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Veraonden ,_aan:
Z.E* de Minister-Prasident*
Z.E. de .Minister VoBinnenlandse Zaken.
Z.S. de Minister v,-Justitie*
Z„1SP de Minister v «Onder wij s. Kunsten en
Wetenschappen, t ,a t .v a Mr. SchÖlvink,
T)e Heer Hoofd' G- 2b v.d0 Generale Staf,
l%e Heer Hoofd M.I.D*,Marinestaf» . Verzonden op:

Alle Politieverbindingen* 30 December 1950



D I E N S T G E H S I

G R O E P I

COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND .

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming' Sprekers
Zaalcap,,

Enschede 30/11 175/250 rustig. '.'L« J«H.M*v. tfaarheid-
. •' Turnhout F i lm tour nee

n, v ».f-
•'-'l NV . j.)»1 j '

•>*'
Uithuizen 2/12 40/— - rustig I1. Me is

: '. ' enig .
Waarheid-
Pilmtournee

Amsterdam 7/12 £2600/5200 opgew
veel '
applp

S.de Groot Openb,«verg,
• B.Brandsen Ond^Eorea en

. de intern,
situatie mmv»
zangkoor "Mor-
genrood" en
muaiekkorps
Avanti

Utrecht 7/12 110/400 . gelaten A.D.Schpo-
zwak nenberg '

Wormer- 8/12 120/
veer

rustig W.Swart

Openb.verg.
Ond*Korea en
de intern«
situatie

Waarheid-
Pilmtournee

OVERZICHT ,

AIGEMIM,

De vergaderingen in Amsterdam en in Utrecht stonden
2 - in
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in het teken van d-a onlangs opnieuw ingezette campagne
voor de eenheid van de arbeidersklasse*

De zaal in Amsterdam was versierd met de leuzen:
"Handen af van Korea'% "Tegen bewapening van West- Duits-
land", "Nederland los 'van Amerika", "Eist verbod van de
atoombom" j :t Vriendschap niet de U. S.S„R9f bolwerk van de
Vrede", "V/eg met het Atlantisch "Pact" en '?Jonge mensen
lezen JEUG'K!i0 Aohter de bestuurstafel, die bekleed was mej,'
de Nederlandse;- en met enkele rode vlaggen, prijkte de
leuss Alles voor" de Eenheid, Alles voor de Vrede „ De bij-
eenkomst werd geopend^met de "Internationale'*, die staan-
de werd gezongen* Toen S*D3 G-ROOT het spreekgestoelte be-
klom, werd hij door, de aanwezigen toegejuicht^/en gesloten

In de zaal te Utrecht waren leuzen aangebracht als
"Tegen dé militaire geest" en '-Handen 'af van Korea" 0

Op de andere bijeenkomsten werd of de Hongaarse
film '?Kr̂ ê a°,d Sr;abo" of ds> lidssische film "Hst Leven in
de Citadel'4 vertoond, voorafgegaan door een of meer commu-
nistische voorfilms«

Wederom werden in verband met de voorgenomen maat-
regelen ten aanzien van de gemeente 'Pinsterwolde en in ver-
band met het vonnis van Piet van Staveren moties aangenomen,
die ter kennis van de regering gebracht zouden worden0

In Wormerveer merkte de voorzitter van de plaatse-
lijke afdeling van de CaPcN*, P6EUIPER? in de pauze tegen
de aanwezige politie op, dat de vergaderingen van .de
C.PaN« in verband met haar aanwezigheid nogal belangrijk
lijken te sijnj hetgeen hem volgens zijn zeggen irriteer-
de»
Indien hij loc o-burgemeester zou zijnr zou dit niet gebeu-
renc Er komen echter andere tijden, die niet ver meer af
zijn, als je daar maar rekening mee houd t „ ao besloot P
Kuiper zijn opmerking,, Op verschillende plaatsen werd een
SteNi,colaasf eest georganiseerd voor de kinderen van C„ P.N„~
leden en van leden van de neven- en mantelorganisaties»

DE BEWAPENING VAN WEST ̂DUITSLAND*
- • • t . •_ • • i ' ...... n - ------ - ------- J •• •!!•..•* i^Jiii '•.ij-ui m.i-*+

Men is thans tot de ontdekking gekomen, dat Europa
veel belangrijker is voor de z^g» agressie van het com-
munisme dan het Verre Oosten, aldus StDE G-ROOTe G-esteund
door de fascisten van We s t- Duit s land en door TITO wil men
van Europa een tweede Korea maken» Natuurlijk doet onze
regering Drees ook mee. Naar het heet, heeft Nederland,
zelfs een plan ingediend om 10 S» St -divisies te vormen.
Zo'n plan is beslist on-Nederlands en geeft duidelijk aan,

waar
"
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waar de lieden van de 5e Colonne .zitten» Ik verzeker U, al-
dus deze spreker, dat de communisten, met name die in de
Sovjet-Unie, geen bedreiging vormen* Ik durf namens het
werkende volk van Nederland, het volk van de Pe"bruari-S ta-
king te verklaren, dat het zich nimmer onder fasdiatische
leiding zal laten stellen, om de broeders van het Sovjet-
volk te helpen vermoorden»

Y/ij geloven echter niet, aldus De G-root, dat het
¥est-Duitse volk oorlogszuchtig is en zich zo gemakkelijk
door. het grootkapitaal in een nieuwe oorlog zal laten ato -
ten. Daarvan getuigt de aanhang van Ds.Niemb'ller, die tegen
het gevaar van een nieuwe oorlog? waarin het Duitse volk
betrokken zou worden, zijn stem heeft laten horene

De Nederlandse communisten strijden voor een ver-
enigd Duitsland, zo werd ge«egd3 In de Duitse Democratische
Republiek is hè 't nazi dom weggevaagd, de politie is van
Naziflon gezuiverd en ook in andere openbare functies zijn
thans democratische en vredelievende krachten te werk ge-
steldo

In 'Yest-Duitaland, zo werd betoogd, 'is de democra-
tie een aanfluitingt Voor ons is niet Adenauer beslissend
maar de houding van het Duitse volk. Een commissie van het
¥e r e ld vakverbond (\7n?.V,) heeft bij een onderzoek naar de
resultaten van de denazif icering vastgesteld, dat deze
daar eigenlijk -een wassen neus is»
De D«D,R, zal een keerpunt voor Europa zijn, omdat het de
grootste mogendheid is in Europa en omdat dit land samen
met de ,S.U« een oorlog in Europa zal verhinderen,

CRITIEK OP HEj) REGERINfiSBELEjDc

STIKKER heeft in de bezettingsjaren al zo lekker ver-
diend en ziet in een nieuwe oorlog misschien wel weer mo-
gelijkheden. zo zeide S, de G-root, De Nederlandse communis-
ten zijn tegen agressie en tegen concentratiekampen, omdat
dit fascistische methoden zijn* Door de plannen, die de. re-
gering Drees voorbereidt, toont zij aan fascistische metho-
des van onderdrukking na te streven. De eerlijke strijders
voor het socialisme moeten hierover-" gcod nadenken,, Onder
het Nazidom verging het de socialisten immers niet beter
dan de communisten*

De. Nederlandse communis ten willen een vrij, demo-
cratisch en socialistisch Nederland^ waarin geen oorlogs-
voorbereiding maar welvaart op het eerste plan staat, en
wij zijn ervan overtuigd, dat 90$ van de Nederlanders voor
een vradespolitiek is, aldus de G-root»

4. Betoogd
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Betoogd werd,, dat het toepassen van de beroemde Amerikaanse
cultuur deer de 'Vest--Sar opa se zetbazen op hun volkeren ge-
paard gaat met vreemaanjaging voor het communisme., opvoering
van de oorlogsbagroting, verhoging van de prijzen, verla-
ging der lonen en met onderdrukking van-de demo.cratische vrij-
heden van de arbeidende bevolkinga
Rood Amsterdam zal zich met alle kracht moeten gaan verzetten
tegen de voortschrijdende ver-armingspolitiek, aidue B.,BRi\ND~
SMC De NoVoVc- en EoV = C,,-leden moeten in dit uur van groo'
gevaar meer dan ooit samenwerken om de regering een halt toe
te roepe.no Vfij hebben niet de bedoeling het ïTaV^Va- da':' zo-
veel voor de positie van de arbeiders heeft gedaan, leden
af te troggeleno wij willen alleen met haar leden samenwer-
ken Als de f&dle tussen N,V*Vü en E*V„CQ destijds een feit
was geworden zou. de regering niet zo brutaal zijn geweest
bij herhaling aanslagen- te plegen op de lonen en het levens-
peil van de arbeiders, zo werd gezegd.

Achter de scherrne'n van de regering Droes opereert
Teulings met zijn Gestapo-methoden, waarvan Finstervrolde
een voorproefde isa Dit alles is .niet in overeenstemming
met- de v/il van het volk, maar. hoe- de' regering 'Dre.es aan kan
blijven is het geheim van de 7esterse democratie, zo zeide
A,D,SCHOONMB!ROr„ : . . . - .;- . : .

'OP POLITTSKE TSGMSTAEDSRSö- .. ; • •.. --

• -Betoogd werd, dat bladen '.als ."Het Vri-je' Volk", de
spreekbuis -van de P;,v«,'d„A» met haar nieuwbakken leider de
Kadt en haar dubbelzinnige DsaBuskes en "Het ïarool'- met de
leuz-e; "Lees .die krant"- , hè t vuur voor een niöuWe .wereldbrand
op onverantwoordelijke 'wijze aanwakkeren,, D'e'Kadt'is zelfs
berqid met Franco samen te gaan, 'De verderfelijke oorlogs-
propaganda van deze-' -lieden dient door de arbeiders van welke
partij zij ook lid mogen zijn aan de kaak gesteld te worden,
Van ."Het Parool" aeggen wij, smij-t die krant in de vuilnis-
bak, aldus St.de Groot0.-

Vecht met ons:i Arbeiders van de P.v.dsAs', wij luis-
teren naar Uw voorstellen, zo riep A.D.Schoonenberg 'ai t o

In hun wanhoop hebben de oorlogsstokers onder leiding
van Truraan geplei,!-' voor het gebruik van de atobmbomp maar
de geschiedenis heeft geleerd, dat de krachten, welke voor
vrede, democratie en vrijheid .vechten zich door dreigemen-
ten van de f ascistenkliek niet op de knieën laten brengen.

- 5 - Dr
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Er zijn al 800 milllcsn s tri j der a voor de vrede/ die zich
plechtig achter de resolutie van Stockholm geschaard hebben
en gezworen hebben, dat zij niet zullen rusten? voor degene,
die het eerst de atoombom werpt, gevonnist en gehangen is,
zo werd gestelde

De Sovjet Unie heeft millioenen van zijn beate zonen
-geofferd om het fascisme te vernietigen en heeft zich nu
aan het hoofd gesteld van de vredeskrachten in de wereld om
een nieuwe oorlog, waarop door de fascisten wordt aangestuurd,
te voorkomenr zo zeide S* de Grooto
Het Nederlandse volk, dat zoveel van de Naaltyrcn te verdu-
ren heeft geha.l; weigert massaal zich onder leiding van
Duitse of .Amerikaanse Feldwebels te stellen» Wij roepen alle
vredelievende arbeiders, middenstanders en intellectuelen,
Katholiek-j' Protestant- of in de P0vffd3./U georganiseerd op
om samen met de communisten voor het behoud van de vrede te
strijden, aldus' deze spreker,
Het N*V»Vo en.- d'e- EaVoCr hebben samen 566,000 ledent In Am-
sterdam hebben het N^YoV, en de ,E0V„C<* samen 2/3 van het
totaal aantal georganiseerden c Wanneer -wij' samen gaan zal er
welvaart' ontstaan door een politiek van vrede en onafhanke-
lijkheid? Als alle werkers van elk 'land weigeren de kosten
van bewapening te dragen kan een oorlog worden voorkomen, zo
werd gezegd,

Nadat de troepen van Syngman Rhee op drie punten de
38ste breedtegraad hebben overschreden zijn zij thans na
5 maanden met de als onoverwinnelijk bestempelde Amerikaan-
se legers op de vlucht gedreven* Betoogd werd:, dat Amerika
de bedoeling' heeft gehad in Korea een inval spoor t naar China
te vestigen om mede daardoor druk op de Sovjet Unie te kun-
nen oefenen* Hst plan een derde wereldoorlog te ontketenen
is een halt toegeroepen d'oor de machtige .vredesmachten van
Noord-Korea en China en uiteindelijk zijn de overwinningen
te danken aan de politiek van Lenin en Stalin, die de kracht
der onderdrukte volkeren hebben doen ontwaken=>
Een vreedzame oplossing van het Koreaans conflict is mogelijk,
aldus S. de Groot, als alle vreemde troepen uit Korea terug-
getrokken worden.! Wij moeten strijden onder de leuze: "Korea
voor de Koreanenc

„ 6 -
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VREDSSACTIE»

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Bussura 29/11 4-5/80 rustig 'B,de YH.t
L^Visser
TjvSeverein

Krommenie 7/12..HO/-- — J.Brasser

De bijeenkomsten werden belegd om de afgevaardigden
uit deze plaatsen naar het 2e Wereldvredescongres, in de
gelegenheid te stellen verslag uit te brengen van hun be-
vindingen»

Bij de ingang van de zaal te Bussum hing een affiche
met het opschrift? Second World öongresa of the Defenders
of Peace, Sheffield, 13 - 19 November 1950. Aan de wand
was een spandoek aangebracht met de leuze: "Warschau met do
Daad".

De Vfit sprak een openingswoord en liet hierin uitko-
men, dat vele leden van het Vredescomité' bang zijn om op
een vergadering te komen, omdat zij dan de kans lopen om
voor communisten te worden aangezien*

De Chinese afgevaardigde had, aldus Visser, te War-
schau een voorstel gedaan om generaal Mc.Arthur als oorlogs-
misdadiger te brandmerken. Dit ging de Westerse afgevaardig-
den wat al te ver,, waarna besloten'werd Mc. Ar thur voor het
Internationaal .Gerechtshof te dagen.

Severein gaf zijn indrukken weer van de reis naar
- 7 - '7arsoh.au
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Warschau via Sheffield en de ontvangst, welke de delegatie
in beide steden ten deel viel. Volgens hem kwamen na Shef-
field de reis- en verblijfkosten van de Nederlandse afge-
vaardigden voor rekening van de Poolse regering. Het'optre-
den van de Engelse immigratie-ambtenaren, een voorbeeld van
de zo zeer opgehemelde demooratie van de kapitalistische
landen, aldus spreker, had tengevolge, dat de delegatie een
protest indiende bij de Engelse regering. Deze had excuses
aangeboden.*

Te Krommenie was voor de bestuurstafel een spandoek
aangebracht met de woorden* "Een betere toekomst voor onze
kinderen".

Volgens Brasser was de delegatie bij aankomst in
Engeland omringd geweest door heren met slappe hoeden/ die
alle onderlinge gesprekken trachtten af te luisteren.

G R O E P II

HERDENKING HANNIE SCHAFT.

Göneente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Zaandam 23/11 180/480 rustig W.Swart

Op deze avond vond de opvoering plaats van het to-
neelstuk "Helden en Helden" van Alexander Gergely.

Swart herdacht in een korte toespraak Hannle Schaft.

Er werd een motie aangenomen, waarin de vrijlating
van Piet van Staveren wordt geëist*

- 8 -
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G R O E P I I I

NBD^BIAND - U,Su .6»R,

Gemeente Datum Aamve'zig/ Stemming Sprekers
Zaalaap ?:,

Rotterdam 7/12 300/950

Utrecht 8/3.2 , 170/200

T e U,de . Vries. Verslagverg,
Aa Ge Iok-'i7al~ v. d, Mo skou-
vius delegatie

idem

E.Rebling

T„Uede Vries
A* Gelok-Wal-
vius

W o Huls t
..'.E.Rebling

De sprekers ontkendan^Ocm*, -dat op vreemdelingen
strenge .controle wordt uitgeoefend bij een beaoek aan Rusland*
Als .voorbeeld word, aangehaald:,' 'dat. e.err lid van een Engelse
delegatie werd toegestaan on alleen naar Siberië te reizen.
Uit de vergadering werd pe.a, ,de vraag-gesteld, of het een
Russische vrouw is toegestaan als zij met een buitenlander
trouwt, zich bij haar -nian'.in het buitenland te voegen*,

De.Tries antwoordde hierop met neen en motiveerde dit door er
op te wijzen, dat de vrouw in de Sovjet Unie volledig rechtg-
gelijk -is aan de man0 Zolang dit niet in het buitenland het
gsval is, strekt ,s,ich dé bescherming van de S.U. tav. haar
vrouwelijke ön'd'erdanen ook uit tot over de landgrenzen^
Overigens weken de redevoeringen niet af van die, welke eldera
werden gehouden» (Zie VLO» 49 & 50)« • '

Te Rotterdam werd gecolporteerd met "NU", '"JEUGD" en
~ 9 « • het
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het boek "STORM"j te Utrecht met l»NUMo

In de zaal te Rotterdam waren drie spandoeken opge-
hangen mét de leuzen: "In de Sovjet Unie bestaat geen ras-
senhaat"., "Vrede en Vriendschap met de S.U." en "De Sovjet
Unie de kampioen van de vrede",,

De avonden werden opgeluisterd door het 'optreden van
het gezelschap "De Diborky's "(Hotterdam) en de zang- en
dansgroep "Krasnaja Zwjezda" (Utrecht )»

Er werdan collecten gehouden om de onkosten van de
avonden te dekken0

. G R O E P I V

OTHSEDSVAKCENTRALE,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Middelburg B/12. 10/~

Arnhem 8/12 85/200

Ï.ÏÏ»v.Raams- Verg*v,
donk D»U.W.arbt
CaOosterwijk belegd onder

ausp*v,d»
E.V.C,

opgewekt H, W, v, d, Pol
Sen onbe-
kend geble-
ven H. B. lid

Openb«cab.-
avond EfV.C.,
mmvo Gemeng-
de Berichten

Schoon
oord

10/12 82/— matig J, Stap
E. Sip

Idem

Haarlem

- 10 -



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

Haarlem 11/12 38/230

IJmuiden 11/12

Amsterdam 12/12

Ho.Ca-Hennevel't Openb^verg,
EoVoCc belegd
door n'Antl-
Duurte-Oomité"

35/2.50 zeer C o Sc heringa OpenbQverg
rustig B <, Vod o Heul ÏÏ«VoC0

80/üOO rustig C ̂Hs'*, nier s Idem
H* v0Di j k-Stol
G-o Blom

De hiervoren gemelde ScV«Ö^--vergaderingen kenmerkten
zich alle v/eer door een 'opvallend gering bezoek* Zelf B de ca-
baretavonden maakten hierop geen uitzondering,, Hot betoog van
alle sprekers stond in het teken van do strijd tegen'do duurte
en de actie ter verkrijging van een ksrstgratificatie.
In dit verband werden de winsten van, de grote bedrijven be-
sproken, de hoge regeringsuitgaven voor militaire doeleinden
gelaakt en ten slotte gewezen op de komende huurverhogingy
welke een extra verslechtering van de financiële toestand*van
de arbeidersklasse betekende^ Enige sprekers "merkten hierbij
op dat een opinieonderzoek zou hebben uitgewezen dat 96$ van
de ondervraagden het regeringsbeleid".inzake de landsverdedi-
ging afkeurde..Gefantaseerd werd vervolgens nog over de moge-
lijkheden wanneer de uitgaven voor militaire doeleinden eens
op andere wijae v/aren besteed ten nutte, van de-gehele bevol- •
Icing» . , .

Te Haarlem-werd"er-vooral op gewezen ook de middenstand
in de anti-duurte-aotie te betrekkenc

, :De .te Middelburg belegde vergadering kwam niet.goed
tot haar recht, daar de meeste arbeiders- door de weersomstan-
digheden gedwongen- sich naar hun woonplaatsen hadden begevenp
Daar zowel een E^VpC.-spreker (v^Raamsdonk) als een O.V.B,-
bestuur.de,r „(Oosterwijk) ter vergadering aanwezdg waren, ont-
aardden, hun betogen weldra in scherpe twistgesprekken, waarbij
over en v/eer beschuldigingen werden geuite Nadat Oosterwijk
wasvv.ertrokken, raasde van Raamsdonk nog wat na op het O»?.B»
en besprak vervolgens de onder de Da"üY.Vc-arbeiders bestaande
grieven.

- 11
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G- R O E P IV

B. ONAFHANKELIJK VERBOND VAW BEDRIJFSORGANISATIES.

G-emeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Arnhem 6/12 125 — - AotïoF„ Jagers
' feest v.fcin-

deren belegd
d*het O.V.Bc

- 12


