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R O S P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Makkum 19/3 30/200
GenuWonseradeel

Heiloo 20/3 38/300 lauw

Rotterdam 24/3 50/200

H*Schaper

W.van Hooij

J.Groen

Schagen 24/3 50/60 rustig E,v.d.Berg

Bijzonderheden

Filmavond

Filmavond ,

Filmveerat.

Waarheid film-
tournee

Leeuwarden 25/3 100/250 rustig A.v.d.Berg Filmvoorst.

Rotterdam 25/3 50/60 — 'J. Maliepaar d

27/3 65/80 rustig Th.J.Bunge-
ner-Odinot

Soest

Winschoten 31/3 60/300 rustig Tj.Haagsma

Verkiezings-filni-
avond

Waarheid film-
tournee

Filmvoorst.

COLLECTIE? OVERZICHT

Op de bijeenkomsten werden de Russische film "Het Zwarte
Goud'1, 'de Hongaarse film "Bevrijde Grond :' en de loetneense film
"Het Leven triomfeert11 vertoond.

Op verschillende plaatsen waren in de zaal spandoeken
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aangebracht met de volgende leuzen s
"Strijdt voor de Vrede'' (Rotterdam)
"Werk en Woningen'' (Rotterdam)
"Geen kanonnen, maar woningen" (Soest)

Verder waren hier en daar bij wij 2e van versiering rode
doeken aangebracht*

ïa Soest werden drie moties aangenomen waarin respectieve-
lijk werd geprotesteerd tegen de bacteriologische oorlogsvoering
op Korea en tegen de veroordeling van de Griekse communisten en
de vrijlating van Piet van Staveren werd geëist* Ook op andere
plaatsen werden moties aangenomen al's protest tegen de bacterio- "
logische oorlogsvoering,;

Gecolporteerd werd met :3Het leerboek voor de Arbeidersbe-
weging'% de brochure 'fDe V/eg naar Socialistisch Nederland:' en :)De
Waarheid"; tevens werden steunzegels voor het werklozenfonds ten
verkoop aangeboden en werd er gecollecteerd voor het verkiezings-
fonds*

Ongeveer 30$ van het aantal beschikbare plaatsen v/as b-aetj
de bijeenkomsten hadden een rustig en ordelijk verloop»

Het gesproken woord was geheel afgestemd op de leuzen, die
met het oog op de aanstaande verkiezingen zijn voorgeschreven,
Het accent werd vooral gelegd op de heersende woningnood en de steeds
',t.6.en!emejadê  werkloosheid., 'Als. oorzaak -van..'de... h.e.er,,sende .,el.le.njde.._,.,:
werd als steeds weer aange vreze n de oorlogsvoorbe.reiding^vari het a~
gressieve 'Testen onder leiding van Amerika-en de daaraan verbonden
enorme uitgaven voor de bewapening* Als tegenstelling werd gewezen
op de vredeswil van Rusland en de Volksdemocratieeiio

Volgené EVERT_jvan_ den B"BRG moeten ook in ons land de oorlogs-
voorbereidingen onder""Smerikaahs'e druk meer en meer worden uitge-
breide, De Amerikaanse generaals vinden on a-? bijdrage nog lang
niet voldoende, zodat er nog enkele aillir, enen meer moeten worden
uitgetrokken. Spreker vroeg zich af waar dit alles heen moet? we
leven in een land met 1'70C000 werklozen, de militaire diensttijd
wordt•verlengdj de vaders worden voor herhalingsoefeningen uit
hun gezinnen gasleept*, Daar tegenover staat5 zo betoogde hij, dat
de crisis van het kapitalisme is aangebroken,. Dit blijkt uit het
feit dat men ons heden ten dage'de mond wil snoeren door onze de-
mocratische rechten te beknotten^ Zie het verbod van de Hannie
Schaf t-h er denking en van de herdenking van de Pebruaris taking eer zie
het ambtenarenverbod,;

J*MALIEPAARD betoogde dat, om te verwezenlijken dat het le-
venspeil van het Nederlandse Volk verhoogd wordt, de 200„000 werk-
lozen aan ' t werk kunnen gaan en de woningnood gelenigd wordt}, de
stem moet worden uitgebracht op de OoP»Ncj daar deze partij alleen
de werkelijke belangen van de arbeiders wil dienen en dit ook da-
gelijks bewijst^ Ook niet leden kunnen, volgens spreker, belangrijk
werk voor de Partij doen, door deze financieel te steunen en te
helpen bij colportagewerko

Door verschillende sprekers werd gewezen op da mogelijkheid
voor
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voor 4e werklozen om zic.h zelf werk te verschaffen,, waarbij de
acties in Houtigehage, Jubbega en Beerta als voorbeeld.werden ge-
steld.

De aanwezigen werden opgewekt "De Waarheid M te steunen, om-
dat dit blad voor de communisten de radio moet vervangen, daar deze
niet over eigen zendtijd kunnen beschikken»

G-lTO E P -2 - ALGEMEEN NEDEHItAMDS JEUGD VERBOND

Amersfoort 15/3 60/200 rustig M,v ,d<,Berg films ;f'7anja de
'?ees"„

Leeuwarden 27/3 25/100 vrolijk BoA.Maurits

Te Amersfoort sprak van den Berg voornamelijk over de strijd
in "Korea en fulmineerde tegen de -Amerinanen, die er volgens hem
toe -zijn-overgegaan, ui t. v l ie g tuigen ;-bomnien;;,' welke, niet cholera be-
smette insecten bevatten uit te werpen, 'waardoor ;"in'grote gebieden
deze gevreesde ziekte zijn slachtoffers opeist„ Ook 'zouden dé;'-Ame-
rikanen gevangenen als proefkonijnen gebruiken door inenting met
smetstoffen. Hiertegen hadden de krijgsgevangenen van de kampen te
Kojedö zich verzet.

Nederland is volgens spreker geen vrij -landj doch in feite
bezet door Amerika» Door de bewapeningsonkos ten heerste er grote
werkloosheid, De jonge werklozen, onder de 21 jaar, kregen geen
behoorlijke uitkering en zouden aangewezen zijn op armenzorg.,

Spreker eindigde met de aanwezigen op te roepen het Pinkster-
festival te Amsterdam bij te wonen, waar tevens jongeren uit het
Oosten vertegenwoordigd zullen zijn, om zodoende niet ;talle kamera-
den van "Europa te bouwen aan de vrede"»

Tijdens ö© bijeenkomst werd een protesttelegram inzake de
bacteriologische oorlogsvoering aan de Amerikaanse Consul Generaal
te- Amsterdam ge zonden o

Te Leeuwarden besprak ï&iürito de a tri j d van het A, W, J» V»
voor de vrede en de acties tegen de werkloosheid, waarbij het
"geval Houtigehage" als voorbeeld werd gestelde

Een motie werd aangenomen waarin de vrijlating van Piet van
Staveren werd geëist»

ARBEIDERS BOND VOOR CULTUUR (Bond van Socialistische zang- en
muziekverenig:in@n in Nederland)

- 4- •-. Enschede
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Enschede 22/3 275/400 rustig H.Jansen Zangver. "Mor-
genrood11. Bal
na

Spreker zette taak en streven van de Bond van Socialistische
Zang- en Muziekverenigingen in Nederland uiteen. Bij de arbeiders
raoest en kon en vrolijkheid zijn,/waarna de zeggenschap aan de ar-
beiders zou komen= Medewerking verleenden; ; •
Bal-letgroep "Dynamo11 uit Enschede
Twentse Boerendansgroep "De Schaddenrieders"
Zangverenging uit Almelo "De Stem der 7erkersM
/ want de tijd zou voor de kapitalisten gauw voorbij zijn,

VRIDBSBB'TEGINGo

ïïieringen 21/3 250/380 rustig Da.van Dalen

"..Den Haag ;. .27/3 9C/350 rustig Ds,van Osenbruggen
:;'ij .'•.ƒ .. • ., : - - - - , '•"-''.: . • ' • • ' . - . , . • , - . • • • ., -•••••' M»Bakker- • - / • - . < : . . - • . • •_>..-

Ds»van Dalen ontkende, ,dat llusland agressieve bedoelingen
had. Hij riep de jeugd in Nederland op de vredesgedachte ook op
hun werk en in het leger te propageren. Het Russische leger bestond
volgens hem alleen om. het land te beschermen tegen het kapitalisme.
Tijdens de Kamerdebatten over "het Atlantisch'Pact had slechts één
persoon als' Christen gesproken en dat was Gortzak, De Kerk. had haar
taak als verspreider van de vredesgedachte schromelijk verzaakt,

ïïen telegram werd gezonden aan de Spaanse gezant om te pro_
testeren tegen de terechtstelling van Spaanse vrijheidsstrijders.

De bijeenkomst te Den Haag was belegd om te protesteren
'tegen het gebruik Van ziekteverwekkende wapenen door Amerikanen in
Korea. Deze strijdwi j ze. was misdadig en hieraan diende een einde
te komen»

Verschillende geneesheren waren uitgenodigd om deze verga-
dering bij 'te worien^-^';' _ - : ^ ;

G R O B ï .3 - VERENIGING "NEDBRLAHD - U.S,S,R." ' .
Rotterdam
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Rotterdam 23/3 550/— — J.Hoogcarapel film: "Ver
• van Moskou"

Hoogcarspel beweerde dat de Russische politiek van vrede-
lievende aard was» De 200 a 250 divisies, welke daar klaar zouden
staan ,dienden om 'het land te verdedigen.

Nieuwe Nederlandse Film liga»

Dordrecht 25/3 108/250 enth. onbekend film:""De Mid-
voor" en "Het
conflict van
Harry Smith"

:Spreker verklaarde dat de Nieuwe Nederlandse Film Liga zich
ten doel stelt films te:vertonen, waaruit de vredeswil van de Oost-
Europese landen blijkt.' De aanwezigen werden opgewekt lid te worden
van de vereniging om gezamenlijk te strijden tegen de door de ka-
pi talisMsche landen gevoerde leugen campagne, welke slechts ten
doel heeft een oorlog tegen Rusland te ontketenen*

R O E P 4--A - EENHEIDS VAKCENTRALE.

Hoo'gezand 27/3 85/500 — S.Adema Filmavond van de
BLZ.

Halfweg' ' 29/3 . 42/300 — — Toneelavond van de
(Haarlemmerüede) P.C. der E.V*C.

Op de filmavond van de Bond van Land- en Zuivelarbeidërs
(B*L*Z; :"*E,V*C.) te Hoogezand sprak S.ADEMA (Secretaris van de
Plaatselijke Centrale der ËTv.-Q. te Groningen). Hij betoogde, dat
de koopkracht van het publiek .dermate gedaald was, dat haast wel
van een noodtoestand kon worden gesproken. Het werklozencijfer

steeg
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steeg van dag tot dag. De tegenwoordige regering deed hier niets te-
gen.

G R O E P 4-C - DIVERSEN,

Zaandam 14/3 6 O/—

Beilen 24/3 5/~

down C.H.Schoenmaker Feestavond
v.Werklozen-
comité* Zaan-
dam

— "Te r k lozen-ac-
tie Bellen

De ophoging van een stukje braakliggende grond aan het Hane-
pad te &aandani door enige Zaandanise werklozen kwam 12 Maart gereed.
Op 14 Maart werd in verband hiermee een feestavond georganiseerd.
De, secretaris van het werklozen-comité CcH.SCHOMMAlCSR prees het
gemeentebestuur onder het motto! beter ten halve gekeerd dan ten
hele gedwaald, want thans zou op het keurig in orde gemaakte ter-
rein een zandbank en een bank worden geplaatste.

In het dorp Beilen waren pamfletten verspreid, volgena wel-
ke door E.V..C., C.NYV. 'en "N,V,V. een vergadering zou worden belegd
om het werklozenvraagstuk te bespreken* De afdelingsbesturen van
C.N.V. en N,V«V. wisten van het beleggen van deze vergadering niets
af en waarschuwden hun leden, zodat deze niet op de vergadering
verschenen. De 5 aanwezige leden van de E,V,C. vertrokken na onge-
veer een uur weer.

G R O E.P 6 - ALGEMENE NEDERLANDSE VilEDSSACTlE ( A „ N , V . A , )

Aalsmeer 10/3 10/50 rustig G.NABRINZ

De vergadering was uitgeschreven, door de Radicaal. P.ac.if is-r
tisohe Werkgroep en de A.N»V.A. De- spreker had tot onderwerp
"Levenshouding dienstweigeraars". Hij zeide, dat het -niet genoeg
was om niet te willen dienen, maar dat de dienstweigeraars zich
goed moesten voorbereiden voor het onderhoud met de coraraissie van

„ onderzoek
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onderzoek» Het kwam maar al te vaak voor dat men deze oommissie
niet wist te overtuigen. "Het is bespottelijk, ,dat een jongen
uit een burgergezin, als hij soldaat is, van een doodgewone ser-
geant opdracht kan krijgen om zijn moeder dood te schieten en hij
dit dan ook doen moet".

G R O E P 7 - JEHOVA'S GETUIGEN

Culemborg 22/3 30/180 rustig J.Smant Opejab. lezing

Spreker sprak over het onderwerp: "Vrees en~vertwijfeling
in een verkeerd geleide wereld"» Hij zeide, dat de Regeringen en
'de politieke leiders in dienst staan van Satan en er slechts een
betere wereld kan konen als allen zich in dienst stellen van Je-
hova. De rede was doorspekt met bijbelteksten»

P E R S O N A L I A

/A,dema (blz.5) .
Siebolt,

,/éakker (blz* 4)' j
'Marous. < • •

,/Berg (blz.l)
Anne van den»

./Berg (blz.l)
Bvert van denf

«/Berg (blz,3)
Max van den.

/Bungener-Odinot

"(blz.l)
•Üheodora, Jaooba,

/Dalen (blz.4)
Ds. ¥ilhelm StradaluE


