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G R O E P l - COMMUNISTISCHE -PARTIJ 'van

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcape

Nieuw- 28/11 225/225 aand. H, Haken
Weerdinge -. W.Kremer •
Gem. Emmen

Birma-
r en d

1/12 26/40 'rus'tig B.Hulsing

Harkema 7/12 46/150 rustig
Opeinde
Gem. .,Ac;h-tkarspeleji , . ,

Leeuwar-':. 8/12 90/250 rustig D.Rutkens
den

Veeier- 9/12
-veen
•Gem,. Bellingwolde

Bijzonderheden

Feestavond met
oabaretpro-
g r anima

Film-.' 'en boek-
bespreking

Filmverto-
ning

Vergadering
met filmver-
toning

Vergadering
met filmver-

: töning

- 2. -

Collectief

J
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COLLECTIEF OVERZICHT

Op de bijeenkomsten te Harkema-Opeinde, Leeuwarden en Vee-
lerveen werd de film "Matrozen van Kroonstad" gedraaid» Te Purnie-
rend hield Bert HULS IN G- zijn bekende lezing over Charley Cbaplin,
waarin twee korte filmpjes met deze acteur in de hoofdrol werden
vertoonde

De vergadering te Nieuw Weerdinge was belegd ter viering van
het door het G>.-P-1T =-district Drenthe behaalde gunstige resultaat
bij de thans afgelopen financiële campagne voor "De Waarheid"f
De organisatiesecretaris van het district, \7„Kreoier, kreeg namens
de partijgenoten een leren jas aangeboden om te gebruiken bij
het verrichten van zijn partijwerksaamheden per motor* W„Kremer (

aan. de "afdeling Ter Apel„ als zijnde de af d e-
resultaat in de financiële campagne, een rod°-
vlag aan. Tot hen, die er aan twijfelden of
wel een passend attribuut op een Cc-P.N.-v^rga-

bood op zijn beurt
ling met het beste
en een Nederlandse
laatstgenoemde vlag

Kremer. dat de communisten, die tijdens de be-
thans we°r

dering was, zeide
zetting de Nationale driekleur hadden verdedigd, ook
voor de Nationale zelfstandigheid moesten opkomen,.

De agitatie tegen het E„D.G.-verdrag vormde wederom de
hoofdschotel van de gehouden toespraken. Nieuwe gezichtspunten
kwamen hierbij niet naar voren.

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

Haarlem 22/11

Rotter- 29/H
dam

160/220 zeer ru-
moerig

600/990 rustig

Zaandam 29/11 50/150 rustig

-J.Haks Viering Wereld
Jeugddag

R, J.Walraven Viering Wereld
Jeugddag

H» P. Langen-
dijk

jPilmochtend
t. h.v. Wereld
Jeugddag

Tijdens de bijeenkomst te Haarlem schetste het hoofdbe-
stuurslid Mo-J.HAZS de betekenis van de WereldJeugddag; ook memo-
reerde hij het ontstaan van de Wo-F.-D,, Y., een wereldorganisatie,
die ten doal heeft, door middel van de jeugd een betere toekomst
te bereiken en de wereldvrede te bewerkstelligen. Men zou kunnen

verwachten
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verwachten* aldus spreker, dat de regering dit streven steunt;
inderdaad trok zij een som gelds uit voor de jeugd, dooh dit "be-
drag - f c 30o0003-- werd gebruikt voor een onderzoek naar de toe-
standen onder de jeugd» Het resultaat ^an dit onderzoek werd
vastgelegd in hei ' 5 o genaamd e "Bronnenboek" en andere rapporten.
Hierin worden verschillende wantoestanden behandeld, zoals de
Redel i jke ontaarding van de jeugd.. Spreker vroeg zich af, of hè. t
niet beter ware geweest, dit geld aan andere zaken, te besteden,
zoals scholen en betere woonruimte, dan aan genoemd onderzoek.
Hoewel de stri jd in Korea beëindigd is» konen de gelden, die
hieraan tot dusverre besteed werden, niet ten goede aan de jeugd,
dooh aan de " B C D , G , , waartegen,, volgens spreker, verzet moet wor-
den geboden,. Tenslotte spoorde Haks de aanwezigen aan, te trach-
ten de huidige verlofregeling voor militairen te doen veranderen»
Wanneer Min<. Staf zoveel mogeli jk lastiggevallen wordt met tele-
grammen etc.. ? zal hij de militairen in elk geval met de Kerstda-
gen verlof geven" dan zal in ons land gedurende deze feestdagen
merkeli jke rust heersen en geen kleine opstand in de kazernes
ontstaan* •- •

-De viering van het achtjarig bestaan van de W o P . D . Y » v/e r d
te Rot ter dan. in naam georganiseerd door het 'Rotterdama Wereld-
jeugdfestival-oomitér De landelijk secretaris H»J,HOEKSTRA ze t te
hst doel van de W i F a D r Y e uiteen. Deze organisatie streeft ernaar,
aldus spreker, een wereld van vrede en vriendschap te verwezen-
lijken en de idealen van de jeugd te verwerkel i jken» Uit het
fe i t , dat de t' eugd niev in aanmerking komt voer de 5$ loonsver-
hoging, b l i jk t weer duidelijk, dat de jongeren ten achter worden
gesteld. Voor ts .memoreerde Hoekstra het fe i t , dat de W,F ,D*Y. momen-
teel 82 millioen leden telt. Spreker wees er 'op , dat door de
nieuwe verlofregeling 60.. 000 militairen de Kerstdagen in de kazer-
nes moeten doorbrengen^ Het hoofdbestuurslid R.J„ WALRAVEN stelde
daarop voor, een motie aan de Minister van Oorlog te zenden met
faet verzoek, deze verlofregeling voor de Kerstdagen te herzien.
De b i jeenkomsten^te Haarlem en Rotterdam werden met bal besloten*

Te Zaandam voerde I-LPoLAtTGENDIJZ het woord, die zijn rede
aanving met een uiteenzetting over de^ betekenis van de T7ereld-
jeugddago Vervolgsns ging hij in o p . d e nieuwe verlofregeling
voor militairen, waardoor deze worden verhinderd de Kerstdagen |
thuis door te brengen* Hij wekte de aanwezigen op, achter het l
A L . N r . J o V o te s taan, in de's tri j d voor een be.tere verlofregeling»
Voorts maakte Langendlj k een opmerking'over. de aanwezigheid van
de politie in de zaalo ^ij zei onder meer, dat in bioscopen,
waar "verderfeli jke ncierikaanse films" werden vertoond, door de
politie nooit controle wordt uitgeoefend, t"3n aanzien van de leef-
tijdsgrens,. Zodra wij echter ee^ film veitonen, in dit geval' een
Russische, waarvoor geen leeft i jdsgrens gesteld; is,.. dan is het
blijkbaar wel noodzakelijk onder voortdurende politiecontrole te
staan,' Nadat deze f i «b m, . :'De Ko.eb-anko zakken" was', vertoond, werd

besloten
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besloten aan de Minister v.an Oorlog het verzoek te richten om de
.verlofregeling te herzien met het oog op de Kerstdagen^,

'J- R O E P 3 — DIVERSEN, . . " • .

EENHEID UT HET VERZET. " . . -

Amsterdam 7/12 350/750 rustig C»Spoor €penb r, vergade-
1LA0v„Isveldt ring "Eenheid
J.ILRenken i t h . Verhef ' t

C.SPOOR sprak over "5 Mei? onze bevrijdingsdag'',, Hij we^s
erop, dat gevaar schuilt in de verschuiving van de bevrijdingsdag
naar de 30e April, Hierdoor zou in de toekomst de betekenis van
de bevrijdingsdag in het geheel niet meer beleefd en begrepen wo.r-
den„ Spreker stelde zich geheel achter de uitspraken van 'onze :

Landsvrouwe van 1944-1945; ;'In het v e r z e t ' z i j n wij thans allen een,
laten wij na de bevrijding ook allen een zijn, om de vrede te be-
waren" en "De 5e Mei is onze bevrijdingsdag". Hij sprak de wens
uit, dat deze 2.0 goed mogelijk nagekomen v/orden» Vervolgens be-
sprak Van 1SVSLDT de "politieke en economische achter-grond van
het S'0D', G.-verdrag»" Ook hij toonde zich een tegenstander van de
verschuiving van de bevrijdingsdag» Omtrent het E»D> G.-verdrag
verklaarde hij, dat de Nederlandse pers, niet uitzondering van <!De
Waarheid"j. schromelijk tekort was geschoten in zijn taak het pu-
bliek op de hoogte te stellen, met de werkelijke inhoud van dit
verdragc Ook "Het Vrije Volk.", da't 'zich het strijdblad voor de
democratie noemt., schoot hierin . tekort» Het ;.Sa-H,--G.-verdrag v/as,
aldus spreker, een middel voor...ainerika o m . d e .omzet van zijn pro-
ductie te verhogeno Hij vergeleek dit verdrag met de handelingen
van Duitse concerns (zoals I, G.Farben) omstreeks 1933 t,a, v,,
Hitler, Spreker spoorde de aanwezigen aan zich te; verzetten tegen
het totstandkomen van het E,D„G»-verdrag» Vervolgens werd een
tweetal .telegramman, resp. afkomstig van het Comité :'Dat Nooit
Weer" te Rotterdam en van de Nederland'se Vredesraad. voorgelezen,
Dezo behelsden een aansporing té vechten .voor het behoud van de
vredeo De derde sp reker 'ga f ' een breedvoerige beschouwing over de
te vertonen film "De Raad der- Goden", Hij betoogde, dat het E.D, G,
verdrag een gevaar betekende voor het behoud van de vrede. De
oplossing van het bestaande geschil, aldus Renken, lag in h = ? t
vormen van een brede neutrale zone in Duitsland, v/aar zwaarbe- "
wapende agenten van de UNO, gesteund door lichtbwwapende Duitse

P£li_ti_e

_ 5 ,„



D I S N S 'T G T? H

W » O , 49/1953, bis, 5,

politie de vrede moesten handhaven,-

G R O E P 4~A -

Schagen 110/2 5 rustig

Rotterdam 27/11 20/120 rustig

Pr op ag and a--
feestavond
B« L«. Z s

J» H0 Pi e e t e Op en'b, v e rg a--
der ing A 3 B, . W » B .

Rotterdam 27/11 200/263 rustig D,D, Gs J„Bo.nte- Openb., verga-
. " . . , ' . • -fcos . dering m e t c a -

bare t» ^fsrk,.
Coraité

Schoon- 28/11 23/80 rustig
oord

Bever- 30/11 15/500 rustig
wijk

Hiipoly- 3/12 32/200 rustig
tushoef

J,Pc Reuter Openb, verga-
dering

Broek
Openb,, verga-
dering De Me-
taal

Operib, verga-
dering

Te Schagen sprak REUTER over de loonpolitiek, die in Ne-
derland sedert 1945 is gevoerde De huidige loonsverhoging van
5$ werd ver onvoldoende geacht. Een opwekking tot -gezamenlijke
strijd met de N,V,V.-ers was het besluit.

Te Rotterdam hield PIEETS een rede over loonsverhoging en
vrije loonvorming. De houding van het N?V.V. werd fel gecriti-
seerdo Van de ontevredenheid bij vele N.VoV.-srs moest gebruik
worden gemaakt,, Deze kameraden moesten overtuigd worden van de
noodzaak tot gezamenlijke strijd,

Op de te Rotterdam gehouden vergadering .van: het ïïerklc-
2 en Comité "Werk en Brood" sprak BOïïTEKOE over de diverse ge-
voerde acties, ter verkrijging van de kolentoeslag en Kerstgrati-
ficatie., Een fel p rofes t uitte spreker tegen het systeem van jrbi

steun
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strafsteun, toegepast na het plegen van steunfrauée, aangezien
deze fraude het gevolg is van het onvoldoende steunbedrag»

Te Schoonoord sprak REUTER over de 5$ loonsverhoging en
de vrije loonvorming c De 23 aanwezigen kwaaien allen uit de krin-
gen van de G»P»N*, E,V,Cc en N.V,B., zodat deze vergadering meer
een huishoudelijk karakter droeg,

Te Beverwijk was het resultaat van een grootscheepse re-
clame - sedert 21 November dagelijks een adver.tentie over 2 ko-
lommen in de Baarheid - dat 15 personen belang stelden in hét*-"*
geen Ab van den BROEK, landelijk voorzitter van"'de Metaal", te
vertellen had over vrije loonvormingo Wegens de'geringe- opkomst
werd de vergadering afgelast, terwijl de aangekondigde spreker
niet werd gezien-

Te Hippolytushoef was ".Vessel HARTOG- als spreker aangekon-
digd, die echter verhinderd v/as. Een onbekende spreker behandel-
de het onderwerp; "De a,s, loonsverhoging". Geen nieuwe ge-
zichtspuntena

P E R S O N A L I A,

Bontekoe (blz.5)
Danifil Dirk Gerhardi

Broek Cblz.5)
Albert Ni j sb er t van

Haken
Harm» .

Haks, (biz<,2) :
Marinus Jacobus

Hartog-:;(blz»6)"

Hoeks tra (blz,3)
Hendrik Johan,

Huising (blz„l)';
Berend, ' "••


