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WEBKOVERZIOHÜJ...

Verzonden aan;
Z.E,
Z»E.
Z.S.,
Z.E»

de Minister-President,
de Minister van Binnenl,Zaken«
de Minister van Justitie,
de Minister van Onderwijs, Kunsten
en Vfetenschappen,
tfa.v. de Heer Mr5SchÖlvink,
De Heer Hoofd Sectie II "b van de
G-enerale Staf,
De Heer Hoofd Seotie III, M.I,DM Marinestaf,
Alle Politie-verbindingene

Yerzonden op:
29 Maart 1951
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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND,

Gemeentes

Stemming

Sprekers

Halfweg
H/2
Gem, Haarlemmerliede o.a,

11/40

Hoogezand.
3/3
Gem.HoogezandSappemeer*

35/225

rustig
enig appl, F.Meis \Vaarheid-filmtournee.

100/300

rustig
enig appl; verm.
1. leeuwerik.

i'déhu

rustig
H«Haken *
enig appl,

idem*

inschoten

Uithuizen.

t*^'

Datum Aanwezig/
Zaaloap,

4/3

7/3

50/70

Jubbega.
10/3 70/300
Gem.Heerenveen

,-Harlingen
Vlaardingen

Opënb,vergad.
afgelast.
Spreker liet
verstek gaan.

rustig

Pilmvert;
"De J.onge Ga;r
de».

14/380/125

rustig

Y/aarhëid-fin>
tournee,

14/3 50/200

l auv/

P.Kouds taal.

idem»

Collectief Overzicht,

Dï B N S T G E H E I

OV KRZICHT,

Algemeen o.
ïndeze verslagperiode werden voors tellingen georganiseerd met do Rusalsohe films t{De Jonge Garde 1 '., ViDe Slag om
Stalingrad" en "Partizanen "van de Spoorwegen" t
In Uithuizen betuigden de aan v;e algen met een daverend
applaus hun instenning met de kreet, die de hcof drolvertc Uter
aan het einde van de film uitroept: "Sluit U aan in het verzet tegen de bezetter en voor Stalin'U Bij de sluiting van
ze avond werd erop gewezen, dat de film "Partisanen van de
Spoarv^egen" heeft aangetoondj wat er gedaan kan 'v/orden om
een vijand te weerstaan, die schijnbaar onmogelijk te verslaan. iSc
In V/in schoten werd een motie aangenomen,, • houdende een
protest tegen een voorgenomen wijziging van het Reglement van
Orde van de Gemeenteraad (bevoegdheid van de. voorzitter een
spreker het v/oord te ontnomen); die aan het- .Gemeentebestuur
gezonden zou worden 3 Opgewekt werd bij vrij ze van protest de
raadsvergadering ,op 7«3ol951 bij te wonen ^
Op enkele uitzonderingen na was de belangstelling vrij
groot«-Hi@r en daar werd een collecte gehouden,,
OORIOG-5 VO ORBEB.ËT.D ING «

• Wederom. • wer.d betoo-gdj dat het Westen zich op e-en oorlog voorbereidt togen, de Sovjet Unie en dat de prijzen tengevolge daarvan schrikbarend stijgen 0 Het- zal. niet lang
meer duren of een gewoon oonf ectiepakje kost drie a viernonderd gulden, so werd -gezogdf, '•
• . ..
Al -sinds' 1945 zijn de kapitalisten bezig over de gehele wereld steunpunten te verkrijgen voor hun lucht- en
zeevlootc
Bit alles gaat ten koste van de arbeiders, omdat zij
in een oorlog hun leven moeten wagen voor he"t kapitaal 0
H.B.AICBH stelde vastj dat "de wereld voor een derde
keer in brand moet" wegens gebrek aan afzetmogelijkheden
en dat ook Nederland hieraan most meedoen» Dit, zo zeide hij,
brengt verarming, omdat men nu eenmaal niet tegelijk huizen
kan bouwen dn kanonnen kan kopen,,
,
De oorlog kan nog vermeden 'worden, als alle arbeiders
schouder aan schouder voor de vrede op de bres staan, zo
werd gezegd,
3

„

' '
-':3
DE KABINETSCRISIS,

Gesteld werd,, dat zowel di kabinetscrisis in Frankrijk
als in Nederland een gevolg aijn van "de reis van genöraal
Eisenhower* De regeringen van- Frankrijk, en Nederland pasten
immers de door h.et Amerikaanse groot-kapitaal geëiste versoberingen niet voldoende toe, wetende dat zij op verzet van
de arbeiders zouden stuitene.
Nu. .i s Romiiie aangewosen als informateur? de man, die
voor 1940 toerr .een werkloos 'gezin f ^7 ,50 aan steun ontving,
durfde te zeggen^ dat de steuntrekkers nog wel een kwartje
per week konden sparen., zo zeide F? MEISo •

Om de zaken zuiver te kunnen stellen, is een goede
voorlichting''nódiga' Daarom moeten er voor "De Waarheid"
de enige krant 'die do arbeiders voorlicht, meer lezers gewonnen wo r d enu
Evenals tijdens de bezettingstijd .moet "De Waarheid"
thans .tegen een, .der'cte'. 'wereldoorlog de fakkel van^ het "verzet
zij n o
- "- Da^j de burgerp-ers meedoet aan de oorlogsöphitsing
bleek bij de voorlichting over de gebeurtenissen. "in- Finster
wolde» 'De regering, kon en keuq, ons in Finaterwolde nie'ts ten
laste leggen en daarom zitten wij nog op onze plaatsen^ aldus H, Haken0
Met trots. .werd de off ervaardigheid ..geroemd van de.
werkende klasse, D,e vierde 'obligatielening voor lfDe Waar-' '
hèid" is voor ..,t\vèede'rdQ voltekend en er is al meer dan
f, 100* 000.— gGQtö.rt,; :
Op de meeste plaatsen werden de aanwezigen" opgewekij
de partijkran,t zoveel mogelijk te steunen»
DE VREDELI WEHDHUID VAN RUSLAND ,

Met nadr.uk..werd er de aaridaoht op gevestigd, dat
Rusland de wereldvrede niet bedreigt en deze bok nimmer
zal bedreigen*
. In.de Sovjet-Unie worden de prijzen met 10 tot
20 ^. verlaagd en alleen daar wordt gewerkt aan een betere
samenleving, Indien Rusland oorlog wilde, zou de aanval
reeds in 194'6 h.ebben plaats gevondene Het is dtmv te denken,
dat de Sovjet-Unie zou wachten tot de tegenstanders volledig bewapend z.ijny zo werd gezegd.,
• Vi.i ,'
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NEDERLANDSE VROUWENBEWEGING»

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming

Amsterdam

8/3

1000/1000 rustig

Alkmaar

8/3

70/100

Beerta

8/3

9.0/—

.Deventer

8/3

76/120 •

Groningen 8/3;

'80/175

rustig

rustig
' slecht

175/250 • rustig

Krommenie 8/3

12/—

r-us tig

60/250

geanimeerd.

V

•Rotterdam.8/3

4-10/—

9/3

41/100

i«'Sneek
V

Offinschoten 10/3

AeH^ Kuiper,
S e v. Daal en.
M«EolJipsOdlno.t.
M.RpHerderS ter r inga,
filmavond

Smit

Hilversum 8/3

^•v'Leeuwarden' 8/3

Sprekers

G., Blokkerde Groot»
H.vde •Vos:. 'Krul,.
van dar Kle.y.
de
•

demonstratie.

TpJ,Bungenör-.
Odinotp
lu Gelok-Walvius. filmavond

rustig

175/200 - r u s t i g
- 5-

TcJoBungenerOdinot.
filmvoorstelling voor de
jeugd.
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Wo0.12/195l."bla. 5,
.•*.. Winschoten

10/3

60/3QO rustig

8/3

180/420 ruatig J«P„MolinGerritze,
:

.

Iv-Bos-Dantuma. feestavond
filmavond.

DóJ 0 de Y/it-

de Dekker.
Zv/o l Ie

10/3

40/150 rustig

G.Blokkerde Groot.

C OILEG TIEF;.: OVERZICHT,

"De "bijeenkomsten waren belegd in, hè t. kader van de viering
van de Internationale Vrouwendag op 8,3^1951 en werden in verschillende plaatsen voorafgegaan door demonstratiëoptdchtem
Bij deze "gelegenheid werden o»m. de volgende leuzen gebruikt:
"Tegen.de bewapening van ons land", "Tegen de bewapening van
.Duitsland'1/ "Onze jongens niet onder nazi-generaals'", "Tegen
oorlog .en fascisme". "Voor de vrede", '\Geen kazernes maar woningen", "Erijsstop", "Voor een verhoogd levenspeil", "Gelijk
loon voor gelijke arbeid", "Melkop school", "Meer crèches"»
De redevoeringen van de spreeksters waren vrijwel zonder
uitzondering gewijd .aan propaganda tegen de Duitse herbewape^
nlng en tegen de .bewapening van'ons land,//waaraan de eis voor
'een hogere levenseind aar1 d' werd verbonden» In'enkele geyallen
werd geprotesteerd -tegen de'Nederlandse'.deelname aan de. oorlog
in Korea*
(
. , ,;
Bij de'ontbinding1 van de demons tratieop-tocht te Amsterdam
merkte LIP3 o*mt.„opp..dat reeds in I937'f 1938 en 1939- de vrouwen
demonstreerden voor het behoud van de vrede, Wij liepen toen in: ,,
het- wit.'en'droegen, wi-tte bloemen ,in onze handen; Door de versGfttfl
kingen'van de oorlog ia deze hand-thans'-échter een vuist gewor-*den en deze vuist zal desnoods terugslaan alë het nodig is om de
vrede' te bev/aren, aldus spreekster.
Er werden moties aangenomen, welke arm H»M. de Koningin
zouden v/orden gezonden, houdende het verzoek de vorming van een
democratische en vredelievende Regering te willen bevorderen en
waarin de terugtrekking van de-Nederlandse troepen uit Korea,
uittreden dit fret Atlantisch Pact en' stopzetten van de bewapening
werd'en geftist, ;
Enige vergaderingen werden opgeluisterd met muziek en declamatie; elders werd een film vertoond»
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ARBEIDERSBOND VOOR CULTUUR
Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
/Zaaloap*
Dordrecht

3/3

215/335

matig

A«Serlier

Cabaretavond,

; , . ;,' ; „ H e t toneel was versierd met een „afbeelding van de 'Grote
Kerk 'te Dordrecht, geflankeerd door ; een aantal 'witte duiven»
: ".- -, (, -Spreker spoorde de aanwezigen' aan g.ézaménlijk te protes,, ter en."tegen „de eisen van' Eisenhow'érr ;én de Duitse herbewapening,
'Dóór 'rgezamenlij k optreden kan de Herbewapening en daarmede de
/,; vernietiging 'van' de cultuur voor komen, worden, aldus spreker»
' ' : Aan de avond' werkten med£'-d© aocordeonvereniging '"De
Vi^frijers 1 '^, ,.het : ensemble- de "Holiday -Stars", een balalaikagroep, dé tenor- ;Monty"Mariö ' ën ; de toneelgroep "Guit ,ura" van
de AiB*C» : '• ' '. '
•'' L • :; '
' ' 4 ' ' - ' ' : • ••(- • • : .
Opgevoerd werd het toneelstuk "De -geweren .van: vrouw
Oarrar". ' "
'
:
;-; '
.BOm): VAH. SOGIALISITESÓHB'. ZANG- EN'

•Gemeente
' •;
Enschede

Datum Aan?/ezig/' : Stemming Sprekers
Zaalcap, - ' - :.'

3/3 350/350
opgewefc't J.HpAlink feestavond t
•' ; '
•• • :
' - ' . ; • . .P,Ho Lip— g.v» het'3-3
pinkhof •• bos taan'v.» d»
'•' '
' . .'"
• zangvereniging
—_:
„«^.-;
;. »i\|orgenrood"
Alink hekelde in zijn toespraak de personeelsverenigingen in de bedrijven, welke volgens'hem door de fabrikanten in
- 7•
het
•;

:
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•W.O. 12/1951,-'blz. 7. .
het leven waren geroepen otn de arbeiders in j hun fabrieken
af te houden van de strijd voor hun rechten* Hij wekte de
aanwezigen op zich :voör hun ontspanning aah te sluiten t? i j "
een vereniging, die hen^öok steun.t in de strijd voor hun
rechten en voor de vrede.
Lippinkhof, sprekende over de oorlog in'Korea/ kenschetste de strijd van de Noord-Koreonen en de Chinese vrij-, willïgers als een onderdeel van de algemene strijd voor de
. vrede waarvoor jook alle wer'kers in Nöderl&nd hiin krachten
moesten inspannen,''
"Er "werd een motie aangenomen^ gericht aan de Nederlandse Regering, waarin werd geprotesteerd tegen de Duitse herbewapening.
Muzikale medewerking werd verleend dóór het Almelose
zangkoor "De stem der Werkere", de muzikale clown Pantasio,
het oowboytrio "De Prairiezangers" en het dansorkest "The
•.'Swing' Öharmers"
•
:
"
' Na beëindiging van het .programma werd gelegenheid tot
"dansen'gegeven»

GROEP

III»

VERENIGING "NEDEÏÏLAND -

Gemeente .DStuiii Aanwezig/
Zaalcapa.

Büssum
••. ' '

5/3

110/150

Stemming: Sprekers
'rustig

W.Hulst- ,.
I»*P*J.Braat

De sprekers gaven'een verslag van hun"ervaringen/ opgedaan tijdens hun bezoek aan de Sovjet-Unie in November
1950. . . - . - . . • . •
Vertoond werd de film "Een machtig voorbeeld"*
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DIVERSEN .

Gemeente
/

Datum. Aanwezig/ Stemming Sprekers

Ms t er dam 1.5/2

Za.alcape

PoJ«Koster- ProtestverLoobeek
gad, tegen
G. J5 Buvelot, de veroordeling var
'P.van Staveren*

23/60

Koster schetste in het kort de levensloop van Piet
van Staveren, waarbij zij uitvoerig inging op de "pmstandighedën waaronder hij desertie pleegde en de redenen daarvoor.
Spreekster maakte een vergelijking tussen de behandeling van
N.S*'Be-ers, die tenminste nog in een kamp 'in Laren werden
opgesloten waar sij volop frisse lucht kregen "en de kans
hadden te ontsnappen als zij daar zin in hadden, én de
atraf van 7 jaar opsluiting in de gevangenis "welke aan van
Staveren was opgelegd. "Zij wekte de aanwezigen op hiertegen met kracht te protesteren»
" Buvelot'besprak de wijze waarop de mensen "in buurten
en bedrijven/ ongeacht hun rreligieuse en politieke ovértuï- <
ging,~ gebundeld'dienden te worden om-tot een grootscheepse"
actie voor de vrijlating van Van Staveren te komene .Het "moest
vo'lgens deze spreker bij de regering protesten-regenen "en hij
vervolgde, woordelijk; ."zolang er geen,,Regering is, moeten de
bewijzen van instemming met het streven van het amnestiecomité voor vrijlating van Piet van Staveren worden gezorden-naar^Juliaantje» • Wij • moeten Juliaantje ond-er .schut
gaan nemen, .figuurlijk dan, niet' letterlijk, nog .niet". De
toehoorders .tqonden bij deze vroorden enige verbazing,,
Buvelot vervo-lgdo-.-zijn. toes-praafc -en betoogde, dat de bestraffing.van,Van Staveren niet op ,_zichzelf ataat, doch een
sympto'on 'is .van de maatregelen', welke de reactie beoogt om
het volk dé laatste democratische rechten te ontnemen.,
• Tot slot riep hij zijn toehoorders op er voor 'te sorgen,, dat
het vredesfront nog machtiger wordt,
• • Er-werd-een motie aangenomen, waarin geprotesteerd
werd tegen de onmenselijke bestraffing van Van Staveren»
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EMHEID S VAKC M TRALE,

Gemeente Datum

Aanwezig/ Stemming Sprekers

Huizen

100/275

rustig

Landsmeer 2/3

85/120

ordelijk J0Eraay.er
B.Blokziil

Amsterdam 4/3

500/--

Umuiden 7/3

700/700

2/3

E5Sip

W.» Woudenberg
enttaousi-C„Scherinas t.
ga

Openb«feestavond "mrhv,
c ab»ge z9"Gemengde Berichten",
Openb«vergad.
S.V.C,
Openb.vèrgad»
A.. B c W, B ^ E» V, C,
Openbc feest-

avond mmv.cab.
B5Blokzijl gêz. "Gemengd e
Berichten",.

In zijn te Landsmeer gehouden rede leverde BLOKZIJL de
gebruikelijke critiek op de herbewapening van West-Duitsland.,
Met betrekking tot de bewapening van de.Westerse landen, betoogde spreker, dat er slechts twee wegen waren, die kónden
worden ingeslagen* De eerste weg, aldus spreker, zou de weg
zijn welke door een kleine kliek machthebbers zou. worden aangegeven» Deze weg zou, via enorme bewapeningskosten en dien-"
tengevolge versobering van de arbeidersklasse, leiden naar de
algehele~vernietiging.
De tv/eede weg zou leiden naar stopzetting van de oorlogsmachinef verbetering van het levenspeil der: arbeiders én
naar een maatschappij v/aar het mogelijk zou zijn in vrede en
geluk té leven., Spreker wekte op te komen tot solidariteit
van alle werkers, waarbij het van'geen belang zou zijn of zij
in het'N.V.Vo, de K«A»Bc, het 0,NW9 of in het geheel niet
zijn georganiseerde
Op de té Amsterdam gehouden vergadering noemde
WOUDENBERG Prof. Romme de kwartjes minister, die schijnbaar_D1
sterke
- 10 -
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sterke man werd bevonden om de uitvoering van de verslechteringen tot stand te .brengen,, hetgeen echter niet sou gelukken aangezien,de,arbeiders dit,door hadden»„Spreker pnt-.~
raadde net ontketenen van een ''-langzaam aan"~ actie* Men
moest "zich niet onberaden in een actie laten storten en een
vastberaden houding aannemen bij één aanval op het loon."
Spreker"wekte op zich niet te laten verleiden tot het voeren
van ongeorganiseerde strijde"
De overige vergaderingen leverden geen bijzonderheden
op*
•

G B. O TS P

VI6

ALGEMENE NEDERLANDSE VREDES ORGANISATIE,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
1 s-Graven- 3/3
hage

30/200

rustig met J 3 0«Me. ' •, ''Vrede heeft
levendige Dekkers, geen kleur",
discussie

De spreker propageerde een zo sterk mogelijke bundeling
van alle vredeskrachten voor een-eensgezinde strijd tegen dej
onmenselijke j.. alles vernietigende oorlog* Hij wekte op tot "
steun aan de JUlLVeO^ welke geheel onafhankelijk staat vin
enige politieke partij o£ kerkgenootschap,,
De gelegenheid tot vragenstellen werd Osiïu benut door
het vooraanstaand ÖtP«No~lid Jules D$ Lïï'EWE,'"(7-1-13 Amsterdam), die adviseerde, veel meer a^tie te voeren tegen de her«
bewapening van Duitsland» Zijn opmerkingen verwekten vrij
heftige reacties van enkele bezoekers,, waaronder de'b'ekende
Henricus^J» LANOOY (27*11-06 Rotterdam), wnd.redacteur van
"De Vrije Socialist"£ Zij beschuldigden zowel da geallieerden 'als Rusland van agressie en pleitten voor algehele ontwapening, ook van Rusland,
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R OB P
JEHOVA « S

Gemeente

Apeldoorn

VIII.

GETUIGEN.

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaleap,

8/3

48/100

rustig

H.C.Kennedy

•De spreker las een toespraak voor, waarin met aanhaling
. van zsar veel bijbelteksten het streven van de Jehova's
Getuigen werd uiteengezet, Kennedy voorzag, dat de huidige
heersers, zijnde aanhangers van Satan, de wereld snel naar
de afgrond voeren en w.ekte de toehoorders op, voor hef' te
laat is, hun toevlucht te zoeken in het Koninkrijk GodSt

PERSONALIA.
^Alink Johannes Hendrikus
(blz.6)
•^/Blokker-de Groot
Geertje (blz, 4,5)
/BlokzijU '
Berend (blz* 9)
/Bos-Dantuma
Tjamke (blz.5)
/Braat
.Leendert Pieter
Johan (blz, 7)
t/Bungener-Odino t
Theodora Jacoba
(blz, 4)

