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COMMUNISTISCHE PARTIJ van N^DERLAK

Datum Aanwezig/' Stemming Sprekers
Zaalcap,

Tv/ello
21/10
Gem, Voorst

8/?

mat

Bijzonderheden.
?iImv o or s t e11ing

Zwartemeer 1/11
GQÏÏU Bannen

30/100 rustig

7tKremer

Filmvoorstelling

AJohena,
d,-. Rijn

40/200 rustig

P,Bakker

Herdenking Octotoer revolutie

Nieuw Buin en
G-em» Borger

40/200 rustig

YMïijhof

Filmvoorstelling

G-Graven- 5/11
hage

50/80

M, Midden^

Haarlem

90/350

3/H

?

Ammerstol

5/11

40/7.

—

-~. "

G-, Maas

Herdenking October revolutie

M.S.Iips
Odinot

FiImvo or s telling
Dovon ter

•_. o
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'7.0. 45/1953, blz. -2,
.Deventer

7/11

60/100

Hilversum 7/11

120/150

Neder7/11
horst den
Berg

27/50

'Yinschoten

7/11

80/100

Emmer .Com-8/11
paso mum
Gem. Emmen

80/150

A. GelokWalvius

Herdenking October revolutie

J„F.Reuter

Herdenking October revolutie

C,Borst

Herdenking October revolutie

rustig

H,Haken

Herdenkirg October revolutie

rustig

W.ZrSmer

Herdenking October revolutie

L. A. Koning

Herdenking October revolutie

rustig

L. A» Koning

Herdenking Getob er revolutie

rustig

M.E.LipsOdino t

Herdenking October revolutie

20/80

lauw

'T.Zremer

Herdenking October revolutie

35/75

rustig

Ro t ter-damll/11

700/1200

lauw'

H.Gortaak

Herdenking October revolutie

Holland- 13/H
scheveld
Gem, Hoogeveen

60/80

rustig'

J, Stap

Herdenking October revolutie

Enschede

8/11

250/250

Hengelo

8/11

53/75

enth,

Lemmer
Gern * Lems te r l and 150/250
8/11
Elim
10/11
Gem. Hoogeveen
Emmen

11/11

Herdenking October revoluti^Éfc

COLLECTIEF OVERZICHT»
Op de door de vfaarheid-filmdienst belegde filmavonden werden
-'ertoond: "De afgevaardigden' van de Baltisohe Vloot", "Eatrozen
van Kroonstad!t, "3e eerste dagen" en de film } "'De val" ook wel genaamd J1 Alarm-Gestapo".
De
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De overige bijeenkomsten werden gehouden in het kader van
de 360 herdenking van de Oc tober-revolutie» Zangkoren, cabaretgroepen en diverse muziek-ensembles verleenden aan deze herdenkingsbijeenkomsten hun medewerking. Hier en daar werd niet een bal
besloten» Op de vergadering te Hilversum werd besloten een protesttelegram tegen het E, D. G. -verdrag "Q,n de leden van de Eerste Kamer
te zenden»
Vlaggen ari afbeeldingen van Lenin, Stalin en Malenkov waren
als zaalversiering aangebracht, benevens de leuzen:
"Colporteren is ook klaesestrijd"
"Vrede, Vrij heid~\7erk-V/oningen : '
; ! E„D. G, -weg er mee"
:t Leve de S o v j e t Unie"
"Voor vrede en vriendschap met de S o v j e t Unie"
"Vrede onder alle volkeren"
"Onderhandelingen tussen Oost en West"
. "S.Uc ^Bastion van de Vrede :r
• ."Leve de 36e revolutie -herdenking'5
De sprekers legden in hun redevoeringen de nadruk op de internationale betekenis van de Oatober-rovolutie in 1917» Deze
volksopstand was niet enkel een Russische aangelegenheid, doch
betekende een diepgaande ommekeer in de wereldgeschiedenis, . Het
front van het wereldkapitaal was voor de oss s te maal door de klasse der loonslaven doorbroken? en de doodsklok begon in 1917 voor
de uitbuitende klasse te luiden <=
De Sovjet Unie streefde naar het ontwikkelen van handelsbetrekkingen raet alle landen en naar vredelievende samenwerking.
Besproken werd de tegenstelling tussen de toenemende welvaart in Rusland en de steeds verdergaande verlaging van het levenspeil in Nederland.
De "uitgaven van milliarden en nog eens milliarden guldens
aan bewapening en oorlogsvoorbereiding noemde men een nationale
schande c De leiders der K» V. P. en P. v* d. A, motiveerden deze verüpilling, aldus de sprekers met de leugen» dat de Sovjet Unie de
wereldvrede bedreigde* Met dit "angstver haal" dekten zij hun
schandelijk verraad aan de Nederlandse zaak, waarbij zij. openlijk
-optreden voor de herbewapening der Duitse Nazi-ïïehrmacht, die ze
dan voor het gemak E» D. Go nooraden,.
;
Dit E. D« G» -verdrag moest door elke rechtgeaarde Nederlander
worden verworpen,
Na nog uitvoerig de "loonkwestie" rondom de 6$ besproken
te hebben, waarbij enige voorbeelden van arbeiders-uitbuiting
werden aangehaald, o<.a, in het bedrijf Demka.'-Utrecht en de Hoogovens, besloot men niet een oproep tot eenheid teneinde de gerechtvaardigde eisen der arbeiders te verwezenlijken.
Groep 2.

D I ' S Ï T S T G ' S H D I M

W . O P 45/1953,
R...O.-B ?
Jubbega

2

4c

ALGEMEM • NEDERLAND S JEUGDVERBÜND,

6/11

17/~

rustig. . . 3*de:Vries

Openbare feestavond A, N, J. V»

De voorzitter van de plaatselijke , A.N. J, V. -af deling « e
VRIESj opende de bijeenkomst, waarbij. hij de jongeren wees op de
noodzaak van samenwerking in het belang van de vrede,, • • . - .
Vervolgens kreeg een onbekend' gebleven A.No J,-Vr-hoof dbestuurslid het v;oord:j,,,deze 'Cratiseerde het regeringsbeslu.it . inzake
de loonsverhoging van 5fo} 'waarvoor de jongeren .beneden de leeftijd van 23 jaar niet in aanmerking komen. ..•• , ,; .. '
Tenslotte wees deze spreker op de beteteenis van het ...
reldjeugdf estival, dat van 2-16 Augustus j.,1^ te Boekarest plBats
vond^ hierin was volgens hem de vrede swil der jeugd tot ui tdrukking gekomen»
Overigens werd de avond gevuld met voordrachten en zang,

VERENIGING "NEDERLAND - U,S,3.E.:'

Hoorn

'Amers-:
f oor t '

29/10

'250/5QÖ .

-310/800

rustig

J.J,v,Harlingen Peestavond
C.ICromheer .
me.t "Nowoje
1 ; •;
ÏÏremj'a" ;•' Mis
I Droézba 1 ',
; 'De Diborsb
Symphonie-or
keatij Henk
"Drie;ssen.
A. I.'7,de Heus
SoJ.Rutgers

Feestavond
met "Ballet
,der lage Landen"

Deze -bijeenkomsten stonden in het teken van de "Maand' 'voor
Vrede en Vriendschap met de Sovjet Unie"
Van Harlingen wees op de vredelievendheid der Vereniging„
Pe HEUS zette uiteen, dat de Vereniging ''Nederland-U. S. S.'R.
het Nederlandse volk op de obstakels wilde wijzen, die uit de weg
g_ejruijnd
_ 5 ..
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O, 45/1953, b l z „ 5,
geruimd dienen te worden om eun nauwere band te leggen tussen het
Nederlandse en het Russische volk, niet alleen op c u l t u r e e l , doch
ook op economisch terrein-^
B.utgers sprak zijn verheugenis uit over de in Nederland aanwezige gevoelens van vriendschap voor het Russische volk en zag
deze vriendschap tussen Oost en ïïest gaarne uitgebreid,.,

NEDERLANDSE VROUÏÏEN BE73&ING-,
10/10

200/220

enth=

A,Gelok- ; .7alvius

Nw= V/eer- 24/10
dinge

160/170

opgew«.

M,ïï 0 Lips-Odi- Feestavond
not
J,Blaak

Haarlem

Utrecht

4/11

A. Gelok~~7alr
vius
J.de VriesNobel

3Ö/-~

F e e s t e l i j k e opening v/interseizoen

Feestavond met
filmvoorstelling

In Haarlem deed A,GSL01C~'>fALVIlJS een beroep op de vrouwen,
in h e t komende seizoen hard aan te pakken oni de oplaag van het
maandblad "Vrouwen voor Vrede en Opbouw" op te voeren. Zij stond
stil bij de betekenis van het 'blad en zette uiteen, dat de vrouwen
ge::iteresseerd moesten worden in de problemen samenhangend met
huurverhoging. looncompenaatie, woningbouw, onderwijs en de vrede»
Daarnaast zou, aldus spreekster, meer dan voorheen in de N , V , B .
het accent worden gelegd op het ontspanningseiement»
Het Arbeiders-toneelgezelschap "Herman Heyermans" voerde
vervolgens een toneelstuk op, waarna de avond met bal werd besloten,
'•-..'
De feestavond in Nieuw-V/eer dinge was de eerste openbare b i j eenkomst van de N o V . B , ter plaatse. De spreekster betoogde, dat de
Nederlandse Vrouwen Beweging buiten elke politiek en godsdienst
stond en dat alle Nederlandse vrouwen zich in deze organisatie"
dienden te verenigen, Rie LlPS-ODINöï weidde uit over de sterke
vredeswil van de vereniging en maakte de aanwezigen.erop a t t e n t ,
dat de moeders haar kinderen niet hadden groot gebracht om hen
voor het kapitaal op het slagveld in Korea te laten afslachten?
Jantina
6

-

I
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0

Jaatina BLAAK vertelde over het Y/ereldvrouwencongres in Kopenhagen,
dat zij als lid der N„ V»B«-delegatie had bijgewoonde
• ••
In de zaal waren spandoeken aangebracht met de leuzen: ;'EDGweg ermee" en ;s Onderhandelingen tussen Oost en 'Test'^
A o N . J » V 3 ~ e r s uit ïJieuw-'Jeerdinge en Ernmer-Compascuum ver™-zorgden een g e d e e l t e van het programma» De bijeenkomst werd besloten
met b ai.
De afdeling U t r e c h t v
de haar zevenjarig bestaan in
E* V, 0 = -gebouw ter plaatse,,
';
A, GFLOK-T/ALVIUS betoogde da,t de N „ ' V B B . de 5^~loonsvsrhogirig
te laag a c h t t e en wekte do vrouwen op, deze gedachte uit te dragen,,
Sprekend over de aanstaande verkiezingen voor. de Provinciale Staten
drukte zij vervolgens .de aamve algen op het hart, vooral niet te
luisteren naar de p r a a t j e s van p a r t i j e n als de K. WP* en de P. v. d. Aa
Tenslotte behandelde zij het S, D* G- «.---verdrag- en z i j nodigde
de vrouwen uit, individueel een brief te zenden aan het (.socialistische) kamerlid Mevrouw., Plo eg-Ploeg om haar te verzoeken,, zich
hiertegen te keren»
In de pauze werden s tri jdliederen gezongen. Daarna werd de
Russische 'film "In naam. van het leven" vertoond,,

G- R O E P

4-A

Amsterdam

-

2/11

• •

Den Eaag'

EMHEID3VAZCMT;RALE =

Openbare ver
gadering ABT

100/150 - : rustig
. v.,..-....-•.

5/11.

V30/20Ó'

rustig

H.ïïc'Tc-Hovena
J*P a Reuter

Openbare.,
gadering

Op de vergadering te Amsterdam, belegd door het Bedrijfsbe'stuur Brandstoffen van de ABT-SVC, besprak P.MEIS, secretaris van
h.qt..Hoofdbestuur van de ABT de' onderhandelingen, die hadden plaats
gevonden met de ondernemers in de Brandstoffen-branche, Ten aanzien van de geëiste loonsverhoging was geen overeenstemming verkregen en verlangden' de werkgevers 2 a 3 weken uitstel van beraad»
".",''.'.
De meerderheid van de aanwezigen "was voor het verlenen van"
dit .uitstel. Besloten werd tot het instellen van een we.rkcommis.sie
om het overleg met de werkgevers te voeren* Deze Oommissie bestaat
uit; 3 E., VoG.-ers, i 'ongeorganiseerde, l N, WVo-er en l persoon
waarvan onbekend is of deze al dan niet georganiseerd is~
De
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Ï3 ' s-Gravenhage hield H.N.Y/.HOVMS de openingsrede, waarna
P.REUTER een rede hield over ;'T(7at betekent vrije loonvorming"?
nadat hij zijn teleurstelling had uitgesproken over de
slechte opkomst gaf hij een uiteenzetting ovsr de loonpolitiek na
de oorlog. Spreker verweet het N.V.V. de propaganda voor de arbeidsvrede, welke de ondernemers enorm geldelijk voordeel heeft
gebracht.
Thans verwachten de ondernemers een crisis en heeft hun
verlangen naar vrije loonvorming als achtergrond de bedoeling om
mettertijd de lonen te drukken.
Spreker eindigde met een oproep tot de N.V.V.-era om gezamenlijk met de E.V.C.~ers te strijden tegen vrije loonvorming en
vóór loonsverhoging,,

U R O 'S P

6 - KERK m VRE3E.
TL 11/11

25/80

rustig

J.«]V7entink

Openbare vergadering

Boor -,/entink werd het standpunt van "Kerk en Vrede" uiteengezet ten opzichte van de organisatie "Bescherming Bevolking",
Volgens hem is de B.B. erop gericht het oorlogspotentieel te versterken en is zij in strijd met het evangelie. De anti-militairisten kunnen geen medewerking aan de B.B. verlenen B

P E R S O N A L I A .
Bakker- (blz.l)
Pie ter.
Blaak (blz*5)
Jantina e
Borst (blz,2)
CorneliSo
Ge lok-\7alvius
(blz,2,5)
Anna*

•25 Ammerstol
• 22
•91

Emmen

Nrd.Schar••• -woude

•08

Groningen

Ammerstol
Emmen
Amsterdam
Amsterdam
Gortzak
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