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Verzonden op;

COMMUNISTISCHE PARTIJ van

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Bijzonderheden

Hilversum

20/11

14/65 ruötig

B. Huising

Boekbespreking

Amersfoort

28/11

70/200. rustig

J,v.Seggelen

Filmvoorstelling
;

Andijk

2.9/11

10/300 rustig

D.G.VcBeefc

Pilmvoor s telling

onbekend

Filmvoorstelling ••:.:

G. Wagen aar

Vergadering

Bussum

1/12

100/100

Amsterdam

2/12

150/300;: luid-

Holland» '-' 4/12
scheveld .
Gem, Hoogeveen
Zwaagwest- 4/12
einde
Gem» Dantumadeel

'ruchtig

25/40

Vergadering

lauw
H. Haken

24/100 rustig

L, de Haan
: :

Filmvoorstelling
Groningen
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feohlngen 5/12

750 kinderen —
TFÜÖ

•-

Kinderf eest

COLLECTIEF OVERZICHT. .

Op de filmavonden, belegd .door de Waarheidfilmdienst,
werden vertoond rtDe e ar s te dagen" en '!De matrozen van ICroonstad"
De sprekers op deze bijeenkomsten hielden op de bekende wijze een
betoog tegen het 'S*D<. G-.-verdrag„
BoHULSIïJG besprak op de door de uitgeverij Pëgasus georganiseerde avond te Hilversum het door hem geschreven werkje,
getiteld "Charles Spencer Cksplin"c Spreker schetste Chaplin
als een strijder voor de arbeidersklasse en voor de "vrede.
Chaplin was de man, die de moed had in zijn films de kapitalisten en oorlogsophitsera in hun ^ware gedaante voor ' te stellen,
zodat het geen verwondering hoefde te wekken, dat men in Amerika niet zo erg op zijn terugkeer gesteld was,. Huising ging
zelfs zo ver in zijn verheerlijking van deze artist, dat hij
hem, gelijk ook oen Duits dichter deed, op een lijn plaatstemet Jezus Christus c.
Als besluit werd de Chaplin-rfilm :!De avonturier" Vertoond»
•
De vergadering te Amsterdam was speciaal bijeengeroepen
voor jongeren, die - zoals de inleider zich uitdrukte - bij
een ratificeren van het E „D-.. &* -verdrag de grootste nadelen
zouden ondervinden,,
De zaalversiering bestond uit rode en rood-wit-blauwe
•vlaggen, .benevens spandoeken-met de Leuzen:
"Voor nationale eenheid van actier'
"Tegen samengaan met het herlevend fascisme1'1,
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.Gert»en '7AGENAAE, die in het begin van zijn rede Hannie
Schaft herdacht, fulmineerde - gebruik makend van de bekende
.argumenten - tegen het E,D. G-.-verdrag, waaraan de nationale
zelfstandigheid zou worden opgeofferd.
Reeds nu was van een beknotting van de vrijheid sprak=,
gezien het feit, dat de soldaten met,'Kerstmis -niet met verlof
mochtenc Men was zekar bang, aldus spreker, dat de Russische
troepen met Kerstmis zullen komen o Die hadden v/el wat anders
te doen en als hst zp.-zcu zijn, -zo -vroeg "Jagenaar zich af, wilde Generaal Hasselman dan het Rode lager tegenhoud en?', , .
Hij besloot met een beroep op "de jonga -vrienden;': ..dagelijks tegen de E^D.Gu., voor vrijheid en nationale zelfstandig• beid"te' strijden*
: ... . ;
• : ;; : :'
' ,..• .tijdens da pauze werd besloten een protesttelegram. ..tegen het E,D» G.-verdrag aan de voorzitter en de leden van .de.Eerste
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'Eerste Kamer te zenden n Besloten werd met de vertoning van
de film "Alarm, Gestapo",,
De "bijeenkomst te Hollandscheveld was belegd naar aanleiding van een raadsverslag. in de Hoogeveense Courant., waarin vermeld was dat door het communistische raadslid Geert van
ECK verschillende onjuistheden naar voren waren gebracht,,
Van Eek legde in sijn toespraak als het ware verantwoording
af .over zijn activiteit als gemeenteraadslid*
''.."•
Hartïï HAKEN,; d3 tweede spreker, wethouder te Pinsterwol
de; hield een lofrede op het doen en laten van de communistische gemeenteraad van Pinsterwolde» De gedragingen van ae
Burgemeester in deze gemeente werden uiteraard scherp door
hem becritlseerdo
- ..
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NEDERLANDSE WOUT/EN BEWEGING^

Harlingen 26/11
Hilversum 28/11

90/—

rustig

150/150 rustig

M, EoI/ips-Odinot

Feestavond

E,de Smit-Kruyt
Voa

Feestavond
en cabaret

De afdeling Hilversum vierde op 28 November haar zevenjarig bestaan, .' s-Middags werd een bazar gehouden, waarvar de
opbrengst bestemd was voor de subsidies bij uitzending van
NoV.B.-leden naar het zomervacantiekamp "Mooi Veluwe" te Putten,
Het hoofdbestuurslid Els de .Smit uit Amsterdam hield een pleidooi tegen de E„D*G C . en zei, dat de weerstand daartegen in
hetiand voortdurend groeide., Sprekend over het doel der ITVB,
zee te- spreekster vervolgens uiteen, dat deze organisatie alles
doet .om de vrede te bewaren en een nieuwe oorlog te voorkomen.
Zij wekte de vergadering op een telegram te zenden aan leden
der Eerste Eam.ur?. .orn deze .er op te wijzen, dat het ratificeren
van het E.Do Ga-verdrag een misdaad zou zijn a
Tijdens de pauze werden oliebollen en versnaperingen verstrekt, waarvan de opbrengst eveneens bestemd was voor..uitzending van vrouwen naar het vacantiekamp te Putten 0

Ve r en ig ing "Nederland-4
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VERENIGING "NEDERLAND - U , 3 . S . R . "
Rotterdam

16/11'

Rotterdam

29/1l

3 O/—

925/1043 enth ;

Filmavond
"Lenin in Getob er"
J.Hoogcarspel
.:.. .

Rotterdam

30/11

50/—

Balletvoorstelling
"Ballet der
Lage Landen"

P.G,H.Adelaars Filmavond /De
Koebankozakken"
l

Hoogcarspel opende de balletvoorstelling van 29 November
met een propagandistisch woord. Da Vereniging !'Nederland-U3SR"
beoogde volgens spreker een zuiver beeld te geven van cultuur,
leven en werken in de Sovjet Unie, Hij klaagde over de wanbegrippen die daarover in Nederland heersen, "Nederland-U. S. S. R.!!
wilde de mensen beter wegwij s makeno
Omdat het Russische ballet vooralsnog geen toestemming
had kunnen verkrijgen, in Nederland op te treden, trad het "Ballet, der Lage Landen'-' thans op voor de vereniging» De in de zaal
aanwezige vertegenwoordiger der Russische ambassade had, zczeide. spreker, de verzekering gegeven, dat deze haar volle medewerking zou geven aan een optreden van het Russische ballet in
Nederland. Toestemming tot een dergelijk optreden zou; gemakkelijker , te krijgen zijn,, wanneer de Vereniging. "Nederland-USSR"
•naar' ledental snel zou weten op te voeren. Het publiek had de
taak; hieraan mede te werken..
;
.-..•.ADELAARS maakte een vergelijking tussen het in 'Rotterdam
gevestigde "Instituut Nederland-USSR" en de Vereniging "Nederland-USSR;ï, die fcën voordele van de laatste uitviel, -Het doel
van de vereniging onischr.eef hij' op gelijke wijze' als Hoogcarspel de 'avond tevoren had gedaan-, Na afloop van de filmvoorstelling werd een collecte gehouden. In de zaal was een boekenstand
ingeric-hto . :; : - ; _ ; : ; . V.
.
r
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4-A

Enameloord
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EMHEID3VA1CCENTRALE,
19/11

350/~-

rustig

A. Ben t

Openlucht b i j eenkomst

's-Graven- 19/11
hage

80/150 rustig

E.v^deArend

Openbare vergadering

Almelo

21/11

40/250 rustig

J,Bussink

Openbare vergadering. Bal
na,

Umuiden

23/11

20/22.5 : --

!s~Graven- 25/11
hage

35/150 rustig

openbare vergadering
E. v, d. Ar end Openbare v°rW. G.Sc h CD l ten gadering
A

Enschede

26/11

Hengelo (0)27/11

20/200 rustig

26/146 rustig

O N<:

B . H .

C. Agterhuis Openbare
G. Groot~Ro.es- •g a, d er ing
sink
A„N. v,d.
Broek.

Openbare vergadering

He Struiwich
Arnhem

27/11

60/200 opgew.

B. <J. ïïeenink

Openbare filmavond

•
Te Emmeloord was een openluchtbij eenkomst georganiseerd
om te protesteren tegen de invoering van arbeid op Zaterdag,
welke dag tot dusver v o o r . d e buiten de N.0.polder wonende arbeiders .een vrije dag was« A'.BENT deelde mede, dat een oommissie
van -3."E.V.C.-ers,: 3 ÏÏ.V.V,-ers, l C,N,V,,-er en 3 ongeorganiseerden op grond van een 'enquête concludeerde, dat een grote
meerderheid voor handhavdmg van de v r i j e Zaterdag was» T i j d e n s
het betoog van een tweede spreker verliep de bijeenkomst. Geen
motie.
De vergadering te 's-Gravenhage op 19 November en de
-voortzetting daarvan op 25 November stond in het teken van de
wijziging van de Werkloosheidswet, v/elke voor het personeel,.
werkzaam
- 6-
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werksaam In de Horeoa bedrijven ongunstiger gevolgen heeft,
gezien de wijziging ten aanzien van de basis van de uitkering,
Op beide vergaderingen sprak E,v,d.Arend? die zich op, de1; eerste
vergadering als N,WV,-er£ doch op 25 November mededeelde als
N=>V„V.-er te zullen worden geroyeerd. Toen meerdere aanwezigen modedeelden zich te laten schrappen als lid N<- V, W nam
WoCcSCHOÏiïEN; voorzitter van het hoofdbestuur A0N,B,H, het
vycordj waarbij hij adviseerde in het N„V„V, te blijven en aldaar actie te voerene
Een protesteohrijven werd gezonden aan Minister Suurhofo
Te Almelo betoogde JoBüSSIïïIL dat slechts door eenheid
de arbeiders verhoging van de 5f° loontoeslag konden verkrijgen*
Nadien werd uitvoerig do vrije loonvorming bestreden., Aan het
slot van de vergadering werd een motie aangenomen, te zenden
aan het ÏNNY,VS? aldus luidende >, "V/ij, 40 bezoekers van de vergadering van de EP Yt, C. te Almelo,, nemen geen genoegen met 5/£
loonsverhoging en eisen voldoening"o
Aan de 20 aanwezigen te LJmuiden werd medegedeeld, dat
ïLÏÏOOïER wegens riekte niet kon spreken.» De voorzitter Cornélis
Sc heringa vroeg aan ; een der--aanwezigen of hij soms namens de
B..V„I5o de vergadering bijwoonde,
'in besloten kring werd de vergadering in het E„V. C.> zaaltje
voortgezet.
Te Enschede werd door AGTERHUIS en GROOT ROESSINK gesproken "over: n¥at betekent vrij-e loonvorming?"= De bekende
argumenten tegen de vrije loonvorming werden te berde gebracht?
Er werden geen vragen gesteld0 Een motie gericht aan de regering met verzoek de'vrije:loonvorming af te wijzen, werd aangenomen o
.
'"
Voor de vergadering te Hengelo was ondanks 2000 circulaires zeer .geringe belangstelling» I\fa de openingsrede van
Struiwigh hield van de BROEK'een uitvoerige rede over loonpolitiek en vrije loonvorming volgens het bekende recept. Merkwaardig was zijn uitspraak, dat de E C Y C C, geen communistische
en geen "steek maar aan!I.-.o.r,ganis,atie. is, doch integendeel een
organisatie» die langs de weg van overleg voor de belangen
van de arbeiders opkomt» Slechts na falen van dit overleg moeten de arbeiders de s tri j'd voo'r/lotsverbë tering voeren, Er
werden geen vragen.'gestelde. 'G-aen motie»
Tijdens de "filmavond te Arnhem sprak de-.'sportverslagge.ver van de Baarheid,.over de voetbalwedstrijd Engelang-Hongarije
en. enkele andere sportgebeurtenls.sen; waarbij de politiek
ct.echts even tor sprake kwaöio
,
Vertoond werden de films "Spartikiade" en de :'Vredestour
/voorstelde

Personalia.

