n oer 1950

Ver zonde n aan;
Z»E» de Minister-President»
Z.K. de Minisiser v „Binnenlands e Zaken»
Z.B. de Minister v6Justitiee
Z*ïl. de Minister v * Onder v/i j &, Kunsten
en Wetenschappen, t«a 0 v« Mr, Schölvink,
IDe Heer Hoofd G 2b v.d,Generale Staf, ,r n„An„ •
.De Heer Hoofd M»1,33.,Marinestaf.
verzonden op;

Alle Poli ti e verbindingen,

I A OCT. 1950

40/1950.

G R' O B

I.

COMMUNISTISCHE. PARTIJ van NEDERLAND.
Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming'Sprekers
Zaaloap*
Den Haag

19/9 ong.900/openl. weinig
enth.
enig
appl.

H.N.W» Hovena Rode DinsG.J» van
dag mmv.
Praag
AVANT!
A.D. Schoonenfeerg "
R.KogenhopHuig

Enschede

19/9 ongc300/openl, weinig
enth.
enig
appl»

S.Géugjes
G.Maas
M.E.LipsOdinot

Utrecht

19/9 ong,250/400

leiden

25/9 375/375

weinig ¥»Mana \
e'nth. :W. B.Jansz;
enig' . ' ' '
appl,

Rode
Dinsdag

;

rustig Vertegenw*
v.De Waarheld
J*H.van, Bork

Rode Dinsdag mmv.
Morgenrood
-Waarheid
PilmTournee

COHECTIKE1 OV'ERZICHT.
AI/GEMEEN.

De in Den Haag en Enschede gehouden meetings ter gelegenheid van de Rode Dinsdag (-zie W, 0.39/1950), gingen vergeaeld van een demonstratieve optocht, waaraan deelgenomen
2
werd
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werd door resp. 243 &i 165 personen. In Den Haag werden een
50-tal rode vlaggen en enige spandoeken medegevoerd. De stoet
werd geopend door hst .Amsterdamse Muziekcorps AVANTI. In
Enschede werd' de stoet' geopend met een rode vlag en werden
leuzön meegedragen alss "Voor onmiddellijke uitbetaling van
de 2e 5$ aan allen", "Jeugd eist 5$", "Jeugd eist verbod
atoombom", "Jeugd wil vrede", " Handen af van Korea", "Geen
vrijwilligers voor Korea", "Vrede, Vrijheid, 'Welvaart",
"Voor onmiddellijke prijzenstop", "G-een dood, maar brood",
"Eist vernietiging van de atoombom", en Vriendschap onder
de volkeren". Het Almelose zangkoor "De stem der Werkers", *
dat medewerking zou 'verlenen, liet verstek gaan. Tijdens de l
optocht werd verschillende malen De Internationale gezongen
In Utrecht was de zaal versierd met de leuzen "G-eeri dood
maar brood", "5$ loonsverhoging", "Voor de Vrede" en "Ouden
van dagen vragen een menswaardig bestaan", Medewerking werd
verleend door het Utrechtse zangkoor "Morgenrood".
Gecolporteerd werd met de bladen "Vrede" en "Jeugd",
de brochures "Handen af van Korea" en "Korea strijdt" en —
een vlugschriftje van de N.V.B», getiteld "Prijsstop" en
ter bestrijding van de kosten van zaalhuur. Gecollecteerd
werd voor de Vredesbeweging, terwijl voor de dienstweige.-,,.
raars gelden ingezameld werden door middel van steuntonnen.
Ook werden handtekeningen voor de z«g. Oproep van Stockholm
verzameld.
De-vertoning van de Russische film "Het Leven in de
Citadel" in Leiden stond in het teken van de propaganda voor
"De Waarheid", Er werd gelegenheid gegeven in te tekenen •
op de nieuwe obligatielening.'Medegedeeld werd, dat ter v"er-g
gadering voor- f*575«— was ingetekend. Na afloop werd aan de^
zaal gecollecteerd voor genoomd dagblad.
DS
DBRDB DINSDAG IN ~SEPTMBER.:
V -•—•-••p-iÉ--*™^»»*^-™
n

De opening van de Staten Generaal gaf aanleiding tot
critische opmerkingen. Gezegd werd, dat als de "Gouden Koets"
voorbij i's en ieder naar .huis keert, het leven weer harde
werkelijkheid is* De Nederlandü.o vrouwen hebben meer belangstelling voor een loonsverhoging, dat voor het toilet van do
Koningin, veronderstelde M.S.Lips-Odinöt» Het is een schande
dat er met zo veel eerbied gesproken werd over de vrijwilligers voor Korea, zo werd gezegd,- Sprekende over het vele
geld, dat in Nederland aan nutteloze dingen wordt weggesmetent zeide J.H. van Bork, dat men een paar dagen geleden
de poppenkast van witte broeken met gouden biezen kon aanschouwen.

— 3 —

OP DE REGERING

Algemeen werd fello critiek geleverd pp de rijksbegroting, dief' zo werd betoogd,, op bevel van Washington
in het teken van de oorlogsvoorbereiding staat,, lieftinck
is een handige staathuishoudkundige, aldus A^T^Schoonenbèrg, die op zeer Listige wijze posten van Oorlog en Marine heeft onder-gebracht bij verschillende andere ministeries,, GoMaas noemde de rijksbegroting Afbraak en nog eens
afbraak t, De regering Drees doet alle moeite ons land ter
voorbereiding van de oorlog vol met wapenen te stoppen»
Betoogd werd^ dat aan de jeugd niet voldoende aandacht
wordt geschonken^, In de arbeidersgezinnen moeten de kinderen al op jeugdige leeftijd meewerken om het gezinsinkomen te vergroten». De jeugd wordt ingevet, cm oorlog te voerena Zij kan zich daardoor niet voJ.doende ontwikkelen,
aldus GeJ,van Praage De moeders werden gewaarschuwd, dat
de Nederlandse jongens naar West Duitsland worden gezonden
en daar ondp'r commando van Nazi-generaals zouden worden
gesteld* R0'Kog en ho p-Huig zeide ervan overtuigd te zijn,
da, t ook eenmaal in Nederland een tijd zal aanbreken van
.vrede, welvaart voor allen en-vreugde in. de arbelderegezinnen« Betoogd werd dat de prijsstijgingen de tweede 5$
reeds voorbijgestreefd war ei U
- •
Dat de grote massa van de werk'are bealist niet bereid is
tot grote.re inspanningen, Indien daarmede in hoofdtaak de
winstcijfers van de grote ondernemingen verhoogd zouden
worden, .'-maar dat een regering, die de winsten en daarmee
de prijzen zou wöten. te beperken, ongetwijfeld niet succes
een beroep op de arbeiders tot extra prestaties zou kunnen
doenp ïoals volgens W^BoJansa bot nParooln schreef,.was
volgens deze spreker een uiting van angst der regering
voor het behoud .van het welvaartspeil en de vrees vo'or
verzet van de massa-, tegen-verdere'uitbuiting* Opgewekt
-•werd te strijden .voor een algehele prijsstop. en loonsver" hoging voor al.len^ :
••
, '
DB WAARHEID,,

Alleen "De Waarheid" heeft de moed--de bedoelingen
der oorlogsophitsers te ontmaskeren, zo werd gezegd. Bekend
gemaakt werd, dat deze krant, ££.r 1-10-'50 dagelijks met
zes pagina5s en 's Zaterdags met 8 pagina's zal verschijnen.
Voor het uit te geven familieweekblad is het papier nodig
van een krant van twaalf pagina's.-, Van de nieuwe obligatielening van f„200eOOOe- 5a OÈalddellijk een bedrag van
f.é50.000*- vereist om de -uitbreiding te financieren,,
.- 4 . D e
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Gezegd werd, dat bij de laatste stakingen "De Waarheid" een steun voor de stakers is geweest. De vrouwen en
meisjes werden opgewekt met hun mannen mee te vechten, als
deze in een stakingsactie betrokken waren, opdat niet gezegd
kan worden, dat de vijanden van de stakers zich thuia in de
keukens bevinden. Me t trots werd er op gewezen dat er op een
gegeven moment 200 grote zeeschepen in de Rotterdamse en
Amsterdamse havens lagen, die niet gelost of geladen konden
worden. Door deze stakingen werd de regering verplicht
5$ loonsverhoging te geven en werd een hechte basis gelegd
tussen de SjV.Go-leden, Uniebondsleden en ongeorganiseerden
voor verdere gezamenlijke actie tegen de nieuwe aanslagen
op het levenspeil van de werkers,
CRI HM

OP POLITIEKE TEGENSTANDERS ..

Vroeger werd de Rode Dinsdag georganiseerd door de
S»D»A.,T», maar thans' organiseert deze partij voor de arbeiders een bal, opdat zij hierdoor het leed, dat hun aangedaan
wordt, vergeten, zo werd gezegd. Op felle wijze werden de "
instellers van de Rode Dinsdag in de persoon van de Heren
Vorrink, Vosltuil en Vermeer gehekeld. Vermeer is vandaag
naar Amerika vertrokken, niet omdat hij medelijden heeft
gekregen met de negers of de 100 millioen werklozen, doch
om nieuwe opdrachten te halen bij de regeerders. Dit gaat
ten koste van de arbeiders, want hun devies is versobering
voor de arbeiders en rijke winsten voor de kapitalisten,
aldus A.D*Schoonenberg.
Door J„H»van Bork werd gezegd, dat de tegenstanders van de
CoP.N, thans het voornemen hebben de leden van de C. P, N. te
registreren, 2e denken' zeker, dat we nu bang zullen worden en in de illegaliteit zullen gaan, aldus spreker, maar
dit doen we niet*
DB STRIJD VOOR DE VREDE.

. .

Wederom werd betoogd, dat het Westen onder aanvoering
van Amerika doelbewust op een derde Wereldoorlog aanstuurt,
terwijl de vredelievende houding van de Sovjet Unie werd"
geprezen. De S„U. dringt aan • op een atoomwapen-verbod, de
S„U. wilde de
bewapening met 1/3 verminderen en deze
gelden ter beschikking stellen aan de arbeiders, De toehoorders werden opgewekt, ongeacht hun politieke richting, eensgezind te strijden voor vrede, arbeid en brood om daardoor
te b'ereiken dat men in vrede en vreugde kan leven.
- 5.
Dat

W, O, _4-p/1950^.J)laJ
Dat er tot nog toe geen gebruik gemaakt werd van de atoombom is te danken aan de-actie van de vredesstrijders,, ao
werd gesteldo G,Maas zeide ervan overtuigd te zijn. dat de
Macht van de Oorlogshitsers spoedig zou zijn gebroken*. De
strijd in Korea werd vergeleken met de Spaanse burgeroorlogo Dank zij de S a U C j die ondanks alle provocaties kalm
bleef, heert-it er nu nog vrede, zo werd. tenslotte gezegd^

R O E T II,

NIElT/fE NEDERLANDSE FILMLIGA,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stetaming Sprekers
. .Zaalcap n
Den Haag 17/9 . 45Cy 450

Filmvoorstelling»

De onbekend gebleven spreker, maak.te bekend, dat i.i
verband met de.grote belangstelling (plnu 200 personen
konden wegens plaatsgebrek de voorstelling niet bijwonen)
de volgende bijeenkomst'gehouden zou worden in het Gebouw
voor K„& Y/s
' De aanwezigen werden opgewekt tot deelname aan de
meeting op Rode Dinsdag en tot intekening' op de obligatielening van f f t 200aOOOo« van het dagblad "De Waarheid",
Hierna werden een tekenfilm en de Russische film
"Het leven in de citadel" vertoond*
Tijdens "'de pauze werd een collecte gehouden .voor de
s taking s ka's s en e

— 6 •••
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G R O E P

II .

VREDBSBTOGING.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloapp
Amsterdam 27/9 140/240

lauw

J.H.Vastenhouw
D.Zroeae

De sprekers gaven te kennen, dat Rusland reeds
verklaard heeft niet als eerste de atoombom te zullen werpen. In de door het Atlantisch Pact verbonden landen
daarentegen hebben officiële persoonlijkheden het gebruik
van de atoombom aangemoedigd. Teneinde een gewapend conflict te voorkomen heeft het uitvoerend comité van de
Wereldvredesbeweging, een resolutie opgesteld, welks inhoud als grondslag aal dienen voor het Tweede Wereldvredescongres, hetwelk in November in Engeland zal worden gehouden»
De bijeenkomst werd opgeluisterd met zang door het zangKoor ."Morgenrood -Noord11 en de zangeres Gonstance Nijnants,
Tot slot van de avond werden enige personen aangewezen
als afgevaardigden naar de Nationale Vredesconferentief
welke op 14 «n 15 Getober 1950 te Amsterdam plaats vindt.

- 7-
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G R O E P

III,

VERENIGING "NÏÏDSRLMD - U»g,3.R,. M

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.,

Haarlem

23/9 100/150

enth,

S,Porceloin

Culturele
avond

De-spreker „deelde mede;. dat de avond speciaal georganiseerd was om in Haarlem te komen tot oprichting van een
Russisch dansgroepje naar het model van het tekende ensemble De Rode Ster* In het verdere verloop van zijn*rede •
trachtte hij aan te tonen dat de vereniging "NederlandU.S.StR." geei/politieke organisatie is, doch een vereniging
die openstaat voor iedereen, ongeacht zijn politieke of
godsdienstige overtuiging. '
Medewerking verleenden de Russische dansgroep "De
Rode Ster", en het muziek ensemble "De Vrolijke Brigade'1*
Tot slot van de avond werd de Russische film "De eerste
handschoen" vertoond., . . .

8 --
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R O E P VI,

KERK SN VREDE o

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap,

Zwolle

28/9

300/650

normaal

Ds.K,Strijd

Openbare getuigenis avondr

l)s» S tri j d keerde zich in zijn rede tegen, het Atlantiseb
Pact, waardopr Nederland aan. de hand van Amerika ging lopen,
met alle'gevolgen van dien zoals oorlogsvoorbereiding, e,d.
De kerk zou volgenshem een eigen geluid moeten laten horen
en niet mee doen met ds hetze tegen Sovjet Rusland. Ook
moest 'de Kerk niet achter Amerika en evenmin aohter het Russische Communisme aanhollen.

G R O E P

VIII,

JEHOVA'S GETUIGEN»

Gemeente Datum Aanwezig/
Zaalcap.

Stemming Sprekres

*s-Graven- 15,16. 10.500/- rustig
hage
" 17/9

Yf.C.Reijntjes Theocrabisch
Congres

In het kader van het theooratisch congres in de
- 9 .Houtrusthallen

40/1950.
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9,

«

Houtrus t hallen werd op 17/9 een openbare bijeenkomst gehou-"
den, v/aar door Reijntjes een rede met uitsluitend religieus
karakter werd uitgesproken*
Het aantal Jehova's Getuigen in Nederland zou thans
4076 bedragen»

P E R S O-W A L I

