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Verzonden aan:
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Verzonden op; 25 September 1952

G- R O E P l COMMUNISTISCHE PARTIJ van

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers' Bijzonderheden
Zaalcap. .,

Rotterdam 1/9

Franeker 4/9

Rotterdam 8/9

Sneek 10/9

180/180

26/50

180/180

32/120

rustig

— •

rustig

rustig

M.Boshart filmvoorstelling

G.Blom Openbare verg.

J.Letterman Filmvoorstelling

E.Bos Openb,verg„

OVERZICHT

De filïïivoorstsllingen te Hotterdarn, waar door de Waar-
heid-filmdienst de Russische films "De- slag om S tal intrad",
"ïïanja, de wees", benevens enige Russische journaals v/erden ver-
toond, werden voor geheel uitverkochte zalen gehouden. Tijdens
tl e pauze werd . op een dezer voorstellingen met de 5. V. C. -brochure
:pTe::k? -7oninge.^; "7elvaart ;I gecolporteerd,

Op verschillende bijeenkomsten v/erden collectes gehouden»
Voor de .vergaderingen ts Franeker en Sneek was de be-

langstelling gering» Voor beide plaatsen was Berend Blokzijl
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als, spreker aangekondigd• Bij de aanvang van elk dezer vergade-
ringen werd echter medegedeeld, dat ds ze spreker, in verband
met plaata vindende stakingen, verhinderd was*

het vastgestelde onderwerp-van de openbare ver-
Praneker en Sneek, rul. "De nieuwe werkloosheids-

Buiten
gaderingen te
wet;', hadden de gehouden betogen nog betrekking op het nieuw
gevormde kabinet, de "Vredesbeweging" en de binnenlandse poli-
tieke verhoudingen

De oorzaak van de langdurige kabinetscrisis, zo beweerde
men, viel te wijten aan het touwtrekken tussen bepaalde poli-
tieke partijen om de post van Minister van Buitenlandse Zaken,
De ïlatholieken met-hun aanvoerder Romme hadden hier de overwin-
ning behaald, getuige het feit dat de Heer Luns op Buitenland-
se Zaken komt. Dat deze Heer Luns zijn opleiding in Amerika
genoten en lange tijd in dit land
fel erover bestaan, v/elke politie
worden gevoerd»

Hierop aansluitend werd de

heeft gewerkt, laat geen
op Buitenlandse Zaken zal

'agressie politiek" van Ame-
komen

Vredesbeweging;. op de bekende wijze behan-
rika en de daartegen groeiende weerstand, o.a, tot uiting
de in de bloeiende
deld.
Na enige oritiek op het "meest glibberige gedeelte" van de
nieuwe werklozenwet geuit te hebben, betoogde S,BLOM, dat deze
werkloosheidsverzekering inderdaad verbeteringen bracht.

De uitvoering van deze v/et, - een politieke zaak -, lag
echter in handen van de bes-turen der bedrijfsverenigingen, die
voor de helft bestaan uit bestuurders van de Uniebonden. Daar-
om moest,. aldus deze spreker, teneinde een gosde uitvoering
van deze wet te verzekeren, met de kameraden uit andere bonden
een ""Senheidsfront" gevormd worden.

G il O E P 2 ALGEMSüüT NEDERLANDS J1ÜGD VERBOND

Amsterdam 5/9 750/750 enth. P* J .Koste r-
Locbesk
J„Haken
JrA.Maassen

Feestelijke bij-
eenkomst ter be-
groeting v, Jan

Maassen

De bijeenkomst; welke was aangekondigd in het A.N.J,V,-
'blad "Jeugd" d cd, 30-8-1952, v/as georganiseerd -door het Amnes-
tiecomité '"Piet van Staveren1'»
Als eerste aproeksta::1 trad op Mevrouw Koster, die de onlangs

L̂̂ JlT̂ jjjJjQ
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vrijgelaten dienstweigeraar Jan Maassen sn de andere z.g,
'<• Schoonhoven-j ongens': huldigde voor hun moedige houding en op-
wekte tot meer strijdlust bij de pogingen om Piet van Staveren
vrij te krijgen,

Nadat vervolgens Jan Maassen onder applaus wa s binnen-
gedragen werd naaien- s de G. P. II. het woord gevoerd door Jan Haken,
die eveneens Jan Maassen huldigde o Voorts wees hij op het levens-
gevaar, waaraan jonge Nederlanders bij de militaire oefeningen
in Y/est»Duitsland o, l, -v. Amerikaanse "imperialistische11 gene-
raals, zouden v/orden blootgesteld. Ook hij wekte op tot een on-
verminderde strijd voor de invrijheidstelling van Piet van Sta-
veren*

/7

.Afgewisseld door muziek en pantominug^spraken nog ver-
schillende anderen een. kort woord., .o, w.- YiCZwart, namens hst
A » N . J « , V . j M.TC. Odinot namens de N.V.B, en R. V/. van Kempen als
mede-dienstweigeraar.

Tenslotte dankte Jan Meiassen de aanwezigen voor hun
belangstelling en verklaarde, dat zijn strijdlust niet "gebroken
v/as. Hij nodigde daarbij de eventuele aanwezigen van de Veilig-
heidsdienst uit een en andar aan hun superieuren te willen me-
dedelen- , .

Namens de aanwezigen werden J. Maassen enige cadeaux over-
handigd •,
/Den collecte voor Piet van Staveren bracht f. 177. 01 op.
De avond werd besloten met een bal,»

.In de a aal wa.TQ.'i twee spandoeken aangebracht met de op-
schriften "Leve de Schoonhoven- jongens'' en "T/elkom Jan Haagsen",
het spreekgestoelte v/as omhuld met rood-wit-b lauwe vlaggen.

Rotterdam 3/.''J 150/418 rumoerig T,C.Struik Openb.verslag-
verg, met bal na

3en onbekende jongeman bracht verslag uit over de reis,
v/elke een aantal A,N.J,V.-era had gemaakt naar de Duitse Demo-
cratische Republiek. Volgens spreker waren zij met open armen
ontvangen door de P.D.J., die hun alles aangaande de toestand
en ontwikkeling van de D.D.R, had getoond. Ieders arbeider kan ,
zich daar behoorlijk ontwikkelen en vooruit komen. Als voor-
beeld noemde spreker het 'feit, dat aan alle arbeiders tegen een

minimum
4-
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minimum aan kosten vanwege fabrieken oten wordt verstrekt
De kinderen der arbeiders., v/i e r moeders ook werken, worden de
gehele dag op de scholen verzorgd»,
Vervolgens , r^erd 'he t woord verleend aan Ceunis Cornelis Struik,
die ovor de Vliichtolingan uit Oost-Duitsland sprak. In de
D* D* R* werkt elke arbeidc-.,: sist pleizierj alleen si j, die te
lui zijn p m -te werken ? denkeu -we l eens aan vluchten. Spreker
verklaarde, dat er in. de D. D « R ™ ten opzichte van de arbeid
geen verschil wordt gemaakt tussen jongens en meisjes ? en ver-
heer l i jkte de vacantioregGling,, Alle arbeiders genieten ~ met
hun .gezinnen - eon prima n de vacantiekampt-ni" van
•de Staat, Spreker .wekte tenslotte op het voorbeeld van de
F . D r J » na te volgen doof te strijden tegen het militair isme
en voor de vrede en de vrijheid van ons land*

en een nationale vlag,
angebracht,

waarop hetIn de zaal 'hingen een rode
portret van Hannie Schaft was ,
legen de achtergrond - boven het podium - las men de leuze;
:-'lïigen moester, niemands knecht" . :
Medewerking werd verleend door de -'De 3tormbrigadG!% de
A.N. J» V* -muziekgroep on de conferencier Oornelis Zwart»
T.r werd een collecte gehouden .ter bestrijding van de gemaakte
onkosten,

& ïi O S *? 3 U, 3c S,4.

Ovordinkol 2/3. 20/150 rustig C,Haringa
Jc J* Mar j o t-van Don

De sprekers,, leden van een arbeideradelegatie v/elke in
Juni' j J-, een reis' door' de Sovjet Unie maakte, brachten ver-
slag uit van hun bevindingen» De organisatie in de bedrijven,
de verstandhouding tussen werkgever en werknemer, de sociale
verzorging van'de arbeiders en de positie van de vrouw in
Rusland werden op de bekende wijze besproken.,

G- H O 3 P 4-A -

3/9 90/~— aan d. T» Stuivenberg
J, J, Mar j o t-
v.Don
A^H,"?., de Heus

Opsnl.meeting '
belegd 'door de
plaatael.centr,
v*d, U.V.C»

Op
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Op do te JËnschede gehouden o p en lucht-me e t ing werd nevr.
J. J. MAR J OT-VAN DON door "ds voorzitter T.STUIV3NB1HG ingeleid.
Spreekster gaf haar bevindingen weer, opgedaan tijdens haar reia
naar en in de Sovjet Unie, waarbij zij begon met een overzicht
te geven van de rechten van de vrouw in de Sovjet Unie. De
vrouwen in Rusland behoeven niet in de bedrijven te werken, maar
doen dit, omdat zij er zich van bewust zijn hiermee een bij-
drage te leveren aan de opbouw van hun land. De vrouw hoeft
zich'tijdens het werk niet bezorgd, te maken over haar kinderen,
want bij elke fabriek zijn crèches aanwezig, waar de kinderen
worden verzorgd. Tenslotte - aldus spreekster - is het voor het
kind beter onder zijns gelijken te verkeren dan door de moeder
.te worden vertroeteld of bij gesprekken tussen ouders aanwezig
te zijn. .De aanwezigheid van godsdienstvervolging werd door
Mevrouw Marjo t-van Don ten stelligste ontkend. Zerk en Staat zijn
volkomen van elkaar gescheiden en godsdienstvrijheid is in heel
Rusland gewaarborgd.

De tweede spreker op deze meeting was A.de H3US, die naar
voren bracht, dat het Russische volk niet meedoet aan de hetze
tegen andere landen. Over de stad Minsk sprekende zei de Heus,
dat deze stad slechts .twee "huizen overeind had staan, toen de
oorlog voorbij was. Thans is Minsk weer een geheel nieuwe stad,
dank zij de noeste arbeid van B2.2000 bouwvakarbeiders. .De bouw
van scholen en fabrieken houdl; gelijke tred met de woningbouw»
Op de gebruikelijke manier gaf spreker zijn indrukken weer over
de stad Moskou door onder meer te wijzen op de ondergrondse sta-
tions, de Universiteiten en de prachtige straten en parken. Dat
de Sovjet Unie een oorlog wil beginnen is ten enenmale uitge-
sloten, want Rusland werkt aan de opbouw van zijn land en dit
gaat nu eenmaal niet samen met het voorbereiden van 'een oorlog.
Op de begroting is slechts 27<fo uitgetrokken voor de bewapening.
Tot slot weidde de Heus uit over een bezoek, dat aan een school
was gebracht. 3en d.er delegatieleden had aan een 12-jarig meisje
van die school verteld over het ontslag van,een Nederlandse ar-
beider als gevolg van het feit, dat hij met een arbeidersdele-
gatie 'naar Rusland was gegaan. Het meisje zou hierop hebben
gereageerd door erop te wijzen, dat de ontslagen arbeider maar'
naar Rusland moest komen,, waar haar vader "er wel voor zou zorgen,
dat hij een baan zou .krijgen.

G R O E P 4-C - DIV^RSM

Alkmaar 19/8 2O/— •— — . Vergadering Alk-
maar s e ïïerklozen-

, comité

Rotterdam

"~ 6 *~~
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Rotterdam 25/8 . 150/150 Feestavond Rotter-
dams ÏÏerklozenco-
mité "Werk en
Brood"

Op de te Alkmaar gehouden vergadering werd voornamelijk
gesproken over de ontstemming bij de Alkmaarae werklozen en
de chaotische toestanden bij de bedrijfsverenigingen, die be-
last zijn met de uitvoering van de werkloosheidswet.

De te R^t_t_ejrcLam gehouden feestavond was bedoeld om de
werklozen en hun vrouwen een gezellige avond te bezorgen, m
aldus een onbekend gebleven voorzitter van het werklozencomi-™
té "Werk en Brood"» In het kort werd door deze voorzitter de
toestand uiteengezet van de werklozen te Rotterdam,

j/Blom, (blz.l)
Gerrit,

••ji/BOs Cblz«l)
: Epko. -
- S ' ' • • • ' • ' • ' • • : iVBoshart (Blz.l]

Maurita* -

Jan* v'.

Har ing a, (blz,4

.eus (blz.4-)
Anton TheodoruE

rnXlCoverrnXlCoa/ter-Iioobeek
» 2)

«/Eempen (Blz* 3)
Ru tg er Willem

P E R S O N A L I A
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Bij de nummering van de Weekoverzichten ±s een vergissing be-
• aan, Teneinde vast te houden 'aan, de .tot nu toe gevolgde
lijn, dat het 'Ho, van .het '.Teekoverzicht overeenstemt met dat
van dezelfde ,weefc,;.Tvan het jaar, behoort o ver z'ic h t Ho. 3,2* 'ver-
zonden op 28-8»1952 en dat loopt over 3 weken, te zijn ge-
nurarnerd 32,33 en 34* Het weekoverzicht, genummerd jQ, verzohden
11-9-1952 rnoet zijn NOjlJjj, en .het weekoverzicht, genummerd .
34 moet - zijn Npj»3j5._ , , •
Verzocht wordü de genoemde veranderingen op de overzichten .te -.
doen aanbrengen*, . ' ' '


