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Yergonden aan*.
Z.S« de Minister-President»
Z.lB» de Minister v,Binnenlandse zaken,
Z.5, de Minister v e Justitie.
Z«S. de Minister v. Onder wij s, Kun s t art
en Wetenschappen, t*a.v» Ilr. SchSlvink»
De Heer Hoofd & 2b v.d. G-enerale Staf, v a ». w ««^o« ««.
De Heer Hoofd M.I.D.,Marinestaf.
verzonden op:
1 Februari 1951
Alle Politieverbindingen.
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OOMMJNI3TI30HB PARTIJ .van NEDERLAND.

Gemeen"fce

Datum Aanwezig/ "Stemming Sprekers
, Zaalcap,
rustig
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3/1 " 33/200
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rustig
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,
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J. H. C. van
Ren s a en

Waarheid-Filmtournee
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'Taarheid-Pilm
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.:•"•"'
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• ' . Amsterdam 11/1

/200
100/200

'"

N

-

rustig

O.Han '

COLLECTIES1 OVMZICHÏALG-MSEN *

• -Op drie plaatsen werd de Russische film "Het Leven in
de ;0i';tadel" vertoond voorafgegaan door een of meer voorfilmp
'
_
.In Winschoten Was de zaal' yersierd ,met rode vlaggen en
borden, waarop de leuze "Vrede en Brood" was geschilderd* Door
de toneelgroep van het. A, N, J. W, afdeling Oude-Pekela werd o, a
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een toneelstukje met politieke strekking opgevoerd, getiteld
"Zij, die het gelag betalen"»
Hier en daar werd een motie* aangenomen^ waarin geprotesteerd werd tegen de bewapening van 7ést-Duitsiand en waarin geëist werd dat Nederland zich uit het Noord-Atlantisch
Pact zou terugtrekkeno
Enkele sprekers weten de geringe opkomst aan de steeds
slechter wordende levensstandaard»
Slechts op één plaats >werd na afloop van de bijeenkomst aar} de uitgang van de zaal gecollecteerd*
In"Amsterdam gaf C.HAN zijn reisindrukken wesr opgedaan tijdens een op uitnodiging, van het Poolse vakverbond
14-daags verblijf in Polen, waarbij de toestanden in h e t " h e dendaagse Polen werden verheerlijkt... x . - •
HET CONFLICT IN KOREA»

.'• "

.

;<

-,

/Wederom werd betoogd, dat de kapitalistische staten
de bedoeling hebben gehad om Korea als springplank te gebruiken voor een aanval op Gnlh'a en Rusland,, en dat de Amerikanen
in de nog door hen bezette gebieden tegen de weerloze bevolking wreedheden bedrijven, waarbij de Duitse grofheden uit
de^l/aatste wereldoorlog slechts kinderspel zijn e
... '
'De werkende klasse heeft echter getoond, dat als een
volksdemocratisch regiem eenmaal gevestigd is, het niet meer
verdreven kan^,word<3n e
,
De Amerikanen zullen met bebloede koppen teruggeslagen
"worden en de' oorlog in Korea zal spoedig ,ten einde zijn„
* •

OORLOGSVOORBEREIDING,

l

De kapitalistische wereld bevindt .zic.h in.een dodelijke crisis, zo werd vastgestsld» Onder h«t mom van de vrede
te verdedigen, trach.t Amerika een groot leger op te bouwen
om de arbeiders, 'die de werkelijke vrede willen te kunnen
.verpletteren- Een derde wereldoorlog is h e t - e n i g e middel, dat
de kapitalisten nog ter beschikking staat om zich staande, te
houden«
. . „ . • - •
' v * ••De arbeiders in'de 7est-Europese landen zullen Eisenhower een warme ontvangst bereiden, zo werd gezegd?
Opgewekt werd met alle kracht de-bewapening van 'TestDuitsland te verhinderen»
•'.
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In. verband met de kosten van levensonderhoud werd ge
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gezegd, dat deze in de maand Januari met 20 'a 25$ zouden stijgen,
De bouw van 102 woningen in de gemeente Opsterland is
niet doorgegaan, omdat de regering het wenselijker acht de gelden te besteden aan de aankoop van oorlogsmateriaal, zo zeide
P. DIJKSTRA, o
• De voortschrijdende techniek komt slechts aan de aandeelhouders ten goede„ omdat er bij de .aanschaffing van machines
arbeiders- worden ontslagen» Het wordt tijd, dat de Nederlandse
arbeiders het kapitalistische juk afschudden, zoals dit gebeurd
is in Hongarije, Ts j echo- Slowakije en Polen, aldus G, HOORN*
PSRS .

. • „
Alle sprekers maakten de gebruikelijke propaganda voor
d'e communistische pers en vrekten op tot steun in elke vorm»
'"'De Baarheid11 krijgt noch dollars, zoals de andere kranten, noch roebels, zoals kwade tongen v/el eens beweren,, Het
geld voor "De Waarheid" komt uit de zakken van de arbeiders*
Reeds f c 1„300 0 000«~ is. uit liefde voor de krant bijeengebracht,,
zo werd met trots gezegde
DE STRIJD VOOR DE VRSDff»

Uit de 500*000*000 ondertekeningen van de vredesoproep
van Stockholm b l i j k t dat Y3 deel van de wereldbevolking zich
heeft uitgesproken voor de vrede* De huismoeders werden opgewekt alles te doen om te voorkomen, dat hun zoons in de toekomst door Duitse Officieren zouden worden opgeleid^
Nu de oorlog in het Oosten woedt,? kunnen de communisten
in het 'Vesten niet rustig blijven toezien» Ook in Nederland
wordt door de communisten hard gewerkt* Als straks de kameraden
uit Rusland naar het 'Testen komen, moeten wij klaar zijn om
hen in de strijd om het kapitalisme te vernietigen te kunnen
helpen, aldus P. Dijkstra...
- 4-
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ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap*
Hilversum 10/1

Schiedam

H/1

70/80

200/356

rustig

Ph. J. M.v. Staveren-v «Demen
M, J,Haks
Slamet

Protestverg.
i.v.m.de detentie v.Piet
v.Staveren

B.ICedde

Filmvoorst,

Haks sprak over de tegenstelling tussen, enerzijds de
Duitse herbewapening met daarmede gepaard gaande de vrijlating
van Duitse oorlogsmisdadigers en anderzijds de gevangenhouding
van de verzetsstrijder Piet van Staveren»
Slamet zeide o.m, dat de Indonesische jeugd al haar
krachten zal aanwenden om de invrijheidstelling van Van Staveren
te. verkrijgen. Het is misdadig hem gevangen te houden en r/eaterling, vrij te laten rondlopen, aldus spreker »
Sr werd een motie aangenomen, waarin de vrijlating van "
Piet van Staveren wordt geëist*
Ter opluistering was aanwezig het zangkoor "Morgenrood".
De bijeenkomst te Schiedam stond in het teken van de
A.N.J.V.-actie voor het blad "Jeugd"„
Vertoond werd de film "Szabone".
Voor de aanvang van de voorstelling werd gecolporteerd
mét het blad "Uilenspiegel", waarvan slechts enkele exemplaren
werden verkocht.
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VROIT/EH BEGING.

(Jemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

JubbegaSchurega

30/12
..

Zaalcap,

Rotterdam 9/1 '

•'••••

40/300 rustig . A.Gelok-¥alvius

Openb.lezing

25/—

Demonstr.-optocht

—

—

Te Jubbéga-Schurega werd vooraf het filmpje over het
kinderkamp te Ugch'elen vertoond.
Annie Grelok-'.Yalvius gaf haar bekende lezing over het bezoek van de delegatie van de Vereniging Nederland-U,S.S,R. aan
de Sovjet Unie in November 1950»
™

Te Rotterdam werd een demonstratie gehouden tegen de
duurte, de huurverhoging en de Duitse herbewapening»
Het publiek toonde geen belangstelling»
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NEDERLAND

Gemeente

Datum Asuiwëzig/ Stemming Sprekers
Zaalcap*

Krommen!e''15/1

230/400

rustig

A, Gelok^Walvius
Iir.E.Rebling
üvP.J.Braat
VT.Hulst

Verslagbijeenkomst Moskoudelegatie

Op deze iDi^eenkomst vond de--v er toning plaats van de Russische film "Een machtig voorbeeld".
Spandoeken in de zaal vermeldden de leuzen: "Vrede" en
"Vreds met de Sovjet Unie".
,
* 'De inhoud van de gehouden redevoeringen was gelijk aan
die welke in vorige weekoverzichten reeds werd weergegeven,'

- 7„
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SIVEBSEN,

Gemeente
<

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

•

'

.W ' Emmen
>. "

10/1 180/200

—

B.Kramer
Protestverg,
B«Bosklopper

De aanleiding tot het houden van -deze vergadering was
een huurverhoging van de woningen toebehorende aan de' Stichting Centrale Emmerwonihgbouw, een gemeente-stichting»
Kremer zeide o, m, dat de -huren niet met 15% doe h in
aommige gevallen met 50$ en zelfs 100$ waren verhoogd»
Staande de vergadering werden comité' s gevormd .voor de
'*' ' t o t de gemeente Emmen behorende dorpen, alsmede '-een centraal
comité,

G R O E P
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Gemeente

I V.

SMHBIPSVAKCENTRALE.

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap,

Purmerend 6/1

240/490

rustig

Rotterdam 6/1

150/—

—
- 8-

Z»C,Bakker

Cabaret feestverg, D, V. C* :
F,Vogelaar Prop,feestavond
J,P,Swaders Chevofa-E,V.C*

BJULILSJCJLXÏÏJELIJJ
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ïformerveer 7/1

230/330

matig

V/.Hartog

Openb,oabaretavond
E.V.Ö.

-Brnnen-

8/1 200/200

rustig

J,Super
Verg.BoL.Z.-E.V.C,
J„H9C,van voor D,U»WB-arba
Renssen

,^X

•

Pinster. wolde •

, i>3-'
\s"

8/1'

10/1

80/—

,; Lippënhuizen

-10/1

25/—

Alkmaar
V v Emmen

H, Schuur

80/—

Hoorn

,

Openb 0 verg«B,L«Z,S.V.C. i.v.m, uitbetaling overbrugging s steun
Openb.cabaretavond
B, V. C..

S^Blaauw
NoKobua

11/1 350/450

kalm,
'later
enthc

13/1 190/150

enth,

Openb.verg.B.L. Z e B, V.C. i a v , m, uitbetaling overbruggingssteun

C'. Toren— Openbtcabaretavond
vlied
EjV.C,
E, Sip
J* H, Cc van i^v^-m, ovsrbrugRenasen
gingssteun
E. de .JongKoelstra

- m ,

, u Heeren-

,/--^ veen
Hilveraum

i

.

-

-

'

'

'

13/1

300/600

rustig Th, Dros t
Op,enb« cabaret avond,
. ' . . . . . - . -J«3I« ,van E , V , C 0
Rens.sen.. .
',..-••

15/1

600/800

geani- "A.'Th^de Heus Openb a aab.avond
meerd
J.S.Pieters
S.V.C.

De sprekers op de cabaretavonden braohten ditmaal als
nieuw element in hun redevoeringen, een krachtig protest tegen de Duitse herbewapening en in het algemeen de verhoogde
uitgaven voor militaire voorzieningen.
Bakker to Purmerend deelde op de aldaar gehouden vergadering mede, dat spoedig zou worden begonnen met de scholing van de E.V.C.-leden dezer afdeling.,
- 9-
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De overige vcrgadaringen, die welke belegd werden doorde B. l, Zo-Bond van. San d en Zuivelarbeiders, stonden alle 5.n
.het teken van de- strijd van hogere overbrugglngssteun voor de
landarbeiders en de arbeiders in de D<,U»W„ objecten»
Evenals reeds eerder te Smmen werd gedaan, werden ook
te Finatarwolde en lippen huizen delegaties of actie comité5 s
gevormd} welke in contact moesten treden met de burgemeester
en het arbeidsbureau» Ter vergadering werden te Idppsnhuisen
nog enige moties van moer algemene strekking (prijs s top-, herbewapening Duitsland en in vrijheidstelling van Piet van S Daveren) aangenomen en aan de Regering verzonden^
Te ühmen werd de actie onder de landarbeiders krachtig voortgezet» "De belangstelling voor de in dit verband
door de. B.L,Zo belegde vergaderingen, was bijzonder groota Op
de vorige vergadering van 20 December 1950 was besloten handtekeningen te ver zamelen van alle werklozen en D.UffV7v.-arbeiders te Bonnen» Het resultaat van deze actie werd thans besproken. Medegedeeld werd dat ruim 2000 handtekeningen waren
verzamelde
'Tederom werden door een delegatie besprekingen gevoerd
met de burgemeester en de directeur van het arbeidsbureau van
Bnmen over hst ontslag van een aantal D«,U„ '"[«-arbeiders, het
feit dat gehuwde arbeiders ook in D„ U. \7o~obj.ec ten buiten ümmen v/e r den te werk gesteld en over 'verhoging van.de overbrug--g in-g ss t e un op basis van 48 uur0
De delegatie, waartoe, ook de landelijk voorzitter van
de B 9 Lf Z. s ' J*H#C. van Renssen behoorde, werd op haar tochten
naar genoemde autoriteiten vergezeld door alle ter vergadering aanwezige arbeider s c
Deze demonstratie na de vergadering op 8- 1- '51 verliep zeer
rustiga Toen bij de demonstratie op 13-1-; 51 verschillende
leuzen werden meegevoerd, waarvoor te voren geen toestemming
aan de burgemeester was gevraagd, werden de demonstranten
door de politie tegengehouden» Zonder veel incidenten keerden
zij naar hun vergaderzaal terug o Door Plat j e werd de aanwezigen medegedeeld dat de burgemeester had toegezegd dat de gehuwde arbeiders niet oieer buiten Emmen te werk zouden worden
gesteld* Over het ontslag van de 3 arbeiders zou nader worden gesproken*,
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Gemeente
Breda

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap c
-'11/1 '100/150

aando

De.Kr,Strijd-"ïïat moeten wij
na. als Christenen, gezien Eo~
.
rea, Rusland en
de dreigende wereldoorlog?"

Ds,Strijd hield een rede, die ten opzichte van zijn
standpunt tegenover het militairisme en de oorlog geen nieuwe
gezichtspunten inhield en vrijwel q,ua inhoud overeenkwam met
zijn te Leeuwarden op 7-12-•50 gehouden rede* (Zie W.0„1/1951.
Blz.13).
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