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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Bijzonderheden

Zaalcapc

Uithuizen 18/3

22/150 rustig

H,de Pater

Filmvoorstelling

Schagen

19/3

35/?

mat

onbekend

Stalin-herdenking

Amersfoort

20/3

57/100

rustig

H,Gortzak

Stalin-herdenking

Haarlem

23/3 ca.450/700 enth„

Ho Gortzak
H»Teeuwen

Stalin-herdenking

'./=,Mans

Stalin-herdenking

H-, Gortzak
A»v,d,Berg

Stalin-herdenking met filmvoorstelling

T .?.A.C!.v.

Alphen

Stalin-herdenking met filmvoorstelling

H.Gortzak

Stal in-herdenking

Stadska- 23/3
naai .
Gem.
ïïildervank

8/150

Arnhem

25/3

100/225

We esp

25/3

50/7

Deventer

26/3

45/80

aand,

Lemmer
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..„Lemmer

26/3

30/250

„•Valther-

25/3

24/100

27/3

oa, 45/200

mond
Gom, Odoorn

rustig

rustig

'I-L Haken
K»Kuiper

Filnvoors telling i»v,nu de
verkiezingen

C.Geugjes

Stalin-herdenking

H»Teeuwen

Stalin-herdenking

'l, H., Koning

"bij gebrek aan t
belangstelling '
niet doorgegaan

gen
Bevnrwijk:

28/3

50/60

Brachten 23/3
G-QÏU, Smallingerland
Slim
28/3
Ge.m, Hoogeveon
Hengelo

29/3

70/80

rustig

G*v„Eek

Toneelavond

J*H 0 A 0 Arends Filmvoorstelling

21/75

WcBcJansz

80/?'

."-Niéuwe
Schans

S talin-herdenking

Stalin-herdenking

Utrecht

29/3

150/400

rustig

A-Ce de Vries Verkiezingsbijeenkomst m,
filmvoorstelling

Alkmaar

30/3

40/100

rustig

C* Geugjes
H.Teeuwen

Stalin--herd,enking

Eiiüsuin

30/3

100/150

H.Gortzak
S 0 Groenendijk

Stalin-herdenking

COLLECTIEF OVERZICHT
Op de filmavonden werden resp e de films "De So'hat", "Be
Dorpsar to" of "De bloeiende Oekraïne" vertoond.
Te Uithuilen werden een tweetal moties aangenomen een
proi.es t inhoudende tegen de veroordeling van de huzaar Johan van
Bic-nien en een protest tegen het gevangenhouden van het echtpaar
Rosonbe .Aan
_ 3...
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Aan de Stalin-herdenkingsbij eenkomsten werd door verschillende muzlekgezeischappen eh zangkoren medewerking verleend,- Men
colporteerde met diverse par tljbladen o.a, de nieuwe brochure
"De Watersnoodr'« Condoleance-lijsten werden ter ondertekening aangeboden» In de zalen waren afbeeldingen van Stalin aangebracht
omfloerst door zwart-witte rouwlinten e«do, ,benevens de leuzen;
"Redt de Rosenbergst;
"Vrede, woningen, welvaart"
"Corlog is totale vernietiging11
"Weg met het Eo D* G,-verdrag"
"Voor internationale ontwapening"
"De Waarheid versterken is voor de Vrede werken"
"Stalin eren; is van Stalin lerenï:
"Sterkt de Partij, treedt toe als lid"
"De Waarheid, de krant voor vooruitstrevend Nederland"
Op de toneelavond te Elim werden enige schetsjes voor het
voetlicht gebracht, waarvan er slechts één een politieke strekking
bovatte. De opbrengst van deae avond - zo heette het - was bestemd
voor het rampenfonds*.
Te Nieuwe Schans werden eveneens toneelstukjes opgevoerd,.
Een der stukjes, getiteld "Baas in eigen huis",,, handelde ever de
a<»g- "Amerikaanse inmenging" in Nederlandc
. De belangstelling was geringer dan in vorige perioden,,
l1 e Drachten wac de opkomst slecht en de belangstelling
voor de bijeenkomst te Stadskanaal was eveneens niet erg groot,,
Hier ging men echter over tot een gezellig onderonsje rondom de
kachel*
STALTN-HIKDENKING,

Zoals reeds in vorige Weekoverzichten werd vermeld; bestond het gesprokene op deze avonden - deel uitmakend van de reeks
Stalin-herdenkingen - uit een lofrede op de overleden Russische
Maarschalk, Eveneens - zij het dan in minder grootse bewoordingenwerd de overleden Tsjechische leider Clement Go t twald herdacht,,
Ho I EEUWEN-'6 n ^GROENENDIJK, die deel uitmaakten van de
CoP.N»-delegatie bij de bijzetting van Stalin, gaven op verschillende avonden een relaas van hun indrukken van déze plechtigheid,,
De ontzaglijke menigte op het Rode Plein, de grote ontroering en diepe ernst van het Russische volk bij de dood van hur,
geliefde leider was een dankbaar onderwerp van hun betoog,,
De delegatieleden met hun dunne Westerse kleding werden
daar he± ^rij.'koud was, door het Rode Leger van aatrakan mutsen
voorzien, aldus het verhaal van Teeuwen» Hij voegde er aan toe,
dat hij niet geloofde, dat een dergelijk gebaar van het Nederlandse Leger in soortgelijke omstandigheden te verwachten was..
Na nog een overzicht gegeven te hebben van-0.lv er se bezoeken
aan fabrieken en musea te Moskou en Leningradj o*a» aan het
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:|geschenken-museum.15 te Moskou? besloten sprekers met de aansporing het grote werk van Stalin voort te zetten, waarmede de vrede
gediend werdo

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN o

Reeds nu stonden enige bijeenkomsten geheel in het teken
van de komende verkiezingsstrijd» Op de Overige avonden besteedden vrijwel alle sprekers eveneens aandacht aan deze verkiezingen.
De werkloosheid, het onderwijs en de woningbouw - gezien
in het licht van de plaatselijke omstandigheden - waren wel de (
voornaamste punten waar de sprekers uitvoerig over uitwijdden,,
Het vraagstuk der werkloosheid, werd belicht tegen de
achtergrond van "het onzinnig weggooien van milliarden aan de bewapening". Een socialistisch woningbouw-program, herstel van de
handelsbetrekkingen met de Oost-Europese lanfên 'en Terruirr.ing van
de werkgelegenheid ten koste van de oorlogsbegroting; werden de
maatregelen genoemd ter bestrijding van dit euvel.
Kosteloze schoolopleiding in het lager, middelbaar en hoger-onderwijs, bovendien een 10$ loonsverhoging om zodoende tegemoet te kunnen komen aan de te verwachten huurverhoging/van
de brandstof prijzen v/aren enige andere punten van het O.TVN. verkiezing s-program»
Besloton werd met een aanmoediging om propaganda te maken
voor de lijst van par tij lozen en communisten., teneinde een vooruitstrevend gemeentebestuur te' verkrijgen,, dat dit socialistisch
program dan zou verwezenlijken.
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Utrecht

-

VREDESBEWEGING,-

20/3

80/100

:

rustig

I „Boa a
B.Althoff

D«vBonsink
J..P„Las van Bennekom
Leerdam

25/3

70/200

enthc

/en de reeds Ingevoerde verhoging

. Vredes-

•M» B, Minnaer t-Oo e l ing h f o r urn
A.W.Sterenborg-Stadens

Ds.\7oS.H.v.Dalen

D i l !T 3 T G E H E I M

ÏÏCQ. U/1953; blz. 5.,
De bijeenkomst te Utrecht vormde het'sluitstuk van de reeks
openbare vergaderingen, waarop door gedelegeerden verslag iverd
uitgebracht over het in December 1952 te Wenen gehouden '''Congres
der Volkeren voor de Vrede;5? De zaai was versierd met vlaggen van
Kngeland, de V-,S,? Frankrijk, de Sovjet Unie en Nederland,,
BOA3 gaf een korte uiteenzetting over het jongste .vredescongres» Hij betoogde,, dat te Y/eneri zowel,vredesstrljders als buitenstaanders bijeen waren. Uit ïT e der l and waren 31 personen aanwezig? waaronder 3 vertegenwoordigers van de vredesbeweging en 4
waarnemcrs* Voor de aanvang ven het congres had de voorzitter van de
Vredesraadj Prof, JOLïOï-CURT.S de adspiran t -deelnemers o?üu verzekerd c.at zij vrij uit zouden kunnen spreken, en dat hun namen niet
souden worden geplaatst onder resoluties, waarmede zij het nis t
eens waren?
Bij beantwoord.!.!::;?; der gestelde vragen werd o^rn. gezegd, dat
do publicaties omtrent het E» D» G-,-verdrag niet overeenstemmen*
Volgens de Engelse tekst wordt aan west-Duitsland de bevoegdheid
verleend atocmwapenen 11 e fabriceren zonder buitenlandse controle.
Ia de Franse uitgave staat dit niet, blijkbaar oai de Fransen niet
te verontrusten^
DU mease1^. worden bang gemaakt door de pers, die het fabeltje
verspreid^ dat Rusland O'üs zal aanvallen,, De Russen waren toch v/el
erg sportief om te wachten totdat wij cns bewapend hebben,,
T„a<,v s de watersnood werd opgemerkt, dat de schade veel geringer had kunnen zl;>''.,, indien er minder gold voor de bewapening
was ui tg eg e v en *
Op de vraag o::' er contact bestond tussen de vredesbeweging
en "'De Derde tyeg", werd geantwoord,, dat laatstgenoemde organisatie
geen aansluiting soekt. De uitnodiging om deel te nemen aan het
Weense congres werd niet aanvaard en cp een recent verzoek om gezamenlijk een conferentie over het E,D»G.-verdrag te beleggen werd
geen an t v/o o r d o n t v a n g e n.-,
Nieuwe gezichtspunten werden overigens niet geopend;,
lAe Leerdam deelde Ds c van DALEN mede, dat hij herhaaldelijk onder overlegging van bewijsstukken aan de Ned» Hervormde
Synode had gevraagd zich uit te spreken over de bacto.rj.ologi.sche
oorlogvoering die in Korea zou worden gevoerd,. Hij oefende critiek
uit op de regering, dia naar zijn mening ten volle verantwoordelijk
v;as voor de ramp tan l Februari» Men had de dijken verwaarloosd
om des te meer voor d« oorlogvoering te kannen uitgeven,; Persoonlijk hcd spreker in het rampgebied Amerikaanse generaals gezien
lïiet instrumenten om "Je nieten hoe/Ö.e uitwerking van het water was
op de overstroomde gebieden» Plannen zouden bestaan om bepaalde
polders niet; meer droog te naken» Van Dalen vroeg sich af of dit
een onderdeel was van de oorlogsvoorbereiding» Bij zijn bezoek
aan Moskou was hem niLütu gebleken van een TJzeren Gordijn* Wel had
men voor z.i.jn vertrek oo Schiphol enige bladzinden uit zijn zakagenda gescheurd om tj onderzoeken of daarop misschien iets niet
on zicjrfcb ar e
_ 6 .»
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onzichtbare inkt v/as geschreven,. Een Russische journalist, die in
hel; bes.it werd bevonden van enige 'bonnen van Vroom & Dreesman,
werd als ongewenste vreemdeling uit het land. gesmeten*In de S,TJ-. heerste geen af eer-van tegenstelling, angst en
corlogspropagandao De Kerk naai/een zeer vooraanstaande plaats in =
Spreker wekte" de aanwezfgen op te ageren tegen de geest van
vernieling en oorlog,tegen de Westerse oorlogsdrijvers en het Amerikaanse kapitalisme.-, De regering moest worden gedwongen het 1D„ !)*&«•
verdrag niet te ratificeren/d a "r
lG-MF^ KfEDMLANDS JEUGD VERBOND=

en Haag

22/3

60/170

zeer rustig

J.P,.Wolff

'Openb* verg,

'De voorzitter van hot A.„rT-J„ Y:., Joop 'TOLPP, gaf eon korte
levensbeschrijving van S t al in en stelde de activiteit van de Russische jjeugaorgaiiisaties ten voorbeeld aan de Nederlandse jongeren,
Na de pauze werd een Russische film vertoond,,
Voor het toneel was een foto van Stalin opgehangen? aan
weerszijden daarvan hingen r esp,, een rode vlag en de Nederlandse
driekleur.
Op een zwarte spandoek stond vermeld; "Ter herdenking van
Stalin'1-.*
l
In o.G pauze werden handtekeningen verzameld voor de vrij- "
ïating van het echtpaar Rosenberg*

NEDERLANDSE VROUWEN

Snoek

25/3

Kilveruurn 26/3

55/~
230/230

rustig

G. Blokkerde Groot

Herdenking Intern o Vrouwendag.

G,Blokkerde Groot

Bijeenk„ Intern»
Vrouwendag. Film
"In naam van
het Leven"

G.Blokker-de Groot
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G.BLOICK'SR-de G-ROOT schetste op de 'bekende wijze de gevolgen
van de "Se, D., G. voor ons land en wekte op tot protest. Voorts deed
zij een beroep op haar toehoorders de N*V<>B. krachtig te steunen*
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Vollenhove 19/3

13/200

Hilversum 21/3

230/230

Filmavond

rustig

ïïs. de Heus
A„N«v.d.Broek

Feestavond "De
Metaal"- 3VO,

J„A,Stikker
A.C.de Vries

Ontspanningsavond Plaatselijke Centrale
E.V.O.

Zeist

21/3

Zaandam

22/3

375/450

rustig

<T= GaHesselman
YLHartog

Tonee Ivoor s telling Plaatselijke Centrale B, V, C,

We ststelï ingwerf

28/3

183/450

rustig

Jan Das

Openbare f e e s t avond

Yelsen

28/3

170/160

f e e s t e l , C ..P» Heeremans
The Stouten

Feestavond

M.L.H.Iaros
T* Stuivenberg

Feestavond

H,de Pater
H,v,d.Molen

Feestavond
BLZ-EVC

44/~

Hengelo

28/3

97/250

Uithuizen

28/3

32/150

rustig

ABWB-SVC

Te Hilversum behandelde ^N.VAïï D^N BRO^K de bedrijfsclassificatie en de verslechteringen, die daarvan het gevolg zouden
zijn voor de arbeiders» Hij wekte op.paraat te zijn en hier tegen
stelling te nemen. Spreker spoorde de aanwezige.:E,V.C-,-leden aan
contact op te nemen met collega's die lid waren van het N . V , - V , 5
teneinde
gezamenlijk strijd te voeren voor het behoud van de
vrede»
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Op de te Zeist gehouden vergadering sprak de bekende A.C^
de VRI"93 over de nationale ramp die l Februari 1953 ons land trof,
Hij beweerde dat. deze had kunnen worden voorkomen als de regering
de millioenen voor cl o defensie had gebruikt voor het onderhoud van
de dijken. Hij hekelde het regeringsoptredön t e a.v 0 het woningvraag stuk0
'.7e BSO l HARTOG zeide te Zaandam, dat de s t r i j d voor
loonsverhoging, voor belastingverlaging en tegen de komende huurverhoging moest v/orden voortgezet,, ïïaast de grote belangen van de
gehele arbeidersmassa behartigt de T S U V „ G . ook de kleine belangen
van de werkers.. Van de adviesbureaux van de ^ „ V c C » zou dan ook
een druk gebruik worden gemaakt r Spreker wekte de aanwezigen op
in de bedrijven handtekeningen te verzamelen tegen het ratif icerejm
van het "E, D, Ge -verdrag door de Nederlandse Regering.,
^
Op de te Veisen gehouden vergadering waarschuwde Theun
STOUTM de bouwvakarbeiders tegen de bepalingen in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, die voor de bouwvakken aanstaande
is, Hij riep de leden op propaganda te maken deel te nemen aan
de vredes-demonstratie, die do ze maand te .'jnsterdam zal worden
gehouden» Voorts- deelde hij mede dat meerdere A, E o1;/. B, -I eden zich
beschikbaar moeten steller/voor het innen van contributie bij de
lüden, teneinde de s elf -inning beter te kunnen doorvoeren,,
Te Hengelo betoogde oTUIVENBKRG- dat er momenteel een grote
strijd gaande is tussen cie textiel-f abrikanten en de vakbonden*
Het doel der fabrikanten is om. het loon terug te brengen naar die
van de CAO- Sen en ander gebeurt met medewerking van de leiders
der Unie-bonden. In samenwerking met de leden van de Uniebonden
dient hiortegen te worden opgekomen* Tegen deze aanstaande verslechtering dient strijd te worden gevoerdo
Te Uithuizen vond Hendrik van der MOLM dat de lonen van
de landarbeiders verhoogd moeten v/orden tot 95 cent per uur. Deze
looneis zou niet onbillijk zijn aangezien de landbouwers hoge
prijzen maken voor hun producten.

G R ' O 3 'P

6

-•'

JÜHOVA'S GUTUIGSW

Twollo
9/3
Voorst 0

26/80

rustig

C. V/. de Jager

Bijeenkomst

Hoevelaken21/3

15/50

rustig

J? S,-, v* d. Haar

Opentuverg

~ 9 -

Leerjlam
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er dam

25/3

20/openln

rustig

J.Bruss'aarcT

Openb,verg.

Op deze bijeenkomsten werd door de sprekers over verschillende onderwerpen de visie van de Jehova's Getuigen uiteengezet,
waarbij geen nieuwe gezichtspunten naar voren, kwamen*
In ïwello zeide C.'./, de Jager, dat van de Rijksambtenaren
eon bewijs van goed zedelijk gedrag wordt gevraagd als waarborg
voor hun goede moraal., doch dat de J e h o v a ' s Getuigen door diezelfde
ambtenaren vaak immoreel worden behandeld»
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Alphen ( b l z , i ) i. '
•Jil hè Imus Augus t C ar l. v«

•21

Amsterdam

Amsterdam

Althoff ( b l z . 4 )
"Sduardus Antoniuse

.01

Haarlem

Amsterdam

;*rend s (blz,-2)
Jan Hendrik Albertc

•29

Hengelo

Hengelo

Berg (blz-1)
J.lbertus van den 0

•25

Bi sward

Arnhem

Blokker-de Groot

•95

Amsterdam

Deventer

(blZaÖ)

G-eartje.
Boas (blz*4)
Louiso

.13

Ams'jerdam

Amsterdam

Broek ( b l z „ 7 )
Albert Wijsbert van den.

-14

Utrecht

Zuilen

Vlaardingen

Vlaardingen

Amsterdam

Colijnsplaat

Noordwolde

Noordwolde

Brussaard ( b l z » 9 )
Jacobo

3

,

Dalen (blz,4)
WE H6
Tu, 'i'/illem Stradalus Hugo van
Das ( b l a * 7 )
Jan,.

O

•
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