waso
De Nederlandse Regering - zo vervolgde spreker- deed echter
mee aan het 'S,,D, G.-verdrag en daarom "benutte zij deze gelegenheid
om een pro-Amerikaanse stemming ta kweken <,
Daarom moesten andere hulpcolonnes, die reeds Zondag klaar
stonden, worden geweerd» Daarom stelde de regering zich niet op
de hoogte van de juiste omvang van de ramp. Daarom werden de schepen, die waren geladen niet medicamenten voor de g e t r o f f e n gebieden
in de havens vastgehouden,.
In zijn antwoord op de vraag ;i ïïat doet Rusland" verklaarde
Gortzak, dat het hem totaal onbekend was wat de S.U, zou doen» Er
was ook geen apart telefoonlijntje met Moskou om dit even vlug te
kunnen bespraken» Wel was het spreker bekend, dat Rusland nooit
achterbleef. wanneer er hulp moest worden geboden/
Indien Rusland hulp wilde bieden, dan zou het eerst wel een
paar vragen aan onze Regering willen stellen, o,a e
Ie» Zal da te bieden hulp rechtstreeks tsn goede komen aan de bevolking
2e» zal de te bieden hulp niet tegen Rusland zelf worden gebruikt.
Hoewel Rusland nog niet rechtstr eeks hulp had toegezegd, h e e f t
het Wereldvakverbond reeds gevraagd, .wülke hulp kon worden verleend,
In het W , V , V o zijn arbeiders uit de g e h e l e ' w e r e l d ondergebracht,
w, o o enige millioenen uit Ru'slanxU In deze geste van het ' r J „ V „ V e f zo
besloot Gortzak zijn betoog, moeten wij dus ook de bereidheid tot
helpen van de Russische arbeider zien,.

G R O E P
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— • ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND

Amsterdam 11/2

200/—

rustig

J.F.Vfolff

Openb„verg.. "Contactraad :t hulpverlening water snood*

Joop ïïOLPF, die de vergadering leidde, deelde mede, dat het
doel der bije3rkomst was tot coördinatie te komen vaji de beschikbare krachten voor verdere hulp in het overstroomde gebied. Hiertoe
was reeds een aantal jeugdbrigadss samengesteld, bestaande uit
MJV-ers en MTS-ers, die al eerder in h e t rampgebied waren geweest.
Na een korte pauae gewaagde Mar in as HAICS als gedelegeerde van de
CONTACïRAAD:' van evsn inspectie tocht langs de Noord-Hollandse kust,
— 4 —
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waarbij hem zou zijn gebleken, dat er zwakke plekken waren in de
Hondsbosse zeewering en in de duinen bij fjallandsoog,, in verband
hiermede bepleitte hij de vorming van jeugdhulpbrigades,,
Ten slotte werden aan verschil lende jongelui diploma'f; uitgereikt voor bij het hulpwerk verleende diens ter...,
In de zaal was een tiental Nederlandse vlaggen ter versiering
aangebracht^

Rotterdam

23/1

120/418

? <. vs Wi j ng a ar d e n Ver s l ag v e r g
Dr o H-Baar slag
:' Vr e de se onW. v o Rooyen
^ Volgr^.,e-^^ der
A» L. S» Ander s en- fceren;!
Gochiua
"Pi TI

TT

LÏ n n

vi i—< T ' rt ,-•(»

?f 'T 7"-w» ^*. ,^1 n *-* .~. ^-. .«

De bijeenkomst was belegd door d;,5 plaatselijke vredesconité's
van me ;aal- en bouwvakarbeiders,: In de zaal way een spandoek aange-bracht met het opschrift "Strijdt voor., de Vrede"<,
De sprekers betoogden o „ra., dat het 'Teense congres een diepe
indruk op de gedelegeerden had gemaakt,, Aldaar bleek, dat het zeer
v/el mogelijk was door onderhandeling tot overeenstemming te geraken.
Zij betreurden, dat de Nederlandse pers zo weinig aandacht aan de
bijeenkomst had geschonken.. De gedelegeerden hadden gezamenlijk gezocht naar wegen om de oorlogsdreiging af te wenden, het conflict
in Korea te beëindigen en de internationale spanningen te verminderen,, Tijdens het congres werd ''gedocumenteerd bewijsmateriaal1' tentoongesteld, waaruit moest blijken, dat cle troepen der Verenigde
Naties in Korea bacteriologische wapenen gebraikten0 Medegedeeld
werd, dat de Nederlanders bloemen hadden aangeboden aan de Indonesische woordvoerder in Wenen ^ "Wij als strijders voor de vrede moeten
ook onze Indonesische broeders en zusters steunen in hun rechtvaardige strijd voor algehele onafhankelijkheid en bevrijding van het kapitalistische juk'1, aldus Andersen-Cochius,.
Van Wijngaarden en Van Rooyen verklaarden, dat zij voor de
keuze waren gesteld hun activiteit voor de vredesbeweging op te geven
of als lid van het iLV.Vo te worden geroyeerd» Zij hadden besloten
deze consequenties van het vredeswerk te aanvaarden,
Sen "telegram word verzonden aan de Amerikaanse Ambassade,, waarin de vrijlating van het echtpaar Eocenberg werd ge st*
Groep 3
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V1ÏIENIGING "ÏÏEDERLAïTD - U, S'. 5.R.'t
24/1

45/200

H.Bakker

Filmavond :1De
Ridder v.d.
Gouden Ster"

H.BAJIOR wekte de aanwezigen op zich voor hst lidmaatschap
der vereniging aan te melden, dan wel zioh op ta geven als donateur
voor f,3, — per jaarj hierbij was het maandblad ;Tïï9derland~USSR" dnbegre-pan. Spreker herinnerde er aan, dat men door het winnen van
leden en abonné?s kan mededingen naar de prijzen voor de winnaars
d r werf campagne, w. o, een reis naar de Sovjet Unie,
In de zaal waren boeken en tijdschriften betreffende de
USSR uitgestald.

ARBEIDERS ZiiHGKOOR "MORGENROOD"

Rotterdam

31/1

onbekend

35 O/-

'

Viering van het
7e. jaarfeest
van het aangkoor :'Morgenrood"

. .Aan deze avond word medewerking verleend door de cabaretgroep
''Guitura'8, het zangkoor ''Morgenrood" en een pianist. De onbekende
voorzitter heette met narie de afgevaardigden der zusterverenigingen
uit ïiordrecht en Delft welkom en las en gelukstelegram voor, gezonden door de Nederlandse Vrouwen Beweging. "Er werd een tombola
gehouden. De avond werd besloten met een bal.

DIVERSEN

Amsterdam

16/2

1100/1500

rustig

ïhr,U,'de Vries
Mr. ÏLLips-Odinot
D^Kleisrna
L. Mok
S„de Groot

Protestmeeting
tegen executie
van het echtpaar
Rosenberg

DIUNS.TG-'EH.'SIM
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De zaal was versierd met.Nederlandse Vlaggen, portretten van
het echtpaar Rosenberg en spandoeken net de leuzen i
:'R-3dt de Rosenbergs" en
:tDe Rosenbergs bevrijden is voor de ' vrede s tri j den" «•
De VRIES, als voorzitter fungerend, deelde mede dat Ds. van
Dalen verhinderd was zijn aangekondigde spreekbeurt te vervullen, In
een telefonische boodschap deelde deze predikant mede, dat hij zich
aansloot bij de woorden, die ter vergadering over de afschuwelijke
noord op de Rosenbergs zouden worden gesprokene "Laten wij allen
ons krachtig protest laten horen, want anders zullen de dijken van de
menselijkheid worden doorbroken en er aal een zondvloed van terreur
over ons/konen* De nationale ramp die ons land heeft getroffen zal
hierbij in-het niet zinken",KLElMSl/Li wekte de aanwezigen' op zich aaneen te sluiten om de
voorgenomen moord op de Rosenbergs te verhindern*. Wanneer alle ar- f
beider e verenigd zullen, zijn onder de leiding van het ÏÏ.V.V.,, dan
zullen de moorden in .umerifca op onschuldige arbeiders niet meer mogelijk zijn=.- Daarom moeten de Nederlandse arbeidere zich allen aansluiten bij de EnV-Cf j de enige progressieve bond, die tegen de voorgenomen misdaad protesteert»
MOK gaf een technische uiteenzetting van het proces. Hij betoogde, dat de dagvaarding'geen enkel bewijs van de schuld der aangeklaagden bevatte, De jury-leden moesten verklaren, dat zij geen lid
waren van de communistische partij en ook geen lid van een aantal
andere zeer onschuldige partijen,
Derhalve bestond de jury uit personen, die geheel naar de pijpen
der -'iHierikaanse oorlogshitsers dansten, Do verdedigers werden in hun
rechten beknot» De getuige Greenglaos, zelf één der verdachten, had
toegegeven, dat hij meerdere malen had ge logenu
De CfRGOC noemde het proces tegen de Rosenbergs een vervolg
op de psychologische oorlogsvoering, welke in 1951 begon»' Hij vergeleek de .'unerikaanse regering met de Nazi-regering in Duitsland. Die ^
voerde een proces tegen Dirnitrov, doch zi_j_ had niet de moed Dimitrov
alleen op de getuigenverklaring van Van der Lubbe de veroordelen» De
.Amerikanen schrikken voor een dergelijke handelswijze niejt terug,
Indien men niet met klem protesteerde zouden deze dingen ook in Nederland mogelijk worden. De -ó-merikanen trachten, zgn3, voor het redden van mensen en het herstel van dijken, hier vaste voet te krijgen^
Ons antwoord hierop j.s de eis, dat alle buitenlandse troepen het land
.moeten verlaten. Spreker ging vervolgens in op de anti-communistische propaganda. Verhalen van kerkvervclging, slavenkampen en pogroms
hadden slechts ten doel een 3e V/ereldoorlog voor te bereiden..
De aanwezigen werden opgewekt te blijven protesteren tegen de
voorgenomen executie van de Rosc-nbergs,
Groep 4-A
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Oude Pekela 26/1

33/ —

Hoogeveen

25/50

-13/2

rustig

E, Schuu

'Openbare vergadering WC'afda Oude Tekela

I'.Meis

Openbare vergadering WC
af d. SI in

E.SCHUUR sprak te Oud^^Pekel^. over do 25^ productiebeperking
in de strocartonindustrie,, ïiT^Vee'a erop, dat uitvoer naar Oost-Huropese landen tot opvoering van productie kan leiden, waarvoor de WC
steeds op de bres had go c taan e De aanwezigen werden nog opgewekt on.
aan de landelijke demonstratie voor werklozen en DlP.T-arbeiders op
l Februari 1953 te Den Haag deel te nemen o
Te HOOGWS1N behandelde F.M3I.S het onderwerp ;'De WC eh het
werklosenvraagstuk", Hij begon ast een verklaring, dat volgens de officiële gegevens het aantal werklozen in Nederland momenteel 182000
bedraagt, maar dat hiasan dient te worden toegevoegd het aantal DWarbeiders en de vele militairen, die -- wanneer zij geen dienst behoefden te doen • eveneens werkloos souden zijn. Dit grote aantal werkloze:.} is niet in overeenstemming niet de verkiezingsbeloften van Drees
.en zijn partijgenoten,, Drees en zijn lotgenoten - rotgenoten zou. ik
haast ' zeggen, maar dat mag niet, want or ait een rechercheur in de
zaal - willen niet anders, aldus vervolgde spreker. Hen bouwt lisyer
een duur militair apparaat op dan het volk te helpen, waarvan de over stromingsramp het gevolg is. Men werkt wel aan de oorlogsvoorbereiding op last van **aerika. maar niet aan de verbetering van de r o t t e
dijken. Voor de getroffenen dost de Regering thans niets, immers de
o o r l o g s b e g r o t n g mag door de ramp niet in gevaar komen. H t enige
de Regering wel deed, was een regeling vaststellen, dat er 80$ of 90$
van het normale inkomen a;an de g e t r o f f e n e n mag v/orden uitgekeerd, maar
de bedragen van het ''normaal inkomen 1 ' werden zo laag mogelijk gesteld,,
Terwijl iedereen aan de/ramp denkt, jaagt men er in de kamer hét
"S.'D.G.-verdrag doorheen. Het verdrag moet tot stand komsn op last van
angedrongen werd met' klem te
Tüisenhov/er en zijn "pestgenoraals"
protesteren tegen Bet doodvonnis van de Rosenbergs» Men laat in Ne-

derland toe, dat oorlogsmisdadigers, die duizenden mensen hsbben vermoord, uit Breda weglopen, terwijl, de Rosenbergs moeten sterven om het
volk te dwingen zich niet tegen de "oorlogsgeneraals" . ta verzettan^ .,
Over de werkloosheidswet sprekende, verviel spreker in cle algemeen
bekende critiek op de uitvoering hiervan, .Tegen overwerk ten behoeve
van het rampenfonds stond hij afwijzend.. Overwerk in fabrieken is
weL
- 8
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wel goed, wanneer de overproductie eveneens wordt afgestaan ten behoeve, van de slachtoffers van de ramp, Op deze vergadering, werd door
.aanwezige N.V,V.-era veel critiek .geleverd op het betoog van F.MEIS
voornoemd.

GROEP 4-C

- DIVERSEN

Amsterdam

12/2 400/686

Openbare contacten f i l m o c h t e n d
Ata s t e r d ara s We r klozenconiité

Behalve de vertoning van de tekenfilm "Baiabi", stond de bijeenkomst te -^stordam in het teken van de stormramp, waarvoor óp de
gebruikelijke manier de Regering verantwoordelijk werd gesteld,

P E R S O N A L I A
Andersen-Cochius
(blz.4)
Any Leonora Sita.
„•--Baar s lag ( b l z „ 4 )
Dr. Hendrik.
...-Bakker (blz.5)
Hsndrik»
... Bo'dde ( b l z . l )
HariTi»
Plameling (blz<,l)
Johannes«
Gortzak (blz.l)
"Hendricus.
'Groot (blzo5)'
" 3aul de o
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leerdara

Rotterdam

-09

Borculo

Rotterdam

•03 Araaier s tol

Ammerstol

•04

Beerta

Vieringen

04

Rijswijk

Hilversum

Ms ter dam

MG ter dam

99- Amsterdam.

Amsterdam

08

Hak s
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