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Hiermede Heb ik de eer uwer Excellentie op
bijlage dezes aan te biedeu een nagenoeg woorde-
lijk verslag van een verkiezingsrede van de alge-
meen-aeoretaris van de Communistisohe Partij van
llederland, Paul de GROOT, door hem gehouden in
een openlucht meeting van voornoemde partij op
5-6-1952 te Hengelo (0).

Het is niet mogelijk zich uit de weekover-
zichten, welke een samenvatting geven van de be-
langrijkste uitlatingen op de diverse C.P.M.-
bijeenkomsten»een juist idee te vormen van de
wijze waarop net publiek door de C.P.n.-sprekers
wordt toegesproken en voorgelicht.

'.teneinde U daarvan een voorbeeld te geven,
heb ik het nuttig geacht U het hierbij gevoeg-
de verslag te doen toekomen. De toezending er
van vindt derhalve niet plaats op grond van de
belangrijkheid der door de Groot bij deze gelegen-
heid gedane uitlatingen.

HET HOOFD VAU DE DIEHST

Mr.H .W. Felderhof
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de Vice Minister president
Minister zonder Portefeuille
Ministerie van Binnenlandse óaken
te 'a-GRAVEMHAG-B.
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Rede van Paul de GROOT, gehouden te Hengelo(Q) op 5-6-1952.

"Mannen, vrouwen en jeugd van Hengelo, kameraden, onze
Lijst Zes van Communisten en Partijlozen treedt voor de eerste
maal in de verkiezingscampagne in Hengelo op. Wij communisten
staan wat de voorlichting betreft een heel stuk achter. De
regeringspartijen hebben het gebruik van de meest moderne wijz
van voorlichting aan het publiek. Zij maken gebruik van de
radio. Iedere dag, iedere avond, wordt ge bekogeld met een
voorlichting, met leugens en bedrog. Daartegenover staat, dat
wij nog geen minuut voor de radio mogen spreken. Wij worden
belasterd en bespot door velen, door Snip en Snap en door
meer van die clowns. Wij hebben het simpele recht gekregen
een openlucht meeting te houden. Wij hebben dat recht dan aan-
gegrepen en in deze ongelijke strijd zullen wij proberen U
duidelijk te maken hoe U geregeld wordt. Ik hoop dan dat U een
open oog zal hebben voor onze partij; ik zal trachten U een
betere mening te geven waarvoor Lijst Zes werkt.

Wij hebben in ons land te maken met verschillende proble-
men; die alle voor U te behandelen zou te veel tijd vergen en
daarom wil ik mij beperken tot twee zeer voorname problemen,
de werkloosheid en het woningvraagstuk.
Ten eerste dan de werkloosheid. Hier in Hengelo heerst, naar
ik hoorde, zeer weinig werkloosheid. De oorzaak daarvan is,
dat vooral in Hengelo zeer veel gewerkt wordt voor de oorlogs-
industrie. Er zijn in Nederland op het ogenblik ongeveer
140.000 werklozen en steeds komen er nog meer bij. Minister
Mansholt van de P.v.d.A. heeft nog voor zeer kort gezegd, dat
in de komende winter gerekend moet worden op minstens 200.000
werklozen.
En zij die voor acht dagen geleden nog niet het spook van de
werkloosheid voor ogen hadden, zien zich thans ook voor dat
spook geplaatst. We zijn de crisis van de dertiger jaren nog
lang niet vergeten. Nu staan we weer voor zo een crisis. Kame-
raden we moeten er goed aan denken, dat een crisis niet is
een natuurramp of een straf van de hemel, neen elke crisis is
een gevolg van het kapitalistische systeem, waar wij nog
steeds onder gebukt gaan. Drees heeft in Amsterdam op Hemel-
vaartsdag, op de meeting van de P.v.d.A. de belofte gedaan,
dat hij met alle ten dienste staande middelen de werkloosheid
zal terugdringen. Wat zijn echter de daden van Drees in het
verleden? Hij heeft de werkloosheid tot stand gebracht en nu
wil hij met alle middelen dit tegen gaan. Hij heeft maar ge-
jaagd naar meer productie. Maar wat bracht ons die opgevoerde
productie; niets anders dan werkloosheid. Om de werkloosheid
met alle middelen terug te dringen, daar is geld voor nodig.
Wij communisten en partijlozen willen hem die middelen geven
om de werkloosheid op te heffen. Waar zullen we dat geld van-
daan halen. Er is maar een post op de Rijksbegroting waar het
afgenomen kan worden, dat is van de een en twintig honderd
millioen voor bewapening en andere militaire uitgaven, die
tezamen 36$ van de gehele rijksbegroting uitmaken. Van andere
posten kan niets afgenomen worden, die zijn toch al'schriel
genoeg bedeeld.Van sociale zaken, onderwijs en andere kan
niets worden afgenomen. Alleen van de militaire uitgaven kan
afgenomen worden. Wij stellen daarom de vraag aan Drees, het
bedrag dat nodig is om de werkloosheid met alle middelen terug
te dringen, van de oorlogsbegroting af te nemen. De werklozen
en alle werkende mensen hebben het recht om daar een duidelijk
antwoord op te horen. Maar
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Maar zij weten wel dat ze het daar niet vanaf kunnen nemen,
want voor hen is de bewapening en de oorlogsproductie no.l.
Daarom hebben zij loze beloften, beloften die zij niet kunnen
nakomen; zij moeten voor de Amerikanen bewapenen.

Ik mag U herinneren aan de werklozenactie. Aan het
werklozen congres in Ben Haag voor enige weken terug. De
werklozen wilden in een machtige demonstratie van de regering
iets afdwingen. En wie van de regeringspartijen stond achter
deze werklozen, niet één. Alleen de communistische partij
gaf steun aan deze actie. Dus kameraden weest voorzichtig,
denk niet te licht over de Drees-Regering, zeg niet die is
zo slecht nog niet. En dan kameraden iets wat nog van zeer
recente datum is, namelijk de premieregeling voor de werk-
loosheid. Je hebt het zeker al wel gehoord, de regering komt
weer met een compensatie. Dat wil dus zeggen, dat de premie-
regeling zodanig zal worden, dat het gedeelte dat door de
werknemer betaald moet worden, opgevangen wordt door een
loonsverhoging. Maar daar staat tegenover, dat de werkgever
de verhoogde kosten in verband met de premieverhoging weer
mogen doorberekenen in de kosten van het product. Op deze '
wijze worden de arbeiders toch weer de dupe, want dan gaat
alles weer duurder worden, kan er weer minder gekocht worden
en wordt de werkloosheid weer groter. En dan kameraden, denkt
nu niet dat als je per l Juli bijvoorbeeld een gulden loons-
verhoging zou krijgen, dat je die dan met l Augustus nog zou
hebben. Dan kan deze gulden allang weer verdwenen zijn door
het opleggen van alle mogelijke boetestelsels en dergelijke
waar de werkgevers tegenwoordig zo graag mee werken.
Dit dan kameraden betreffende de werkloosheid.

Ik wil thans over gaan tot het andere probleem, een zo
mogelijk nog groter sociaal probleem, namelijk het woning-
vraagstuk.

In ons land heerst een ontzettend woning tekort. Dit
probleem moet op zeer korte termijn op een zo groot mogelijke
schaal worden aangepakt. En wat zeggen nu Romme en Drees en
hun partijgenoten, precies hetzelfde, maar van al hetgeen zij
beloven komt bitter weinig terecht. Joris in't VELD, de mi-
nister van wederopbiuw, belooft van alles, maar komt niets
na. Maar nu hebben ze wat gevonden om een radicaal eind te
maken aan dit probleem van de woningnood en dat is volgens
hen, een drastische huurverhoging. Deze huurverhoging, zo
redeneren zij, zal de ondernemers prikkelen op grote schaal
nieuwe woningen te bouwen. Maar wij zeggen dit j het plan tot
huurverhoging brengt brengt ons nog dieper in de put. De ar-
beiders kunnen de hoge huren onmogelijk betalen en het ge-
volg daarvan is, nog meer samenwoning. Deze samenwoning is
een groot sociaal kwaad, die moreel ons volk verpest. De hui-
dige medici stelden nog zeer onlangs vast, dat vele kwalen
en ziekten, die voorheen nimmer voorkwamen, als oorzaak heb-
ben de samenwoning. Nee, wij veroordelen de huurverhoging,
er is wel een andere weg.
Ten eerste, de groot kapitalisten en grote ondernemingen dwin-
gen leningen te sluiten in het kader van een gedwongen geld-
lening ter oplossing van het woningvraagstuk. De kapitaals-
markt in ons land is sterk genoeg, er wordt dividend genoeg
uitbetaald. Verder nog zou op een grotere schaal over moeten
worden gegaan tot het vorderen van woonruimte in grote heren-
huizen en villa's.

Zo ziet ge kameraden , dat er nog middelen genoeg te vin-
den zijn,'zo de ernstige wil daa^ aanwezig is om voor ons volk
twee zo grote problemen op te h-effen.

Wij
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Wij, communisten streven en zullen er naar blijven streven,
dat deze mogelijkheden zullen worden verwezenlijkt en
uitgebreid.

En nu een internationaal probleem. Op het ogenblik is
het zo kameraden, dat vele mensen zich afvragen waarom en
op wie zou ik stemmen. Ik heb in 1948 gestemd, ik heb in 1949
gestemd en in 1950 en ondanks alle beloften, gedaan bij die
verkiezingen, zijn het leven en de levensomstandigheden,
steeds maar slechter geworden. Kameraden, velen onder ons
zijn onverschillig geworden voor hetgeen in het wereldgebeu-
ren plaats vindt. Nu, kameraden, dit is een grote fout, daar-
mee komen we er niet uit. Weet kameraden en geachte toehoor-
ders, dat ons land een filiaal is geworden van Amerika en
dat hebben we te danken aan de Marshall—hulp, waartegen wij
onze stem steeds hebben verheven en van het begin af gezegd
hebben, dat deze Marshall—hulp ons naar de afgrond zou voe-
ren. En wat hebben we gezien, ondanks Marshall-hulp, verarming
en werkloosheid. Kameraden, denkt aan het zo onlangs geteken-
de vredesverdrag met Japan. Alle regeringspartijen in ons
parlement waren er tegen, maar toch is het verdrag door onze
regering getekend op last van Amerika. Denkt aan de handel
met het Oosten. Gij hier in Twente, weet ge wel dat alleen
al die orders die geplaatst zijn op de economische conferen-
tie te Moskou voor de textielindustrie voor millioenen gul-
dens aan uitbreiding van de werkgelegenheid zou hebben ge-
bracht. Maar nee, zegt de regering, een streep er door, weg
met die orders, geen handel met het Oosten,

Dan het vraagstuk Indonesië, daarover alleen kan uren
gesproken worden, en wie wil er nu weer dienen onder de be-
ruchte Nazi-generaals. Onze regering heeft dit pact getekend
zonder de goedkeuring van het volk en zonder de goedkeuring
van het parlement, doch" Amerika wilde dat het getekend werd,
dus werd het getekend. En nu is het de Amerikanen nog niet
genoeg. Nu blijkt, dat de getrouwe regeringspartijen van
Drees nog niet genoeg aan de belangen van Amerika hebben vol-
daan en nu is de P.v.d.A. de Amerikanen ook nog te veel en
moet die ook de regering uit. De Amerikanen hebben in België
en in Engeland de Socialisten uit de regeringen verwijderd en
nu is Nederland aan de beurt. Nu moet Romme aan het bewind en
die zal dan een regering vormen. Er moeten nog meer kazernes,
vliegtuigen, tanks en kanonnen komen, en daar zal Romme wel
voor zorgen. Wat we verder van Romme te verwachten hebben, we
ten we nu wel.
Denk maar aan de Grondwetswijziging, die hij durfde voorstel-
len en waarin de vrijheden van ons volk als vrijheid van
drukpers en vrijheid van organisatie vdkomen zouden worden •
beknot. Nu heeft Romme zijn zin nog niet kunnen krijgen, ver-
schillende leden van de P.v.d.A. in het parlement durfden
het niet aan om vlak voor de verkiezingen deze stap van Romme
te steunen. Maar straks komt hij terug en pas dan op kamera-
den, want dan zal hij opnieuw de Grondwetsherziening naar
voren brengen en wees er van verzekerd, dat wanneer wij hem
daartoe geen halt toeroepen, hij zijn doel zal verwezenlijken
en ons alle democratische vrijheden waar wij door de eeuwen
heen zo trots op waren, zal ontnemen. Drees belooft altijd
strijd te zullen voeren, maar hij doet niets. De weg om te
verhinderen, dat het Romme-Fascisme aan het bewind komt, is
de weg van het Italiaanse Volk, dat het Katholieke bewind ee
verpletterende nederlaag gaf bij de gemeenteraadverkiezingen
in Italië.

Dat
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Dat kwam door de eenheid van de democraten in Italië. In
samenwerking met alle progressieve groepen, die het Katholi-
cisme verwerpen. Dat is ook onze weg om het Romme-Fascisme te
verpletteren. Alle kameraden moeten in eenheid strijd voeren,
dan ±3 de verplettering van het Romme-Faseisme bewerkstelligd.

Ze zeggen, dat de Sovjet-Unie een gevaar is voor ons
land. Ze beweren, dat de Sovjet-Unie ons land wil aanvallen.
En dat ze ons naar Siberië willen sturen en ik weet al niet
waar naar toe. Maar er is-daaromtrent zoveel laster en leugen
verpsreid, dat het niet meer te volgen is. Maar wanneer het
waar is, dat de Sovjet-Unie ons wil aanvallen, dan wil ik
naar voren brengen, dat de Sovjet-Unie in de tweede wereld-
oorlog aan onze zijde streed tegen Hitler en zou die nu ons
willen aanvallen. Zeven millioen Russen zijn gesneuveld om
ons te verlossen van de Duitse dictator en ons onze vrij-
heden weer terug te geven.
Onlangs zei een Amerikaans generaal, dat wanneer het Europese
leger in oorlog zou komen met Rusland, wij maar drie dagen
stand zouden kunnen houden tegen de troepen van de Sovjet-
Unie. Waarom doet de Sovjet-Unie deze driedaagse zegetocht
dan niet? Het antwoord daarop is, ze willen het niet en heb-
ben er geen belang bij, omdat in de Sovjet-Unie de arbeiders
regeren.
Ze doen het niot, omdat ze in eigen land werken aan de opbouw
van hun eigen land. Zulke dingen dragen veel meer bij voor de
Vrede dan Andere dingen. In de Sovjet-Unie wordt gewerkt aan
een vredesproductie, daar wordt niet alles gedaan om een oor-
logsproductie op te bouwen en daar gaat niet alles weg aan
het militairisme.
Daardoor heeft de Sovjet-Unie het na de oorlog al vier maal
kunnen presteren een behoorlijke verlaging van de prijzen der
levensbehoeften door te voeren, in tegenstellin§enier in ons
land waar alles veel en veel duurder geworden is en nog zal
worden. In Rusland heerst geen kapitaal zoals hier in Neder-
land. In Rusland heerst Socialisme. De mensen die Rusland
bezocht hebben, hebben er dan ook niets anders dan lof over
en hebben met eigen ogen aanschouwd, dat daar gewerkt wordt
voor de welvaart en het geluk van eigen volk. In Rusland is
geen opbouw van legers en gebruik van atoomenergie voor ver-
nietigingsdoelüinden. Daarentegen wordt in Amerika de atoom-
energie geheel gebruikt voor het aanmaken van bommen en andere
vernietigingswerktuigen. Daar wordt de fabrikatie van atoom-
energie strikt geheim gehouden. In de Sovjet-Unie daarentegen
wordt de atoomenergie gebruikt voor de welvaart van -het volk,
tot het splijten van bergmassieven en het in cultuur brengen
van landstreken, voorheen dorre woestijnen zo groot als Java.
Als wij in het Westen zulks ook deden kon de atoom een zegen
betekenen, nu is het een ramp. In Rusland was het gebruik en
de fabrikatie van atoom veel eerder bekend dan in Amerika.
Hier in het Westen wordt steeds meer voor de oorlog gewerkt
en steeds meer uitgegeven voor de bewapening. De bedreiging
met agressie komt niet van Rusland maar van Amerika.

En ziet Kameraden wat er in Prankrijk pas gebeurd is met
Duclos, die nu gearresteerd is, en waarvoor de politie vijf
dagen nodig had om een aanklacht te kunnen opstellen op grond
waarvan hij gearresteerd zou kunnen worden. Duclos is gear-
resteerd met schending van de Franse Grondwet, die parlements-
leden onschendbaarheid waarborgt. Ha de arrestatie van Duclos
moest de politie nog eerst huiszoeking gaan verrichten om te
zien of er niet een stukje papier te vinden zou zijn waarop
Duclos gevangen kon worden gezet.

Die
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Die arrestatie zou niet mogelijk zijn geweest als de Fransen
zelf hadden kunnen besluiten. Die arrestatie is gebeurd op
bevel van een buitenlandse mogendheid, door Ridgway, de man
van de bacteriën-bommen in Korea. Dit is wel een bewijs, dat
Amerika de agressor is.
Amerika, wat hebben wij daar van te verwachten. Ik zeg maar,
zeg mij wie Uw vrienden ziin. dan zal ik zeggen wie gij bent.
Wie zijn de vrienden van Amerika.Joego Slaviè' waar het Tito-
Fascisme heerst, ïurkye, het achterlijkste land van Europa.
Pranco-Spanje, waar andersdenkenden in uu gevangenissen wor-
den geworpen en dat is ons voorland wanneer Romme de baas
wordt hier in Nederland.
We hebben er reeds een voorproefje van gehad, nog maar pas,
in Venlo ten aanzien van een Protestantse G-roep, de Jehova's
Getuigen. Daar werd het de Jehova's Getuigen onmogelijk ge-
maakt een congres te houden. Wie deden dat, een troep opge-
schoten lieden, aangezet door Romme. Wij, communisten, heb-
ben eerbied voor iedere godsdienstige overtuiging. Waar wij
tegen strijden is het Romme-Pascisme, niet dat wij het recht

/vrijheid van van/&odsdienst willen aanvallen, maar jullie willen bescher»-
men voor het grote gevaar, dat als Romme de baas wordt in
Nederland, jullie gedwongen worden om katholiek te worden.
Daarom is onze leuze, Nederland voor de Nederlanders en Ame-
rika voor de Amerikanen en handen af van ons land.

Ik wil U nu nog een enkel woord zeggen over onze candi-
daten op lijst zes. Als eerste wil ik U dan noemen, Llevrouw
BLOKKER-de GROOT uit Deventer. Ja kameraden, bij ons is het
niet zo, dat steeds maar weer dezelfde leden op de lijst voor
candidaatstelling geplaatst worden, neen, wij hebben ook plaai-
sen ingeruimd voor partijlozen en daar is mevrouw Blokker-de
G-root er een van. Deze vrouw is een groot vredesstrijdster,
die door haar geweten midden in de strijd voor de vrede kwam
te staan, voor wie geldt door te zetten tot de overwinning
is bereikt. Ook in het verzet tegen de Duitsers heeft deze
vrouw een voorname rol gespeeld. Zij heeft vele honderden het
leven gered, waaronder zeker honderd joden-kinderen, die door
haar verzorgd zijn. Deze vrouw is een van onze candidaten.

Dan moet ik U nog een candidaat noemen, een man, die
door zijn principieel gedrag de bewondering van een groot
deel van de wereld afdwong. Deze man, een jongen nog, is onze
piet van Staveren. Onze kameraad, die tot zeven jaar gevange-
nisstraf veroordeeld werd, omdat hij voor zijn geweten zijn
plicht deed. Hij,die, omdat hij niet de wapens wilde opnemen
tegen onze broeders in Indonesië, veroordeeld werd tot zeven
jaren zware gevangenisstraf. Piet van Staveren, die geen oor-
log wilde voeren tegen het Indonesische volk. Want al wordt
er hier in Nederland nooit gesproken van oorlog tegen Irdone-
sië", maar van politionele acties, het is toch zo, dat vele
duizenden van onze jongens daar sneuvelden, dat vele Neder-
landse gezinnen zijn ontwricht,en dat onnoemelijk veel leed
is aangericht, niet alleen bij ons Nederlanders, maar ook
bij het volk in Indonesië, waar eveneens duizenden het slacht-
offer van deze oorlog geworden zijn. Wat deden wij daar in
dat prachtige land, leed en ellende hebben wij er gebracht en
waarom. Het is toch zo, dat onze strijdkrachten daar volkomen
verslagen zijn door een handjevol guerillatroepen. Onze Piet
van Staveren zag van het begin af dat het fout was te strijden
tegen het Indonesisch volk en hij handelde daarnaar, door
over te lopen naar onze bruine broeders in Indonesië.]?n voor
dat feit, voor dat edel standpunt is Piet van Staveren ver-
oordeeld tot zeven jaren gevangenisstraf.
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Daarom hebben wij hem candidaat gesteld en hem een zodanige
plaats op onze lijst gegeven, dat hij gekozen zal worden. Hij
moet uit de gevangenis; dat onrecht om hem in de gevangenis
te stoppen, dat ik geen veroordeling maar een misdaad durf
te noemen, moet ongedaan worden gemaakt. V/ij hebben hem op
onze lijst geplaatst om het Nederlandse volk de gelegenheid
te geven te bewijzen, dat het het met Piet van Staveren zijn
standpunt eens is en om aan de Regering duidelijk te maken,
dat Piet van Staveren niet een gevangenisboef is.

Wij, onze Partij, is de Partij die de toekomst voor zich
heeft. Onze tegenstander mag denken, dat Washington achter
hem staat, wij hebben echter aan onze zijde de Sovjet-Unie,
die een leger heeft zoals Amerika of enig ander land op de
been kan brengen. Een leger dat Hitler te pletter sloeg.
Wij hebben China achter ons, aan onze zijde staat ook onze
naaste buur Duitsland, het volk dat elf jaar door Hitler, met
medewerking van Amerika geknot is en ons land heeft ver-
woest. In Duitsland willen ze nu een nieuwe Nazi Weermacht,
maar er heerst daar groot verzet, acties worden gevoerd tegen
de oprichting van een Nazi 7/eermacht en dat is voor ons een
verheugend feit. Ondanks alle pogingen om een Nazi Weermacht
te stichten gaan de ogen van de Duitsers open en voeren zij
tezamen met de communisten in Duitsland de strijd tegen het
plan van Amerikaanse overheersing.
Het zal niet lang meer duren dat onze Partij zal uitgroeien
en dat wij het Nederlandse volk achter ons krijgen. Hoe lan-
ger hoe meer arbeiders, middenstanders en intellectuelen gaan
de ogen open en zien hun belangen bij ons verzekerd. Wij heb-
ben de toekomst, wat tot resultaat zal hebben, het Fascisme
te verdrijven uit ons land. In dat teken wek ik ü op om op
25 Juni a.s. Uw s'tem uit te brengen op nummer l van lijst zes
voor Werk, Woningen en Welvaart.

Ik dank U voor Uw aandacht."


