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Verzonden aan;
Zie verzendlijst

Verzonden ops 19 Juni 1952

G R O E P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap,

Noordwol- 14/5 40/100 rustig
de . ., '
Gein» Weststellingerwerf

Gouda 17/5 .200/450 aandac h-J. Hoogc ar s-
' . •• t ig pel

Hippo- 20/5
Ifftushoef
Gern. Wieringen

Arnhem 24/5

Nieuw- 24/5
-Wee r ding en
Gem.,Emmen

70/400 . rustig verm.G.de
Vries '

Zutphen 20/5 • 48/150 rustig H.Gortzak

Belling- 21/5. .21/7 . —
:wolde

Oostzaan 21/5 60/7 • rustig C.Borst

Westzaan 23/5 60/300 H.Gortzak

70/225

41/250 mat M.E.Lip's-
Odinot

Filmvoorstelling

Verfciezingsverga-
dering

Filmvoorstelling
i.v,m. verkiezin-
gen

Vertiezingsverga-
dering

Filmvoorstelling

Verkiezingsverga-
dering

Verkiezingsverga-
dering

Filmvoorstelling

Verkiezingsverga-
dering

Beerta
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Beerta 25/5 33/7 .— — Filmvoorstelling

Nieuwe 25/5 80/7 — — Filmvoorstelling
Schans

Aalsmeer 27/5 15/100 rustig H. Gortzak Terkiezingsver-
gadering

.Amersfoort 27/5 100/200 — --. ' Oab ar et-avond
i„v„nu verkie-
zingen

Ylaardin- 27/5 120 rustig J.Hoogcars- Openlucht bijeen-
gen pel' komst

Dordrecht 28/5 50/60 aand. J„Haken Verkiezingsver-
gadering

Wormerveer 28/5 4-7/150 aand. J. P. Schalker Verkiezingsver-^
gadering

Eerbeek 29/5 14/450 '— H,Gortzak Filmvoorstelling
Gem.Brummen i,v.m. verkie-

zingen

Hilversum ,29/5. 190/400 geani- J.P.Schalker Verkiezingsver-
meerd gadering

Eqog_ a/d 29/5 55/120 — G.Wagenaar Ver kiezing s v er-
Zaan gaderüag.

Veen-dam 29/5 70/100 — onbekende Filmvoorstelling
• spreker i nv«m„ verkie-

zingen

Weesp 29/5 40 rustig A.Gelok- - Openlucht bij-
Walvius eenkomst ^
J.F.Reuter W

Zwanenburg 29/5 24/400 — J.Haken Filmvoorstelling
Gem.Haarlemmmermeer . i.v,m. verkie- .

zingen

Amsterdam 30/5 25 , lauw . G.G.Geelhoed Openlucht bij-
eenkomst

Apeldoorn 30/5' 100/200 rustig J.A.Oleton . Filmvoorstelling
i.v.m, verkie-
zingen

Middelburg
_ O „
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Middelburg 31/5 19/100 lauw onbekende
' spreker

Amsterdam 3/6 90/250 rustig H.Gortzak

Amsterdam 5/6 100/7

Enschede 6/6 500/550

lauw Hé Gortzak

enth. S.de Groot

Filmvoorstelling
i.v.rn». ver-
kiezingen

Verkiezingsver-
gadering

Verkiezingsver-
gadering

Verkieaingsver-
gadering

ALGEMEEN COLLECTIEF OVERZICHT

Op de filmavonden," georganiseerd doou de Waarhëids-f ilm-
dienst, werd de Russische film "Roem aan de Sport", de Hongaarse
film "Bevrijde Grond" en de Roemeense film "Het leven triomfeert"
vertoond* . '

Het Zaanse cabaret gezelschap "Theater Hollandia", alsme-
de enige plaatselijke toneel- en muziekverenigingen gaven aan
vele dezer bijeenkomsten hun medewerking.

Op verschillende vergaderingen werd een motie aangenomen.
met het doel bij de Franse Ambassade te protesteren tegen de ar-
restatie van Jacq.ues Duclos, de secretaris van de Franse zuster-

De volgende leuzen waren in de vergaderzalen aangebracht;
"Vrede j Lijst 6"
"Vrede, Vrijheid, Werk en Woningen, Lijst 6"
"Vrede, Vrijheid, Welvaart voor alle volken"
"Vrede door Vrijheid en Vrijheid door Vrede"
"Vrede tussen de volkeren"
"De' ¥aarheidj Vredeskrant"
"Alles voor de Vrede, de Vrede voor alles"
"Handel met het Oosten is werk voor het Westen"
"Werk en Woningen voor allen"
"Y/eg met de werkloosheid"
"Werk voor allen en ohtslagverbod" '
"Voor de bouw van 300» 000 woningen in de komende vier jaren"
"Geen kazernes maar scholen"
"Leest de Waarheid"
"Nederland voor de Nederlanders"
"Hoger lonen, lager prijzen, werk voor allen"
"Vernietig de atoombom"
"Handen af van Korea"
"Steunt lijst 6"

De
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• 'De belangstelling <,w.as: in hö;'t.-algemeen matig,., op .enkele
pl-aa-ts-en zelfö slecht te noemen» Dit was,.,volgens sprekers, te
-v/i j ten aan de,politieke moeheid van het Nederlandse volk.

-•
Vgjr_kie ginĝ ^

. -. '' De redevoeringen stonden geheel in het .teken van de na-
derende verkiezingen, Op de gebruikelijke wijze werd het "beleid

• -van de Regering en do politiek der Pe.v«.d,Ae en de E. V, P. fel ge-
• critiseerdc

"uitvoerig werd stilgestaan bij de leuzen, "die de Z.V*P. "
en de' P„ v, d, Ar bij de verkiezingen in 1948 voerden. Speciaal de
P.v«d«A. was schromelijk in gebreke gebleven om haar "beloften
in te lossen,, Deze z<,£:, arbeiderspartij was geheel terecht ge-
komen in het kamp der oorlogszuchtige „kapitalisten, De werkloos-
heid en de hoge kosten van levensonderhoud hadden in dit ver-
band de speciale aandacht van alle sprekers^

'" • "' ' "De regering : Drees word. door de Amerikanen gedwongen grote
...bedragen té besteden aan:'da bewapening-. Hierdoor was, het: niet

. 'mogelijk de werkgelegenheid te behouden om over het. vergroten
daarvan maar niet te spreken.. Slechts op één begroting' kon ten
gunste van de woningbouw worden bezuinigd, namelijk' op die van
Oorlog, • • , , •

.Per 1. September a,- s. zullen, 7000 schoollokalen no4ig
:doch. ;G-r: komen er' inaar :10QD en van, die 1000 zijn er; : 500 bestemd

:' vo"or; he't'-; Katholieke onderwijs, 300 voor' het Protes;tants.-Christe-
';;::' l'ijfcë-'en 200 'voor het Openbare onderwijs-, , Het Openbare, onderwijs

werd bij het Bijzonder onderwijs ten achter gesteld, Q
' : - ; ' ' - ; ' " -De 'a-rrestatie' van Jac.ques Duclos te Parijs was een voor-

• beeld, hoe Amerika in ¥est-Europa:de baas sp:ee;lde«. Deze arres-
. tatie was uitgevoerd op. last van de "Microben G-ener-aal Bidgway",
die in feite ;het gezag over Vfest-Earopa \iitp ©f en.de V- '•. • ' • ; - .

De hog'è -kosten van levensonderhoud waren, behalve ;.door de
/bewapeningspolitiek mede veroorzaakt door de .Marshall hulp»
Deze bedroeg sinds 1948 dSie milliard gulden, doo-h Amerika had
dit reeds .drievoudig. terugverdiend met.de' verkoop van oorlogs-
tuig». Men 'memoreerde in dit', verband een uitspraak van Dr? Drees,
die in 1943 had gezegd ;>Geen loonsverhoging, niaar 'prijsverla-
ging" en wees in dit verband op "de salarisverhogingen. van de
Ministers» • " ' - • . ' . . . . • - - , ' . . ' : • ' • . -

;: "'" "' ; -Als bewijs van het • o'orlog'sdrij'.ven van Amerika gold een
uitspraak van de Amerikaanse 'journalist STOM,- die gezegd had,
dat de oorlog op Korea was begonnen door .Amerika* Dit .land be-
wapende thans de overige ' landen om deze aan zich te binden „

Gelukkig '•verkreeg'-', Surqpa. inzicht ,in' d e, -.ware. aard, -van
Amerika, In Italië haddem de 'arbeiders _zic-h bij de onlangs ge-
houden verkiezingen, ondanks de clericale druk van hel,' en ver-
doemenis, uitgesproken voor de vrede en tegen de oo^^gjvoorbe»

r ei dingen
f (T
— J' '"•"
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oorlogsvoorbereidingen» Ook hè.t optreden van de Franse arbeiders,
als protest tegen de -arrestatie van Jacq.ues Duclos, was hiervan
een bewijs-

G-elukkig. was ook hier. te lande een ommekeer in de mening
van het volk merkbaar» Als bewijö hiervan werd"het huidige anti-
Anerikaanse optreden van het cabaret \tfim KAN en het protest van
de Amsterdamse afdeling van de Politie ambtenaren Bond der
f T „ Y „ V c ) tegen de doorvoering van het z*g„ Ambtenarenverbod aan.ge-
voerdr

Het v/as aan.de Communisten, partijlozen en vredeskrachten
om de kapitalisten een halt toe te roepen niét als,, maar voor
zij een derde wereldoorlog kunnen ontketen. jn„

R O ,E J? 2 ~ AI'GEMEM NEDERLAND^ JEUGD VEP.BOND»

Amsterdam 1/6 2000
se.e'rd

&*Wagenaar Openlucht bij-
eenkomst tij-
dens, het Pink-
sterjeugdfes-
tival»

In een korte rede, -waarin hij wees op het drijven van de
Amerikaanse imperialisten tot het ontketenen van een nieuwe oor-
log en waarbij.alle communistische grieven zoals het Atlantisch
Pact.; het verdrag niet We s,t- Duitsland, de Europese Defensie Ge-
meenschap, de oorlog in ,Korea en 'he t gebruiken van bacteriolo-
gische wapenen de revue passeerden, wekte 'spreker de aanwezigen
op om? samen met de jeugd en de arbeiders van de gehele wereld
de strijd to t ,he t behoud van de vrede te voeren»

Hij noemde het.voorbeeld, dat reeds door de Duitse^ en
Franse arbeiders gegeven was en was van mening, dat, wanneer
allen de strijd in eensgezindheid en offerbereidheid voerden,
aan het drijven' der oorlogsophitsers een onverbiddelijk halt
k o n worden toegeroepen, . ' . " . .

NEDERLANDSE 'VROUWEN BEWEGING

Hengelo(O) 29/5 19/60, ' r u's tig G,Blokker~de Groot

- 6 Spreekster
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Spreekster herinnerde aan de rol van. de I,G.Farben, Krupp,
enz,.,, -voor de oorlog "bij de vestiging van het fascisme in Duits-
land» Thans lopen de leiders van deze conaerns weer vrij rond*
Zij fulmineerde tegen herhalingsoefeningen, welke in het najaar
in Duitsland "zullen' worden gehouden en "betoogde daarbij niet te
spreken als communiste doch als partijloos vredesstrijdster, lid
van "de Bellamy'V De toehoorders werden opgewekt de Minister van
Oorlog zoveel protestmoties toe te zenden, "dat hij zich er geen
raad mee weetn«. .

Betoogd werd, dat de Duitsers en Fransen tegen het "Gene-
ral Vertrag" ;zijn* Ooic de Nederlanders moeten van eenzelfde
geestesgesteldheid blijk geven door bij de komende Verkiezingen
te stemmen op de lijst van communisten en partij lozen. Spreek-
ster wees op de AuschwLtz-herdenking op 15 Juni te Amsterdam en
op de N eV« B o -landdag v/elke op 6 Juli te Hilversum zal worden ge-
houden.

VREDESBEWEGING

Groningen 28/5 25/— rustig G, Blokker-
de Groot

leiden 31/5 800/1100 rumoe- Ph.J.M.v.
rig - Staveren-

. , • • ' : v-Demen

Vredesfeest met
muziek, zang en
acrobatiek en
tal na

Idem

De rede van BLOKKER-DE GROOT-te Groningen kwam vrijwel
overeen'met die welke zij op de N*V» Ba-bij eenkomst te Hengelo
hield. Zij vertelde voorts van haar Poolse reis en bracht de
groeten van het Poolse volk overP - ,
' Te leiden sprak, dé moeder van Piet van Staveren 'Over het
leven van haar zoon én critiseerde de militaire oefeningen in
West-Duitsland «--De oorlogshitsers, aldus spreekster, voerden
de bewapening steeds verder op met door knellende belastingen ver
kregen gelden* Zij memoreerde de actie "van onze Franse vrienden"
en het feit, dat Philip MULLER "zijn leven op het slagveld van
de vrede gaf", Aan ons is nu de taak om te zo±gen dat hij zijn
offer niet tevergeefs heeft gebracht-, zo eindigde spreekster-
haar rede*

In"de zalen waren: enige spandoeken aangebracht met leuzen
els; "Moeders verdedigt Uw kinderen", "Vrede",: "Tekent het vre-
despact voor de Grote Vijf", '''Helpt mee aan de opheffing van het

wantrouwen

... - .7 -



D I E H S T G - E H E I M

W. 0. 24/19.52,. bl;z. 7. .

wantrouwen tussen de volkeren", . .

R O E P 4-0' - DIVERSEN

Dordrecht 19/5 IA/44 vrij lauw D.D,G.J.Bontekoe Openb.verg,
Rotterdams
"Werfelozen-
Comité"

Werklozenagtlei

Op een te Dordrecht gehouden openbare.vergadering bracht
D.D, G? J.BONTEKOE namens*het "Rotterdams Werkiozen-Comité "naar
voren behulpzaam te willen zijn bij de oprichting van een^Terklo-
Ben-Comité« In grote trekken behandelde spreker de werkloosheids-
djoestando De beloften van de Minister van Sociale Zaken om het
aantal werklozen tegen l'Mei 1952 terug te brengen tot lOOéOOO
werden niet gerealiseerd. Het'.aantal werklozen, was op de 1ste Mei
1952 integendeel gestegen tot 165.000. Het stoppen van de export
als gevolg van de Amerikaanse politiek en de omschakeling van vre-
des- naar oorlogsproductie werden aangemerkt als de hoofdoorzaken
van de huidige werkloosheid. Aangemoedigd werd tot het voeren van
actie'tegen de werkloosheid door het bezoeken van het' Werklozen-
Congres te Den Haag op 24 Mei 1952. De transportkosten van de
Dordtse afvaardiging naar het Haagse Congres zouden bijeen moeten
worden gebracht door bijdragen en steunlljsten.t

Bij een hierop volgende discussie bleek,'dat de meeste ar-
beiders aanvankelijk, als gevolg van de gedachte, dat men hier te
maken had met een verkiezingsstunt van de communisten, afwijzend
stonden tegen het door Bontekoe uiteengezette plan..
Spreker wist echter te bereiken,'dat iedere aanwezige een steun-
lijst in ontvangst nam om daarmede reisgeld te verzamelen.,

• Tot slot stelde Bontekoe voor om na het Haagse Congres 'te
trachten een plaatselijk werklozencomité voor Dordrecht op te
richten. ., . '

/Dorcita •

P E R S O N A L I A

Bontekoe (blz.7) 15-12-08 Den Helder Rotterdam
Daniel Dirlt. G-erhardus Jacobus-,

Blokker


