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Verzonden op: 13 Faart 1953

COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Bijzonderheden

»s-Gravenhage

15/2

rustig

PiImvoors te11ing

Boelenslaan

18/2 (

rustig

Filmvoorstelling

400/7
30/80

Gem. Achtkarspelen
70/120
Harkema- 19/2
Opeinde
Gem, Achtkarspelen
rustig

¥.Hoeks tra

Pilmvoors telling

F.M.v.d,

Pilmvoorstelling

Nieuwe . 19/2
•Nledorp

4-3/7

Neder20/2
horst den
Berg •

35/50

J.C.de Meijer Filmvoorstelling

Nordsche- 20/2
schut
Gem«. Hoogeveen

65/80 • enthu

J., Siemons

Vergadering

Terwispél 20/2
e Opsterland

30/7

P.Dijkstra

Pilmvoors telling

Linden

rustig
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c 9/1953, blz, 2,
Sij ^eets
21/2
Ge ia o Op s te r l and

85/7

rustig

P,Dijkstra

Filmvoorstelling

Haulerwijk
23/2
;ü/200
Ge nu Oost stellingwerf

rustig

G.Oppers

Filmvoorstelling

Jubbega
24/2
Gerru lïeerenveen

6O/?

rustig

J'Ude HaanBrouwer

Nieuwehorne 25/2
Gemn He erenveen

3O/?

rustig

On eek

40/80

26/2

Filmvoorstelling
Filmvoorstelling

A» SchaperTolman

Filmvoorstelling

COLLECTIEF OVERZICHT
Op de filmavonden draaiden rasp, "De matrozen van Kroonstad",
sohat:' of ;'De dorpsarts".
Betreffende de veroordeling van het echtpaar Hosenberg werden, op verschillende bijeenkomsten protestmoties aangenomen»
Te ïToordscheschut v/erd besloten een motie te zenden naar de
Officier van Justitie te Groningen, waarin geprotesteerd werd tegen
de veroordeling van de arbeiders van Finsterwolde en Beerta,.
;sDe

Met betrekking tot de watersnood stelde J.SIEMONS vast. dat
de hulpverlening aan de propaganda voor het S»D,Ge-verdrag ondergeschikt was gemaakt,
Spreker - die zelf een we a? k. in het rampgebied had gewerkt had ervaren, dat, terwijl de mensen op de huizen zaten te gillen,
er boten op de d i .ik moesten blijven staan, hoewel ervaren personeel
aanwezig was»
Toen de Duitsers kwamen, mochten die echter wel van deze vaartuigen
gebruik maken.- Zodoende konden die veel mensen redden.
In 'Jmolen.. aldus Siemons, verkondigden deze Duitsers, dat
zij in 1940-1945 al op dit eiland waren geweest» De bevolking zei
toen "Dan weten jullie ook meer af van de moorden, die hier gepleegd
zijn'? en zij heeft de soldaten teen in het gezicht geslag-n.
Vrijwol alle sprekers besteedden in hun redevoeringen enige
aandacht aan de a„s. Gemeenteraadsverkiezingen. Plaatselijke omstandigheden werden door hen op de bekende wijze uiteengezet en zij
besloten hun betoog met een aansporing op de C.P.ïT« te stemmen, daar
alleen dezo partij de belangen van de arbeidersklasse behartigde.
DIVERSEN
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COMITÉ HERDENKING IEBHÜARI-STAONG
/imsterda-m

25/2

ca»5000

—

—

Demonstratie

Bij deze te rdenking } die los stond van de officiële herdenking, wolke op dezelfde dag te 9«-uur s'morgens plaats vond, trokken
ongeveer 5000 personen iri rijen van 3 of 4 langs het monument op
het Jonas Da:aiel Meijerpleiru "Sr werden tijdens deae demonstratie
geen redevoeringen gehouden 0
In de stoet werden 'buiten de afgevaardigden van de C.Ï.N,,
E.V.C., A . f l . J b V » , . O . P o S . J . , N*y<,B= en Verenigd-Ver ze t 1940-1945.
nog delegaties opgemerkt van diverse instellingen, diensten en bedrijven,, o « a s de Spoorv/sgen, Gemeente Tram, P- T. T » , e.a„
Vele bloemen en kransen werden bij het mor. urnen t gedeponeerd,
De gehele herdenking had een rustig en ordelijk verloop-
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ARBEIDERS BOND VOOR CUI<fJ!tTüR,

£1/2

325/350

opgewekt

W.v^Sgnond
Feestavond "MorIL J » A l d en kamp genrood' 5
e. a e

De bijeenkomst werd gehouden i,v.m* het 5 jarig bestaan van
de Socialistische zangvereniging "Morgenrood" te Enschede. Door verschillende personen werden felicitaties uitgesproken, Namens leden
en donateurs werd het bestuur een vlag overhandigd. Voorts werden
kleine geschenken uitgereikt aan enige leden en bestuursleden der
verenigingo De avond werd opgeluisterd door medewerking van een
aantal eolisten en optreden van het koor,,
De vergadering werd besloten met een ba!0
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VHOT./IK 3R7SGIIÏG,

Snoek

26/2

20/80

l ing

De ITaVoBp-afdeliag Snee k organiseerde deze voorste Hing,
Er werden uitsluitend token-xilmpjes vertoonde

,11'GMÏEEN NEDERLANDS JWC-D

Hilversum 21/2

Nw.Weera ing e

40/200

rustig

J e ïV;folff

öpenb o filmavond
t.,'g„v t koloniale Jeu

21/2 250/250

rustig

•;/. Svmrt

O p e nb , f i lraav o n d
t c g n V - koloniale jeugd dag

ïe Hilversum g ai.' de verbond t; v o o r z i t t e r Joop '//0-uii'F e on overzicht van zijn reis naar Indonesië,
.Het Indonesische volk„ zo zei h i j , staat niet af vrij zend tegenover het Nederlandüe volk in zijn geheel, maar wel tegenover
de enkele ITederlaaders, die hen onderdrukken; zoals de grote
plan ters e
De groot-kapitalisten hebben in 1951 grotere winsten gemaakt dan
ooit to voren, zelfs het beste jaar vóór het uitbreken van de 2e
wereldoorlog kon tegen do v/inst van 1951 nie^óp a
De arbeidersbeweging in Indonesië wordt eohter steeds s t e r k e r »
T/olff besloot zijn rede -nat een aansporing de strijd voor de vrijlating van Piet van Staveren voort te z e t t e n *
Vervolgens werd de film "De Ridder van de Gouden Ster" vertoond.
Te Hieuw Y/eerdinge wsrd het v/oord gevoerd door het hoofdbestuurslid V/in STfART; die de betekenis van de strijd der Oosterse landen tegen het kolonialisme s c h e t s t e , waarbij hij zich o r m - ,
schimpend uitliet over J,Pzr. >Coen, Yan Höuitz en Westerling,,
tijdens het verblijf van JV.M3LPP en C.GMJGJ1TS in Indonesië--was
gebleken, zo vervolgde spreker, dat de Nederlanders nog steeds
aan de t o u w t j e s trekken. Het f e i t , dat de jonge Indonesiërs niej>
te_piLn
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niettamin^esteld zijn op de Nederlandse jeugd, is vooral te danken
aan mannen als Piet van Staveren, Sr zal een "geschenken campagne"
worden gevoerd i „ v « m . diens verjaardag in Juni a,s„
Het programma was verlucht niet skectches, zang en dans,
In de zaal waren spandoeken aangebracht met de leuzen;
"Redt de Rosenbergs"
"Tegen het E„D* C.-verdrag ;t en
"Leve de Peciuda Rakjat" t
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VRSDESBBEGING

Amsterdam

24/2

Enschede

24/2

1000/1000 rustig

50/300

aand.

A.M«7eber-de Hondt
J. Agtsrberg
M.Bakker
Ds, W. S.o.H. van Dalen
G, J A*Smi t
H«Molenaar
E.Al thoff
L/Jildschut-Hoekendijk
P» J.Las van Bennekotn

Verslag
verg.
Vredescongres
•ïenen

De bijeenkomst te Amsterdam v/as belegd in hot kader van de
agitatie tegen de ratificatie der S,D.G.-verdragen en de herbewapening van ',fóst Duitsland. De sprekers betoogden, dat een Europees leger geen defensieve doch agressieve taak zou hebben. Het
kader zou worden gevormd door 3.S,~ers an ITazi-officieren. Tn dit
verband werd herinnerd aan de door de Duitsers gedurende de oorlog bedreven gruwelen»
In Mei 1952 was bepaald, dat de verdragen binnen zes maanden door de diverse regeringen moesten worden geratificeerd. Thans
waren reeds 9 maanden verstreken., Het verzet van de vredelievende
arbeiders had tot dusver de ratificatie verhinderd. Men diende
echter waakzaam te blijven, Minister Staf had verklaard, dat de
hulpverlening aan de slachtoffers van de nationale ramp niet ten
koste zou gaan van de defensie-uitgaven» Het wetsontwerp tot bekrachtiging van de E.D.&» was inmiddels bij de Tweede Kamer ingediende
Ds. van DALEN uitte scherpe ctitiek op de regering, die
naar zijn mening voor de' ramp v^a l Februari j,l» verantwoordelijk was» De beveiliging van de eilanden werd verwaarloosd, omdat
het peld besteed werd voor oorlogsdoeleinden. Hij eiste het
aftreden
- 6-
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aftreden van de huidige regering c
De aanwezigen werden opgewekt de strijd tegen de IUD„G,
voort t o zettenTe Enschede .werden vragen gesteld en beantwoord over het in
December 1952 te Wenen gehouden "Congres der Volkeren voor 'dé
Vrede'% Nieuwe gezichtspunten kwaaien daarbij niet naar voren-,

VERENIGING "
Groningen

21/2

", ToWijngaard

1EO/20C

Filmavond "Zazakstan" en
'•Het leven in
de Citadel''

J<, Ï.VlJWG-V/iRD zag in het toeneaende ledental der vereniging het bewijs-, dat steeds meer mensen hun neus optrekken voor
de walgelijke haatoanipagne der burgeli;jke pers tegen de Sovjet
Unie, Voorts zeide hij, dat de vereniging "Nederland-IL, S, S.R," bij
de hulpverlening voor de watersnoodgejieden vooraan stond» De opbrengst van een toneeluitvoering, v/elke de vereniging door een
Nederlands gesalsohap wilde laten verzorgen,, zou geheel aan de
gedupeerden ter hand gesteld worden0
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Zwolle

21/2

150/250

H,. Beldman

Feestavond T5VCafd. Zwolle

Alkmaar

21/2

325/400 .rumoerig

Th.Stouten

:Feestverg fl "SVCafcL Alkmaar

100/90

G, v» "Bok

Feestelijke verg,
EVC/NVB/ANJV/
te iloó'gev.een

Hoogeveen27/2 .

opgev/«
rustig

De
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De opvoering
van het toneelstuk l?\7aar ban tfij vannacht
geweest" te Zwolle, werd ingeleid door H,BEGDMAN, die bonendien
nog sprak over de ramp, die Nederland op l Februari 1953 had getroffen* Over h e t rarnpenfoncls sprekende,- zei hij er bang voor' te
zijn, dat het met de gelden uit het fonds niet goed zal gaan. Hij
was bang voor "ambtenarij on papieren rapporten"* Het W.V e V„ had
500- 000 Franse francs (bedoeld zal zijn 5.000*000 Fr.francs) aan
de EVQ overgemaakt en hij was ervan overtuigd, dat de WC-leiding
er zorg voor zal dragen dat de gelden, zonder op politieke overtuiging te letten, e e r l i j k zullen v/orden verdeeld onder de slachtoffers, die er het neeat voor in aanmerking komen. Op de Regering
dient druk te worden uitgeoefend om de werklozen aan herstel en verbetering van dijken te laten werken,,
Te Alkmaar bracht ThoSTOUTM de werklozenbetoging op l Februari 1953""ïe"Den Haag in herinnering, waarbij hij de c i j f e r s van
het aantal werklozen in Nederland releveerde, onder welke werklozen Kioh volgens hem 500 personen uit Alkmaar bevinden ; niettegenstaande h o t feit, dat daar nog 1000 mensen op een woning wachten.
De herdenking van de Februari-staking moest een vlammend protest
.worden tegen de Europese Defensie Gemeenschap,, Het verdere betoog
van spreker over de ramp k;f/aa op: het volgende neer;
Men heeft het de E , V » C » zeer kwalijk genomen met een manifest te
zijn uitgekomen en critiok te hebben gelegerd op de Regering voor
haar nalatigheid in de voorziening, van dijken, maar de SVO stond
in haar critiek niet alleen. Het "Trije Volk"'schreef in die dagen
ook, dat de ramp n i e t onvsrwacht was gekomen» De F/0 had niet alleen critiekj maar sij stuurde ook 4 bussen met arbeiders naar de
rampgebieden, die evenwel, vrerden tegengehouden en teruggezondenTachtig personen werden tenslotte toegelaten om de helpende hand
te bieden. Overal werden hulpcolonnes gevormd ten teken, dat de
WC haar het recht van critiek niet liet ontnemenc Alle dagbladen
hebben tenslotte onze zienswijze overgenomen&at de Regering bij de
dijkvoorzieriingea tekort is geschoten. Wij zijn niet tegen hulpverlening, maar als Minister President Drees de radio aangrijpt
om ons te belasteren en van \7erkspoor zegt, dat daar alle arbeiders
op één na voor overwerk waren, dan is dit een onjuiste voorstelling van zakene \7ij hebben niet de gelegenheid gehad om ons ""daartegen voor de radio te weren.. De EVC eist, dat - wanneer overwerk
ten behoeve van het rampen-fonds plaats vindt - ook de in overwerk
gefabriceerde producten het rampgebied ten goede komen 0 Door oveij.werk zullen vrij immers de brandkasten van de ondernemers nog versterken en dit is onze bedoeling niet. De arbeiders, die het geld
bijeenbrachten, moeten kunnen raedebeslissen bij de besteding van
hat gelde, Het ÏÏW zegt, dat er tengevolge van de ramp een 2ë consumptiebeperking zal komen door verhoging van de prijzen met
10$ e \7ij moeten samen met het NYV de motorische kracht vormen om
de aanval op het levenspeil e e n " h a l t toe te roepen, Ha de rede van
Stouten werd het toneelstuk "G-hetto 15 - opgevoerde
- 8-
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Op een feestelijke vergadering van de WC, de NVB en het
ANJV werd in de gemeente Hoog o veen. bet toneelstuk "Morgenrood" opgevoerd. In de pauze hicl'd"'*'GaVan 'ECIC een redevoering over de werkloosheidswet en de watersnoodramp*, Nieuwe gezichtspunten kwamen
hierbij niet naar voren^

& R O E P 4-C
Zwolle

- DIV3RSM

18/2

130/250

R. Vos

Feestavond comité
voor werklozen
en DUW-arbeiders
te Zwolle»

Te %$£.~-JL$. Wi3r(l ö-e film vertoond "Meisjes achter tralies",
R«VOS die een"inleiding hield, legde er de nadruk op, dat het
comité voor werklozen en DUT7-arbeider s niets uitstaande heeft met
de EVC of CPHo Hij betreurde het, dat de belangstelling zo gering
was en weet dit aan het feit, dat' het comité ten onrechte wordt verweten medewerking te verlenen aan een communistische of BVC-rel0
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ZERK EN VREDE,

Hengelo(0) 24/2 107/200

rustig

Do, J,de .Graaf

Openbare bijeenkomst

Ds..de Graaf behandelde het onderwerp: "Voor welke problemen stelt ons de Bescherming Bevolking?". Hij kwam hierbij tot de
volgende conclusie: "Als wij goede Christenen zijn en ons geweten
laten spreken, dan mogen wij onze hulp en steun niet aan deze organisatie verlenen, Het is en blijft een voorbereiding tot oorlogvoering.
Personalia
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