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G R O U P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Gemeente Datum Aanwezig/
Zaalcap»

Dordreoht 27/2 7/38

Veendam 27/2 65/500

Haarlem 2/3 250/300

Hoogezand/ 2/3 65/200
Sappeneer

Stemming Sprekers Bijzonderheden

zeer Jhr*G-, J*v,
lauw Suchtelen

rustig A.Kemp

gemat» G-.Mol
enth.

rustig —•

Bespreking boek
"Ver van Moskou"

Pilniavond

Filmavond

Filmavond

Hoogeveen 3/3 60/100 rustig G.v.Bck^ Filmavond

Vlaardin- 3/3 14/30
gen

P. Boertóen

geïin- Jhr.G.J.v. Bespreking boek
teress* Suchtelen "Ver van Moskou"

OV^IEZICHT

Ha in zijn inleiding betoogd te hebben, dat de Russische
mens werkt voor de gemeenschap en in Nederland de maatschappe-
lijke ladder bestegen wordt over de ruggen van anderen, verklaar-
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7.0. U/1952, bla. 2.

verklaarde Gr.J. van SUCHT3LEN te Dordrecht, dat de Joden nage-
noeg uitgeroeid zijn tengevolge van hun eigen ' - levens-;
wijze.

Verder deelde deze spreker een en ander mede over de ar-
beidsvoorwaarden in Rusland en las gedeelten voor uit het boek
"Ver van Moskou".

Op de andere bijeenkomsten werd de Russische film"Het
Zwarte Goud" of "Lente in Saken" vertoond, Naar aanleiding van
de eerstgenoemde film werd betoogd, dat de arbeiders in'Rusland
de machine waarderen, omdat deze het werk verlicht en de levens-
omstandigheden verbetert.

In Nederland is dit anders. Machines moeten hier met
wantrouwen bekeken worden, omdat zij dienen om de "zakken van
enkelen nog meer te spekken"« Bovendien loopt menig arbeider de .
kans ontslagen te worden. "

Te Hoogeveen werden twee collecten gehouden; de, ono voor
het opgerichte "Brandstoffencomité" en de andere voor het ver-
kiezingsfonds van de C.P.N.

Ook elders werd voor dit laatste doel gecollecteerd.
Voor de filmavonden was de belangstelling vrij groot.

DIVERSHT.

Den Haag 25/2 300/— rustig

Zaandam 25/2 250/4-80 rustig

H.A.Boyraans Verslagverg.
B.ïeters Herdenking
L.K»Regenbogen Februarista-
J.Haken king

Verslagverg.
Herdenking
Pebruariata-
king, tnmva
Lion Contron
(piano)

Perk
A.Homtna'
J.G-.Hesselman
IP.de Vries
'.T.Hartog

Op dezs bijeenkomsten werd door deelnemers aan de herden-
king te .Amsterdam verslag uitgebracht. Door de meeste sprekers
werd met trots gewag gemaakt, dat de herdenking ondanks het ver-
bod doorgang heeft gevonden. üJveneens werd erop gewezen, dat
ondanks het ambtenarenverbod "tramjongens in uniforfi en arbei-
ders van gemeentebedrijven" in de optocht meeliepen*

Volgens Jan H/JCEN moeten de arbeiders massaal stelling
nemen tegen de herbewapening van Duitsland, omdat in dit opzicht
één lijn getrokken moet worden met Frankrijk» Bovendien heeft
het Nederlandse volk'de plicht eendrachtig 4e Amerikanen uit

te verdrijven.
ÏÏessel
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Y/essel HARfQG betoogde, dat het verbod van de herdenking uit-
gegaan was vs»n de Amerikanen om de Duitse generaals welgevallig
te zijno

Be secretaris-penningmeester van het Zaans Comité Her-
denking Pebruaristaking" deed een beroep op de aanwezigen de
collecte te gedenken, omdat het comité anders voor een grote
financiële strop zou komen te zitten^, Reeds waren 27*000 pam-
fletten gedrukt, toen de datum van de herdenking werd'verzet.

G R O E P 2 - ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND o

Heerenveen 27/2 50/200 rustig ÏÏ.Pultrum Film "De der-
de Slag"

Enschede 1/3 100/120 — T.Verkaik Koloniale
Jeugftlag

Pultrum verklaarde, dat het A.N.J.V, voor de vrede in de
gehele.wereld vecht» Door de handtekeningenactie zouden de Grote
Vijf gedwongen worden tot het beleggen van een conferentie.
Svèrt Vermeer trachtte de jeugd bij de P.v.d.A» te krijgen on
haar op te nemen in "Steun V/ettig Ge zagn»

Verfcaik wees op de verbondenheid van de Indonesische
en Nederlandse jeugd. Hij deelde mede dat bij de textielfabriek
te Rigtersbieek een comité ter verdediging van de rechten van de
jeugd was opgericht*

Zaalversieringt Nederlandse vlaggen
Spandoek; "Jeugd aller landen verenigt
U»

ARBEIDERS BOND voor CULTUUR

Rotterdam. 2/3 420/420 — — Zangkoor "Mor-
genrood"

Hier werd niet gesproken»
Nederlandse
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NEDERLANDSE VROUÏÏEN BEWEGING»

Zaandam 27/2 150/480 — Gelofc-Walviug Pilm: "Een
, : stukje Grond"

Gelok-ïïalvius critiseerde de 'bewapeningspolitiefc van de
Regering* Door propaganda trachtte men ons wijs te maken dat "
een oorlog onvermijdelijk is. De aanwezige moeders werden opgw-
wekt hun kinderen niet af te -staan voor een toekomstige oorlog,

Zaalver s ie r in-g; Leuzen: nGelijk recht voor man en vrouw"
nVoor vrede en geluk van onze
kinderen", " '
"Tegen oorlog en ellende"

VREDESBEWEGING,

Amsterdam 21/2 ' 40/— rustig Profc\7erthei.m
Van Suchtelen

Delft 28/2 39/140 lauw , Bakker, F.

?rof« V/eitaeira gaf een verhandeling over de toestanden in
de minder ontwikkelde gebieden (Azië, Afrika en Zuid Amerika),,
De industrialisatie in deze gebieden sou door Amerika tegenge- (
werkt worden, omdat dit land meer voordelen ziet in de productie
van strategische grondstoffen* Dit leidde tot koloniseren»'Ameri-
ka moest ophouden met de bewapeningswaanzin, aldus spreker*

Van Suchtelen was van mening, dat het Westen met alle
landen zaken moest doena

Bakker kenschetste de naoorlogse stemming onder de Neder-
landers als, HV/ij hebben er genoeg van'% Men wenste vrede* Hij
betreurde het, dat 25 millioen gulden verloren waren gegaan door
het neerstorten van 17 straaljagers* De werkloosheid we i? d érger,
uitgezonderd "bij ons in Zaanda-a'% waar arbeiders bij .de Hembrug
aangenomen wordenc

Zaalversiering: Spandoek! "Alles voor de Vrede"

Groep 3.
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G B O B P 3 - VERENIGING NB&ERLANI) - U.3.S.R.

Schiedam 2/3 175/356 enth. Hoogoarapel

Zaandam 2/3 160/450 rustig Maas

Hilversum 3/3 250/400 rustig Kalksma

film: "Ver van
Moskou"

films "Het le-
ven zegeviert"

films "In.Vre-
de s tijd1»

Hoogcarspel deelde mede dat de Vereniging ""Nederland-
U»S.S«R.n .meer films over Rusland gaat vertonen en zich tot
taak heeft gesteld alle Nederlanders voor te lichten over de
toestanden in de Sovjet "Uniev'Hij oritiseerde dé bewapeningswed-
loop in de Ttest-Europese landen11 onder aanvoering van "Amerika11

Te Zaandam gaf Maas een beschrijving van zijn recent be-
zoek aan "7est-Du.it si and. Volgens-spreker was men aldaar bezig
om oorlogsmateriaal te vervaardigen» De Bereitschaftspolizei,
diep in grote petten met kleppen gedoken, deed herii aan.de
Grüne Polizei denken. Deze mannen hadden tot taak de betrekkin-
gen met de Sovjets te vertroebelen. Spreker -spoorde de aanwezi-
gen aan om bij andersdenkenden op huisbezoek te gaan, waarbij
kleine politieke geschillen moesten worden verge ten0

Zalksma deelde mede, dat einde September 1951 meer dan
200 nieuwe leden bij de afdeling waren ingeschrevene, ïengevol-
ge. van de zaal af dr i j ving was -men genoodzaakt .emalfilma binnens-
kamers te gaan vertonen.

G R O E P 4-A -

Putten 12/2 55/100 niet' VercuG.Hoorn Filmavond
entn« B0I.,Za

Haarlem 20/2 40/— A.ö.de Vries Feestavond

Noordse
Sohut
(Gem.Hooge^een)

22/2 150/150 — •

^ 6—

B.Blokzijl Verg»"v.d»
PlaatselsOentra-

Ie der "5VC te
Noordse Schut

gappemeer
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Sappemeer 23/2 70/250
(GenuHoogezand-Sappemeer.)

Vledder- 1/3 4-0/100
veen
(Gern*Vledder)

2e Exloer- 1/3 58/100
mond
(Gem.Odoorn)

B„Blokzijl Feestavond v,
P.C, der WC

Filmavond BLZ

Feestverg* v.d.
P, C» der WC

Op de bovenvermelde "vergaderingen werd in afkeurende zin
.gesproken over de herbewapening, de werkloosheid, de woning-
nood, het herstel van het fascisme en de oorlogsvoorbereiding
van het \7esten, dat aan de Amerikaanse leiband loopt. Daarte-
genover werden gesteld het streven naar vrede van de Sovjet
Unie en de wederopbouw achter het Ijzeren Gordijne
De demonstratie ter herdenking van de Februaristaking werd
zeer geprezen, waarbij critische 'opmerkingen inzake de houding
van de Overheid niet ontbraken.

Anib tenarenverbodc

Op de feestavond van de Bond van Vaderlands Overheids
Personeel (BNOP-WQ) te Haarlem besprak de Hoofdbestuurder van
de BÏÏOP, Aj»Code YRIES het ambtenarenverbod. Hij meende dat,
precies als in 1941 toen de fascisten de bestaande vakbonden
in hun machtssfeer trokken en iedere vorm van oppositie onmoge-
lijk maakten, thans Minister President Drees en de zijnen traohlr-
ten dit spel te herhalen. Zijns inziens wordt Drees steeds meer (
onder druk gezet van zijn Amerikaanse bazen om de, wat zij noe-
men "communistische acties" zoveel mogelijk de kop in té drukken.
Buigt Drees voor zijn bazen, wij zullen hem niet volgen.

Herdenking van de Februaristaking*

BeBLOKZIJIi meende, sprekend te _3appemeert dat het kapi-
talisme uit angst voor de arbeiders de Duiïïïi~oorlogsmisdadi-
gers had vrijgelaten. Deze oorlogsmisdadigers zouden naar zijn
oordeel de Nederlandse regering in hun nacht hebben én zij zou-
den het Amsterdamse gemeentebestuur hebben laten weten dat zij
er niet mee accoord kunnen gaan, dat deze demonstratie, gerioht
tegen de Duitse oorlogsmisdadigers gehouden wordt.

Debat»

Op de vergadering van de Plaatselijke Centrale der WC
te
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te Noordse Schut (G-enu Bcogeveen), waar- B»BLOÏCZIJL -sprak, werden
enige vragen gestelde Zo vroeg één der aanwezigen, waarom in de
vergaderingen der Verenigde Naties alle vrije Volkeren steeds de
zijde van Amerika kiezen* B-o3I<)EZZiIt̂ .an-two-o.rd-dQ hierop,,, dat gro-
te groepen van deze volkeren er geheel ander-e opvattingen op
na hielden dan hun vertegenwoordigers'^, ' • ;

Een &nder vroeg nadere omschrijving van d© groep, waarte-
gen volgens spreker gestreden noest worden en welk stelsel spre-
ker zioh na beëindiging van die strijd voorstelde^

BLOKZIJü meende dat 'de strijd in hoofdzaak moest worden
gericht tegen enkele grootbedrijven, die kapitale-winsten maakten
en enkele financiers* Hij stelde zioh als stelsel voors een s -
cialistische structuur, waarin de 2500«QÖO arbeiders van Neder-
land zelf het loon van hun arbeid zouden genieten, terwijl aan
de rest van Nederland de gelegenheid zou worden geboden op ge-
lijke basis mede te werken.»

R O E "E 4-0 - DIVERSEN

Kpefcange 26/2 50/100 rustig
(Gein.de Wijk)

PcKuilman Verg» van Wi7-
arbeiders

Zaandam

Breda

28/2 55/70

1/3 35/200 orde-
lijk

Ho v t Oosten- Verg, van het
brugge Zaaridamse 7e r k-

lozencomité

donk
- Verg;v„Aotie-

. oomité voor
werklozen en
DUW- arbeid er s

voorzitter van het Hoofdbestuur van de Bond
van land- en Zuivelarbeiders (BLZ-EVG) propageerde op de verga-
dering van DW-arbeiders te ICoekange een staking en garandeerde
100$ succes indien men hiertoe overging. Het stakingsvoorstel
werd echter met grote meerderheid van stemmen verworpene Een
N.V.V«~er en een C.N.V«-er spraken als hun..overtuiging uit dat
de drie grote vakorganisaties op de bres staan voor de•'arbeiders»
De' sprekers van. de. E.V.0. kregen- geen voet aan de grond» Besloten
werd, dat een afvaardiging van de arbeiders naar de 3«U.>TJ*-iri-
speotie'zou gaan om op verbetering van de toestanden aan te
dringen.

Te Zaandam deelde H.Van OOSTENBRIJGSCmede, dat het comité
in onderhandeling was getreden met de eigenaar van de braak

liggende
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liggende grond aan het Hanenpad te Zaandam* Het comité wilde vrij-
willigers oproepen om dit terrein zelf op te knappen* Ben protest
wegens het feit, dat personen die voor l Juli 1952 werkloos werden»
niet in de T,ferklöosheidsverzekering zouden worden opgenomen, werd
aangenomen en aan de Regering gestuurd.

De leider van het Landelijk E<,V.O«-D«U.¥» bureau, P, '7, Van
RAAMSDONIC beweerde te Breda dat door de totstandkoming van de
actiecomité' s de opmars in de strijd tegen de werkloosheid was
begonnen* De voorzitter van het comité te Breda deelde mee, dat
net in de vorige vergadering in uitzicht gestelde schrijven, in sa-
ke kledinggratificatie aan het gemeentebestuur en aan de fractie-
leiders vea dé politieke partijen frorzbücler,

G R O B P 6 - "ICSRIt EN VRÏIDE»

Vlaardingen 19/2 rustig Mavr, v« d» Sluis

Spreekster legde in haar betoog de nadruk op het onverenig-
baar zijn van het Evangelie en geweld»

JMOVA's GETUIGEN

De tfilp 20/2
(Gem.Marun)

35/80 . rustig ïj.de Bruin Openbare bij-
eenkomst

Spreker ageerde in zijn rede vooral tegen de. R«Z.geeste-
lijkheid en de predikanten, die nog steeds de wapenen zegenen waar-
mede de oorlog wordt gevoerd. Voorts noemde hij de U* N. O» een dui-
velse organisatie.. Het einde van de Satan is nabij, zeide hij, en
de leiders van thans zouden' hun dagen kunnen tellen,. De rede was
doorspekt met bijbelteksten.

PWSONALIA
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