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G R O E ï l - COMMUNISTISCHE PAEïIJ van NEDERLAND.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.,

Gouda 11/3 110/450 weinig : V/.Jamoel
geinte- .

. . . • resseerd

Bijzonderheden

Filmavond

Vlaardin- 17/3
gen

Rotterdam 17/3

30/200 lauw G.v.Oosterum Openb.verg,

15/openl .rustig S, Groenendijk Openb.verg. On d.
TTat willen de
Comrmnisten

Rotterdam 17/3 150/180 rustig A.M.J.Remkes Filmavond

Bergen
K,H.

18/3 70/120 rustig D.G.van Beek Filmvoorst.

Pilmvoorst.Harlingen 18/3 50/125 weinig Z.Schaper
geinte*
resseerd

Gorinohem 20/3 60/350 rustig J.W.Hoek

Purmerend 20/3 90/200 rustig D=3tru,ving
matig
appl„

Filmvoorst.

Filmvoorst.

Alkmaar 21/3 60/100 lauw F „M, v* d. Linden Filmvoorst*
zwfak
appl,

A?aulowna
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Anna-Pau-
lowna

Jubbega-
Sohurega

Den Haag

Schiedam
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22/3 50/200 rustig A.Glin Filmavond

22/3 70/200-

23/3 1600/2100

23/3 190/356 lauw

A, Zandstra Filmvoorst,

G. G, Geel- Filmavond
hoed

J.A.Mantel Filmvoorst,

COLLECTIEF OVERZICHT A

Op de filmavonden werden de Russische films ;'Het Zwarte
Goud"- en de "Partisanen.van de Spoorwegen", de Roemeense films
"Het leven triomfeert" en "Het Dal zingt", en de Hongaarse film
"Bevrijde Grond" vertoond, voorafgegaan door enkele Russische
en Hongaarse sportfilms en journaals.

Op enkele ̂ plaatsen waren in de aaal spandoeken aangebracht
met de volgende leuzen:
"Voor Vrede en Vrijheid"
"Vrede, vrijheid, werk, woningen11
"Strijd tegen de Yferkloosheid"
"Amerika voor de Amerikanen, Nederland voor de Nederlanders''

Hier en daar werd' gecolporteerd voor het verkiezingafonds
en op één plaats werden verkiezingsaandelen ten verkoop aangebo-
den.

De belangstelling was vrij groot, ongeveer 55$ van het
aantal beschikbare plaatsen was bezet. • -

Er werden verschillende moties aangenomen, waarin werd '"e-*
proteateerd tegen de ES.g. bacteriologische oorlogvoering van da
Amerikanen op Korea.

,- ' Doo£ de verschillende sprekers werd met het oog op de
a.s. verkiezingen gewezen op de heersende werkloosheid als ge-
volg van het Marshallplan,

GROENENDIJK betoogde in dit verband, dat na de bevrijding
het "Marshallplan" met veel tam-tam werd bekend gemaakt, waarbij
ons voedsel werd beloofd. De werkelijkheid is echter geheel anders
en de havenarbeiders van Rotterdan kunnen hiei beter antwoord op
geven.
Inderdaad kwam er voedsel, maar tusaen iedere twee sneetjes bro-r"
aat minstens één tank, inplaats van welvaart bracht deze Marah^V--
hulp ons armoede, werkloosheid, belastingverhoging enz,, aldus
spreker*

Met
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Met betrekking tot de heersende woningnood werd betoogd,
dat men er beter aan zou doen de werkloze bouwvakarbeiders wo-
ningen te laten bouwen inplaats van kazernes, maar de macht-heb-
bers in Nederland moeten nauwgezet luisteren naar hun kapitalis-
tische opdrachtgevers.

Als bewijs van de zwakte van onze regering werd gewezen
op maatregelen als het verbod van de "Hannie Sohaftherdenking",
op het gebeuren rond de herdenking van de "Pebruarisataking 1941"
en de uitvaardiging van het r 'Ambtenarenverbod",

Gezegd werd dat men in Nederland de Communisten in de
schoenen tracht te schuiven, dat zij de chaos, armoede en ont-
reddering willen» Als dit waar was/ zo werd betoogd, dan konden
v/ij beter met de armen over elkaar blijven zitten en rustig af-
wachten, daar de armoede en chaos reeds alom heersen., Niets is
echter minder waar; het is juist de Communistische Partij, die
aan alle ellende een einde tracht te maken.

Gesteld werd dat het nooit zal gelukken de Communisten
in een hoek te dringen, omdat de arbeiders pal staan in de stri jd
en schouder aan schouder voor de overwinning zullen blijven vech-
ten.

Getracht moet worden ook anders denkenden in deze strijd
te betrekken» Hierbij werd er op gewezen, dat er in het N,V.V.,
d©'-A*R*' partij,.; de .C.H, ®n zelfs in de K.V.P. grote tweespalt
heerst. Deze mensen moeten in de strijd tegen hun leiders ge-
steund wordenj aldus het betoog.

G R O E P 2 - -ALGWiSN NEDSHLMDS J^GD VT3RBOND.

Rotterdam 21/3 100/400 rommelig R.ïïalraven film: "Het Dal
weerklinkt"

Deventer 23/3 nis t doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling

Piet van STAVERM werd voorgesteld als een grote
van het Indonesische volk. Hij wilde de wapens niet opnemen tegen
zijn bruine broeders. "Wij zullen van de regering eisen dat hij
nog dit jaar in ons midden is'1, aldus spreker. Voorts ging hij
uitvoerig in op de bacteriologische oorlog, welke in Korea zou
worden gevoerd. Tenslotte riep hij de aanwezige jeugd op, deel
te nemen aan het Pinksterfestival te Amsterdam, dat een demon-
stratie zal zijn voor de vrede an het socialisme.

Medewerking aan de bijeenkomst werd.verleend door de Rus-
sische denegroep "Mir i Droesba".

• Zaalver sie ring
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Zaalversiering: Spandoeken met de leuzen: "Voor alles Vrede" en
"Neemt allen;deel-aan het Pinksterfeatlval".

Alkmaar

VROUWEN BEWEGING*

18/3 60/70 rustig E.de Smit-Kruyt

Spreekster releveerde de Internationale activiteit voor de
vrede en protesteerde tegen de propaganda die openlijk op Drent-
se scholen zou worden gemaakt voor dienstneming bij de Marine
als enjge mogelijkheid voor een goede-toekomst,, Zij verklaarde
dat de vrijgelaten oorlogsmisdadigers KOTALLA en CHïlISTIANSEN
weer gevangen genomen moesten worden en dat Piet van Staveren
en zijn kameraden moesten worden vrijgelaten*

De avond werd gevuld met muziek en zang. • •

VREDESBEWEGING.

Utrocht H/3 250/350 rustig

Amsterdam 21/3 800/1000 rustig

A.van den Broek
; J.Horsmeier

M,Poons
K.de Haan
E. de Smit-Kruyt
J.Horsmeier

Tijdens de bijeenkomst te Utrecht besprak van den Broek
de geldelijke zorgen waarin vele gezinnen verkeerden; de grote
werkloosheid-zou hiervan'de oorzaak zijn. Volgens spreker heers
te er alom woningnood. De woningbouw' in .Utrecht was niet even-
redig met de bevolkingsaanwas; Zuilen had geen zwembad, zelfs
geen badinrichting* Er was een tekort aan sportterreinen» Dit
alles zou te wijten zijn aan de grote bedragen die uitgegeven
werden om te voldoen aan de bewapeningseisen» Velen zouden de
vrede verlangen en het was de Vredesraad die er toe kon mede-
werken dat dit bereikt werd» Volgens spreker behoorde hij tot
detlhristelijke Vredesstrijders en hield zich vast aan Gods ge-
boden: "Gij zult niet doden" en "Gij zult Uw naaste liefhebben"

r Daarom
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Daarom deed hij een beroep op allen o," zich in te zetten voor de
vrede.

Horsmeier beweerde, dat met schelden en thuis zitten niets
werd bereikt. De tijdsomstandigheden maakten het nodig alles.in
te zetten voor de vrede.

De wereld maakt een omwenteling mede en of rnen dit histo-
risch materialisme noemde of niet maakte in feite geen verschil.

Duidelijk tekende zich volgens spreker de strijd af van
arbeid tegen kapitaal, van volk tegen volk en van Oost tegen.'Test,
Cm deze tegenstelling weg te nemen, hielp geen bidden, doch mo.est
men als de boer zaaien, wieden en oogsten. Vervolgens ging spre-
ker over tot een uitvoerige beschouwing van de toestanden in Ne-
derland van 1918- tot heden, Na de eerste wereldoorlog heerste
hier als gevolg van de crisis van 1929 armoede in een rijk land.
Daarna kwam de tweede'wereldoorlog met al zijn ellende.. Ook na
194-5 was er geen spraka van een stabiele vrede. Het sluiten van
een Atlantisch Pact wees erop, .dat men opnieuw bezig was zich op
een oorlog voor te bereiden. Reeds in 1949 werd voor het ontbran-
den van de strijd gevreesd en daarom kwam het Vredescongres te
Parijs bijeen. Hier word de \7ereldvr,edesraad opgericht, welke in
Stockholm besloot door het verzamelen van handtekeningen de eis
tot verbod van de atoombom kracht bij te zetten. De vredeawil van
de wereldbevolking -was.'opnieuw tot uiting gekomen in het enthou-
siame waarmede de oproep, voor een bijeenkomst van de Grote Vijf
was begroet. Spreker besloot zijn Betoog niet te wijzen op de
propagandistische waarde van het blad "Vrede". 3en ieder, die
door "Zijne Majesteit de Pers71 verkeerd wordt ingelicht moest
worden aangeraden dit orgaan to lezen» . . . - . ' -

He t-doel van de vergadering te .Amsterdam was: l?Bekendheid
te geven aanén te protesteren tegen de bacterie-oorlog welke door
de Amerikanen in Korea en Noord-China wordt gevoerd'1.
De door de verschillende sprekers gevoerde betogen hadden allen
ongeveer dezelfde strekking. De bacteriologische oorlog^ welke in
Korea zou worden gevoerd, diende verboden te worden, '"/aar het 11
Vredestijd al zeer moeilijk was om besmettelijke ziekten te be-
strijden en te voorkomen, zou hè-1 een misdaad zijn ora dergelijke
.wapenen te gebruiken in een oorlog. Het aanwenden van dergelijke
middelen zou in strijd zijn met-de-Goddelijke bedoeling aangaande
do mens. Als Christen moest men de mens redden en niet vsrnieti-
gen. Men diende te zorgen voor.'hèt. welzijn der kinderen en te wa-
ken voor 'de ontaarding der mensheid. Ben ieder diende me t" kracht
mede te v/erken aan het tot. a tand" komen en het behoud van de vrede,
waarbij gestreefd moest worden naar het verbod van chemische en
bacteriologische strijdmiddelen,

i?r werd een motie aangenomen waarin' de aanwezigen htm af-
schuw uitspraken over het gebruik van aiekte-verwekkeride-'-wapenen
in Korea, aandrongen op overleg tussen de Grote Vijf en terug-
trekking eisten van.de Nederlandse eenheden in Korea. Deze motie

zou
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zou gestuurd worden aan de V.N.,de Ministar-President en aan 'de
Pers» ;
Zaalver siering j Spandoeken met de leuzen: ;l Tegen de .herbewapening
van Duitsland", "Voor Vrede en Vriendschap tussen:de volkeren",
"Tekent voor een Vredespact tussen de Grote Vijf'1, :'Voor vermin-
dering der bewapening", '*Tegen oorlogsvoorbereiding", ''Vrede door
overleg"»

G R O E P 3

Arnhem

Leerdam

- 'V1EMIGING- ' --U.S.S.R,11

H/3 100/225 onbekand T.Hendriks film: "In
Vredestijd"

23/3 285/285 rustig J.Geerliwgs film: :1De
slag om Sta-
lingrad"

Sprekers hoopten door het vertonen van films over de S.U*
het Nederlandse volk beter bekend te maken met de toestanden in
dat land.

Zaalversierings Spandoeken met leuzen als: "Vrede, Vrijheid,
\7erk en Woningen", "Strijd voor de Vrede".

G R O % P 4-- A -

Veelerveen 16/3 4 O/ —
(Genie Bellingwolde)

H.Schuur

'•Hengelo (0)22/3 250/550 goed J.Bussink

Filmavond v.d,
Plaatsel. afd„
van de B.L.Z.

Feestavond"v.d,
P.C. van de
E.V.C,

H,SCHUUR (lid van de Bondsraad van de Bond van Land- en
Zuivelarbeiders BLZ-EVC) hekelde in Veelerveen de regering en in
het bijzonder de P.v,d.A. die beloofd hadden, dat v/ij de toe-
standen op het gebied van de werkloodheid van voor de oorlog niet

terug , '
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terug zouden krijgen. Hij aprak er zijn verwondering over uit,
dat op bijeenkomsten, door connnunisten belegd, altijd een paar
politieagenten in de zaal aanwezig waren, hetgeen op "bijeenkoms
ten van het N. V. V. niet het geval zou zijn geweest.

Op de feestavond in Hengelo (0) sprak J.BUSSINKÊHd van
het Hoofdbestuur van de 5. VToT-KêTaal ) , Hij betoogde, dat de
versobering slechts op een bepaald gedeelte van het volk drukt.
Als nen de bewapening eens stop. zette, dan hadden wij geen
180.000 werklozen en dan hadden wij ook geen woningnood meer.
Nederlanders hoeven niet te- enii^reron, want hier in. ons land is

. plaats genoeg en ook werk .geno_sg, als raen dit maar wil zien en
het werk wil laten uitvoeren.

& R O S P 4-C '- DIVERSEN.

's- Graven- 13/3 13 O/--
hage

Knijpe 15/3 40

J.v.Dissel

M.de Vries

Comité 4000
woningen

'Terkloosheid-
coniité' van
Jubbega,

Op de openbare vergadering te ' s-G-rav9nh_age van het
"comité 4000 woningen" sprak J.Van DISSEL (voorzitter van het
landelijk Actie Conité tegen huurverhoging^ Spreker zeide, dat
het goed is, dat een land een leger heeft en dat het leger dient
te.worden bewapend, doch dit kan onmogelijk in één jaar geschie-
den. De uitgaven, welke hiervoor benodigd zijn, dient men over
de konende jaren te verdelen. Zo ook de woningbouw. :.)~ze moet'
gestadig worden opgevoerd.

In ICnijpe was M.de VRIES van niening, dat het comité reeds
aardige successen had geboekt, daar er na de bijeenkomst, welke
in Jubbega v/as. gehouden door do Geaeente een bedrag van
f.25.000 beschikbaar was gesteld oa de eerste nood te lenigen,
De bevolking stond volkomen achter ds werklozen.

PERSONALIA
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