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& R O E # l - COMMUNISTISCHE P-'iRTIJ van N

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemraing Sprekers
Zaalcap»

Bijzonderheden

Oversohie 20/12 70/100
Gem. Rotterdam

G.G»Geelhoed Filmvoorstelling

ïïieuw /JE- 23/12 80/150 rustig P.Kuilman
sterdain
Gem. Emmen

Rotterdam 28/12 300 kinderen/
950

Rotterdam 30/12 600 kinderen/
711

Zwaag- 2/1 100/200 rustig Jc de Vos
westeinde
Gem. Damtumadeel

Enschede 3/1 200/350 goed L.J.H.M.v.
Turnhout

, Filmvoorstelling

ICinderf ilmvo-or-'
stelling

Sinderfilmvoor-
stelling

Filmvoorstelling

Waar h e i d-N i euw-
aarsbal

. Hauler- 3/1
'""" wij k

Gem. Ooststellingwerf

46/200 rustig C.Oppers Filmvoorstelling

Vormer- 3/1
veer

260/330 J.J.v.Wijn-
gaarden

- 2 -

'•laar hei d-W i e uw-
jaarsbal

Sneek
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Sneek 6/1 35/100 rustig II, Schaper Vergadering
M.E.Lips-
Odinot

COLLECTIEF OVERZICHT

Tijdens de kinderfilmvoorstellingen te Rotterdam werden
formulieren uitgereikt voor deelneming aan een door De './aarheid
uitgeschreven kleurwedstrijd. Als voorwaarde was o.a . 'gesteld,
dat bij inzending een adres voor een proef abonnement op De "Vaar-
heid moest worden opgegeven, |

De Hieuwj aarsbals, waaraan plaatselijke muziekgezelschap-
pen hun medewerking verleenden, trokken hoofdzakelijk jeugdige
danslustige bezoekers, die een geringe belangstelling voor het ge-
sprokene toonden.

Te Rotterdam werden de leuzen
"Strijd voor de Yrede" en
:'Tegen Oorlog en Fascisme:t opgemerkt.

Op de filmavonden draaiden resp- "De twee strijders1 ' , 'Ver
van Moskou11 en "De Dorpsarts ; t*

Protestmoties ?rerden aangenomen tegen de voorgenomen exe-
cutie van het echtpaar Rosenberg,,

De in deze bijeenkomsten aangesneden onderwerpen betroffen
hoofdzakeli jk het anti-semitisoie. Te Sneek werd'door K.,SCHAPER
het werklozenprobleem uiteengezet»

De burgelijke pers werd verweten met de beschuldiging van
anti-semitisme aan het adres van de Sovjet Unie, de hetze cam-
pagne tegen het c.ommunisme nieuw leven in te blazen,

G« G. GESLHEOD betoogde, dat alleen de communisten zicfh tegen^
de Jodenvervolging tijdens de oorlog verzet hadden; van de huidi-
ge P .v»d=A,- le iders was er toen niemand thuis.

G R O E P 2 - ALGEMENE TOÜHLANDS JEUGD VERBOND

Zutphen 20/12 6O/-— rustig A.L,Beumkes Feestavond

A.I.BEUMKES opende ds vergadering met een kort welkomst
woord en trad verder op als conférencier.

Tijdens
_ o __
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Tijdens de bi jeenkomst werden pamflet ten van het Amnestie-
comité "Pi31 van SSAVtDRSN versproid=

Afwisselend v/orden muziek en zang ten gehore gebracht., De
avond werd besloten met esn bal,

De meeste van de aanwezigen- waren volwassenen». -In de zaal
•waren rode vlaggen aangebraoht en spandoeken niet de leuzen nDe
Jeugd wil vrede'3 en " ' fo rd t lid van het .'^N. J» V.1!.

E VRÜÜVraï B WEGING,

Eoe&t 28/12 50/350 matig . — ICInderf eest ge-
org, door 11VB
en TÜVO-

Uithui- 30/1.2 40/150 — — ICnderfeeat ge-
s en org. door NVB

Op de bi jeenlcopsten werden geen' toespraken gehouden,, Te
Soest trad ean goochelaar op r

Door do ïïaarheidfilrnclienst werden enige sport- en ïtinder-
filius vertoond,-. Ds kinderen werden op veronaperingen onthaald.

Rotterdam 23/12 15C/1000 lusteloos J,I-LRenken Open"b,protest-
•i7c v , Bobben vergc tegen

Duitse h e rb e v:/a~
pening

De bi jeenkomst was georganiseerd door de Rotterdamse Actie
Groep "Dat 'Hooi t r/eer, i s ; . In de a aal was een cpandoek aangebracht
met de leuze; "Vrede in Duitsland, Vrede in ™iroopa ; i. *5r werd ge-
colporteerd met "Vrede",

RESEE.N" verklaarde, dat ratificatie van het EDG™verdrag be-
sohouwd moet worden als een bedreiging van de vrede.-.

Hij
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Hij vergeleek dit verdrag met de in 1919 opgerichte -Jiti-
Bolsjewistische Liga waarin voornamelijk de Duitse groo tindus tril-
len een rol speelderu Deze lieden, hadden in 1933 Hitler in het
zadel geholpen. De gevolgen daarvan waren voldoende bekend; de
laatste wereldoorlog had aan. 24 niiliioen mensen het leven gekost»
De I^G-o Parben-f abriek had in de oorlog zelf een concentratiekamp
waar ten dienste van de oorlogsproductie proeven op mensen werden
genomen. Meer dan 25=000 personen vonden daar de dood, Dezelfde
mensen die destijds deze misdaden bedreven vervulden thans belangrij-
ke functies in Vfest~Duitsland? waar met behulp van Amerikaanse ban-
kiers de oorlogsmachine v/eer op gang was gebracht. Het voornaamste
punt van de EDG was de herbewapening van Duitsland* Ook S» 3.,-ers
werden weer in het leger opgenomen c Spreker betoogde,, dat hij geen
communist was, Niettemin was hij ervan overtuigd, dat Rusland geen g
oorlog wil» Het EDG-verdrag was naar ai j n mening strijdig met het "
verdrag van Totsdam» Indien het wordt geratificeerd, krijgt Duits-
land behalve een sterk leger ook de beschikking over atoomwapens*
Dit alles moest worden voorkomen,

Van DUBBEN merkte op? dat in Duitsland twee stromingen kun-
ken worden onderkend? de anti-f aecisten en de kliek rond Adenauer,
Van de eerste groep werdsn sr voor en tijdens de oorlog ruim een
millioen opgesloten., Zij vertegenwoordigen het deel van de Duitse
bevolking dat strijdt tegen de tyrannen ' en ooriogsophitsers, Ade--
nauer echter had zich van, meet af aan omgeven met ex-Nazi's. Vele
Nazi-generaals werden vrijgelaten» De ontmanteling der zware in-
dus triee'n wasf dank de :' medewerking" der bezettende mogendhe
den een fiasco geworden. Het grootste deel van, de Duitse bevol-

was tegen bewapening, omdat het zijn eigen pappenheimers ken-

De aanwezigen' werden opgewekt te protesteren tegen de voor-

king
de.

De aanwezigen' werden opgewekt te protesteren te
genomen ratificatie door het Nederlandse parlement van het EDG-
verdrag; waardoor het vredelievende Duitsland in de rug zou worden
aangevallen.

R O E P 3 - DIVERSEN

Winschoten 20/12 100/100

Uithuizen 25/12 55/150 rustig

EcStubbe Jaarlijkse uit-
voering v»d^
zangver o ''Excel-
sior;!

'Toneeluitvoering
ver, ''Strijdlust"

Beide avonden waren geheel aan ontspanning gewijd,, E, 8TUBBE
- 5 verklaarde
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verklaarde, dat zalk een avond in deze slechte tijden voor de ar-
beider een welkome afleiding was.

G H O E P

„„- Emmen

- EENHEIDSV,kr;cmT'ÏÏULE

5/12 170/200 ordelijk H.v»d ,Molen Feestelijke
vergadering
BLZ, af d. Nw t
',7e e r ding e

Op de te Tuf i e uw-ïïe e r ding e 'gehouden feestelijke vergadering,
werd het woord ge vb e r cl door H*van der MOLM, die een verhandeling
gaf over hst al dan niet aansluiten van de E, V. O- bij het N. V,, V-,
In E.V.C--kringen zijn - aldus spreker - wel stemmen opgegaan voor
een aaneensluiting bij het N . V . V . , omdat dit voor beide vakbonden
vruchtbaar zou zijn. Dit is, althans wat de leiding be t re f t , niet
mogelijk, omdat het N , V , V , , eens ook een strijdende en revolu-
tionaire vakbond, thans de weg van overleg en samenwerking heef t
gekozen, hetgeen duidelijk bl i jkt uit het feit , dat een van haar
vroegere bestuurders zitting in de Regering heeft genomen.

G R O S P 4-0 - DIVERSEN

, Emmen 4/12 l5O/?

lemmer 4/12 —•-/?

Borger 10/12 25/7

Jubbega 10/12 160/7

A.Plat j e
J.Super

ordelijk
en rustig

M.de Vries

Sijeenk* werk-
lozen bij het
G-.B te Emmen

Openbare verga-
dering werklo-
zen Lemmer

Verg, comité
v „ actie werk-
lozen

Openb. verg»
werklozen Jub-
bega en Hoorn-
ster zwaag u

- 5 ~
Weerdinge
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Nieuw- 11/12
Weerdinge
Gera c Banaan

Emmer- 11/12
Compascuutn
Gem.Emnien

Blij haai 12/12
Gem.Wedde

Nieuwe- 12/12
horne

75/7

200/7

32/7

140/7

Zwolle 12/12 40/7

Utrecht 13/12 28/7

Utrecht 15/12 .4-0/7-

Veendam 15/12 70/100

Utrecht 17/12 70/7

Hoogezand- 17/12
Sappemeer

Belling- 18/12 35/7
wo ld e

ïhschede 18/12 50/7

Hen Haag 18/12 35/180

Hr Baaimans
P.Roupe

Mode Vries

J.de Vries

J,..We s t er l ing
A, Kemp

A,-C, de Vries

38/150 kalm TUPruisman

J.Brader

J.Bruning

JVtfiersma

Op enb ,-, verg n werk-
lozen en DUTï-
arbeiders

Op enb „ v erg , w? rk-
lozen en DU'T-
arbeiders

Comité Hoorn
verg o werklozen
gem/ïedde

Openb , verg « v/sr k-̂
lozen Nieuwe- M
horne "

Verg., voorlopig
comité v. Wï-
arb, te Zwolle

Verg, Utrechts
werklozenconité

Verg . U tr . r/er k-
lozencomité

Verg „ vver klo zen-
comité Veendam

Openb „ verg r. U tr ,-
comité voor
werklozen en
DUW-arbc |

Verg,- werklozen-
comité Hooge-
zand- S ap p e me e r

Verg .werklozen
gerruBelling-
wolde

Bijeenk. DU1;'/- arb „
en andere steun-
trekkenden

Openb „ verg,, Haags
comité v ,werkl r
en DUW- ar b »

Rotterdam
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Rotterdam 18/12 l?/?

Hoorn 19/12

Borger 19/12 40/7 ordelijk
en rustig

Jubbega- 19/12 80/7 ordelijk
Schurega

Utrecht 19/12 60/7

Emmen 19/12 125/180

Eramen 23/12 150/?

Deventer 23/12 50/7

Veendam 23/12 120/100

Hoorn 24/12 30/7

Vriesohe- 30/12 13/?
loo

J, v. Velzen Openbn verg., "Ons
J.Slagter Belang1', afd.

Rotterdam

— Verg.Hoornse
werklozen en

M,de Vries

W. Kar s t en

G„de Blouw

Jv Super
P.Kuilman
V/. Kramer
A.Platje

A.B.Brack

P.Norder
Ac Kemp
ILMsyer
T, Po s

P.ïï.v.
Raamsdonk

Jubbega 27/12 30/7 ordelijk H.Gortzak

J.Brader
A.A.Hol-
lander

Verg.oomité v^
actie werklozen

\, verg.

werklo Jubbega-
Schurega

Openb »verg,-Utr„
Comité werkl»
en BW-arb,

Openb. verg e

v/e r k l . DUW- ar b „
Emmen

Openb» verg.
werkl. en
arbc

Bijeenk, DUW-
arbc en werkl»
te Deventer

Vergr werklozen-
comité Veendam

Arbeiders verg,
werklo-comité
Hoorn

Openb, verg„
CPN afd. Jubbe-
ga/Hoornster-
zwaag

'ferkl, verg» te
Vriescheloo
(Gera.. Belling-
v/o 1de)

Behalve
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Behalve een enkel waarderend woord, voor ambtenaren van So-
ciale Zaken> die zich hadden uitgesloofd om werklozenuitkeringen
op tijd te doen plaats hebben, werd over het algemeen op de door
werklozen en DW-arbeiders georganiseerde vergaderingen veel
ontevredenheid tot uitdrukking gebracht ten aanzien van de uitvoe-
ring van de werkloosheldwet.. Bijna overal deed men voorkomen, dat
de door werklozen georganiseerde vergaderingen een neutraal ka-
rakter hadden en beslist niet uitgingen van de B.V.C.» Dat even-
wel da "5, V» C. op alle vergaderingen een leidende rol vervulde, kon
duidelijk v/orden geconstateerd..

Voorbeelden van zogenaamd door werklozen en DUT-arbeiders
behaalde successen diendon vaak tot voorbeeld om' het ondernemen
van aoties te stimuleren» Hier en daar werden theoretische uit-
eenzettingen gegeven van de werkloosheidwet on de uitvoering daar-
van, (

Op instigatie van de E,V.C. werden in diverse gemeenten
werklozencomité's opgericht, terwijl organisaties van bestaande
c-omité's werden geperfectionneerd door hst in het leven roepen
van adviesbureaux en de uitgifte van. werklozenkranten. Uit enkele
comité's werden personen aangewezen om zitting te nemen in Ipro-
'vinciale werklozencomité's.-, Ten einde recherche-ambtenaren op
vergaderingen te weren, werden voorstellen gedaan om over te gaan
tot het heffen van een kleine contributie van l a 2 cent per
week. De vergaderingen kunnen dan oen besloten karakter krijgen,
waar ongewenste personen de toegang kan worden geweigerd. Het
aanstellen van vertrouwensmannen op DuW-pbjeoten om hst contact
tussen comité en lid levendig te houden, was een andere vorm van
o r g ani s a to r i se h e ui 1 ;b o uw,

De doelstellingen van de werklozenacties kunnen - kort sa-
mengevat - als volgt worden v/eergegevens
1. Verhoging van loon en uitkering aan resp. DIN-arbeiders en

werklozen s
2. Vaststellen van het dagloon op basis van een 48-urige werk- ^

week 0' *
3 - Opheffen van het bijzonder dagloonbesluit voor DIT'/- arbeider s.
4» Afschaffen van de carenzdagen (wachtdagen)„
5, Vlottere afwerking bij het uitbetalen van steun,,
6, Verstrekken van huur- en brandstof toelage.
7* Wekelijks uitkeren van kinderbijslag»
8„ Verstrekken van vacantiebonnen aan werklozen.-,
9, Verkrijgen van een Kerstgratificatie.

Ter verwezenlijking van al deze doelstellingen weiden
middelen aan de hand gedaan, die tot uitdrukking kwamen in ge-
voerde acties en demonstraties»

Deze beperkten zich tot het houden van optochten, het be-
aoeken van gemeenteraadsvergaderingen en het aanbieden van hand-
tekeninglij s ten er. moties aan Burgemeesters van Gemeenten, ambte-
naren van Sociale Zaken, Gewestelijke Arbeids Bureaux en Be-
drijf s verenigingen,;

Vaak
_ 9 ,- .. -
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Vaak werden middenstanders in de actie betrokken door hen
erop te wijzen, dat grote werkloosheid de koopkracht van de be-
volking doet dalen, als gevolg waarvan de middenstander het moet
ontgelden door een geringere warenomzetc.

Collectes na de vergaderingen^, schenkingen en hier en daar
het boffen" van een kleine contributie vormden de belangrijkste
methodes om de werklo^enacties te financier en -

-e Rjlliê^JHS von(3- °P lö December 1952 een openbare vergade-
ring plaats van de nieuw opgerichte vakorganisatie voor P „ T „ T * -
personeel "Ons Belang", J, van VELTZEN.; die op deae vergadering
het woord voerde, wees op de noodzakelijkheid, dat -- gezien de
verslechteringen van het Pc 'IS ï, -personeel - allen zich moesten
organiseren.. De rechtspositie van het ?< T. Te-personeel vormde een
punt van levendige discussie* J<,SLAGTER, die daarna het v/oord
nam, sloot zich geheel bij de vorige spreker aan.

G R O S T 6 - JEHOVA'S GETUIGEN

Zutphen 19-21
Dec,

700/— rustig W.C.Heintjes

''Sappeneer 26-28 800/710 rustig
Dec,

Theocrati-
sche Zone-
vergadering

v/» C-Heintjes idem

Op beide vergaderingen sprak Heintjes over het reeds eer-
der door hem behandelde onderwerp ;!7faar gaat de ••/oreld heen'*. Hij
bracht hierbij Seen nieuwe gezichtspunten naar voren.

In de aaal te Sappemeer waren spandoeken aangebracht mst
de/ieuzenu "De V/ach t tor on verklaart de The.ocratische Regering'1 en
"Zeg tot de gevangenen, gaat uit".

Ï E R S O W A L I A

XB aalman s' ( b l z „ 6 )
Hindrik.

-26 '.fedde

ZütpJaën

Blij ham

Z ut pil en

Blouw


