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Z*E„ de Minister-President^
Z«E. .de Vic e-Mini ster-president *

ZoB« de Minister v.Binnenlandso Zaken»
Ze E. de Minister v*Justitiet
Z.E. de Minister v. Onderwij s,Kunsten
en Wetenschappen, t„a.,v 0 Mr* Schölvink.
De Heer Hoofd G- 2b v.d. Generale Staf.,, ^^,
De Heer Hoofd M.I.D.,Marinestaf.
Verzonden op:
10 Mei 1951
Alle Politieverbindingen,.

Yf.O, 18/1951, big, l.

G HOBP

I .

COMMUNISTISCHE JPARTIJ van ÏÏEDERL&TD.

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Sappe. meer 21/4
Gem.HoogezandSappenneer

90/225

opgew.
m,
appl.

F.Meia

Vert,
"Lenin"

In de zaal waren spandoeken aangebraöht met de leus«n "Vrede11 Geen Nazi-legers aan onze grenzen•% "Alles
voor de Vrede" en '*ELst de 10$ loonsverhoging"» Bi] het
podium waren twee rode vlaggen beveatigd met het óöniniunistisoh embleem.
P.MBIS betoogde, dat de commandowisseling 'in Korea
niet het gevolg is van de vredeswil van President Truman,
maar dat zulks heeft plaatsgevonden, omdat Mac Arthur voor* .
tijdig bekend maakte, wat Iruman in het geheim met China
van plan was*
Hoewel het oorlogsgevaar zeker niet verminderd~is, zal
het niet tot een oorlog komen als de arbeiders weigeren
daaraan mede te werken.
. . .
Spreker wekte tenslotte de aanwezigen op de'komende
handtekeningenactie tegen de oorlog te doen slagen*
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ARBEIDERS BCïrD VOOR CULTUUR;,

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Enschede

20/4

20/120

aandaoh- T.U*de'Vries
tig
, . Dr-^Rebling
., ,,..-;-.-,- . v
'-

Lezing over nli>ziek en 'Ti±<
toratutir"

Yolgens de Vries heeft, het culturele leven in Hongarije thans op ..elk gebied eeri hoge vlucht genomen* Voer
de oorlog verschenen per jaar ongeveer l millioon boeken*
In 1950 bedroeg, dit aantal 47 millioeru Een belangrijk aandeel hierin heeft d e - S o v j e t Unie-; dat geweldig aijn beet
doet de enorme leeshonger van de'Hongaren te stillen Q
Rebling betoogde o t n u , dat Bela Bartok de richting
heeft aangegeven voor de hedendaagse componistene Ook de
Nederlandse componisten moeten tot het volk gaan om alle..>
wat in de volksziel loeft in hun composities tot uiting
te brengen a
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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
•
• • Zaalüap,;
' '
' '' ' '
Enschede

16/4- 160/150

aand

Gr»L,.Hüisk:es~ Verslagverg.
Hampsen
K J,M»v*Stavér én- van \n " • . - . '

De-:zaal was 'vessiërd"met 1 vlaggen' van ver.sphillende
landen^ Voorta waren spandoeken' aangebrach^'me^'d'e' leuzen
^Vriendschap onder alle-volkeren'%., "Verbiedt de atoombom"
en "Tegen de herbewapening van -Duitsland"» ;
•'"'.',.
•

•

-

'

•

•

,

"

_

. De spreeksters''-gaven hun bekende verslag'over dé
reis naar -Moskou met de N«V„B a -delegatie in Haart .1951«
Het was Annie Gelok-7alvius'bij een bezoek aan de
vergadering van de Volksvertegenwoordiging opgevallen, dat
door de diverse sprekers geen ocheldkanonnade werd'afgëvuurd op Amerika of één der andere ¥esterse landen 0 Hoewel
zij de Russische taal. niet mactitig ±s, had zij gevoeld
wat door de verschillende sprekers werd'gezegd. Als vrouw
voelt men wel aan wanneer over de vrede wordt' gesproken,,
De na afloop gehouden collecte vóór de stakers en
staaketers te Zaandam bracht f , 1 6 = — op« - .
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VRBPD3ACTIE.
Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap.
leiden

18/4 125/400

rustig

M* B akker

V» e de a verg,

~ Aan het debat werd deelgenomen door enige Leidae
studenten." Deze bestreden de opvatting van Bakker, dat
een Handtekeningenactie voor de vrede nuttig effect zou
hebben» Zij wezen er op, ~dat juist Rusland, dat de mond
vol heeft van vrede, deze het meest in gevaar'brengt. VoorBtellen van Westerse zijde, b.v, voor controle op de:atoomwapeneflj worden door Rusland van de hand gewezen. Rusland verzet zich tegen een herbewapening van Ïïest-Duitsland, doch bezit zelf in de Oostelijke sector een tot de
tanden gewapende Volkspolitie. Rusland houdt de grenzen gesloten en weigert op eigen gebied elke controle,
Bij de beantwoording van de debaters, - ontkende
Bakker, dat Rusland oorlog wil. Het zijn de Amerikaanse wapenfabrikanten, die op een oorlog aansturen. De andere opgeworpen kwesties ontweek spreker door op te merken, dat
hij niet in st^at was alle aangesneden vraagstukken op
één avond te behandelen,
Voor Dr Maria Rooseboom was dit aanleiding om op
temerken, dat zij haai* woning ter beschikking wilde stellen om dit gesprek in kleine kring voort te zetten*
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1940 - 1945
Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
1
• Zaalcap-,

Enschede

17/4

60/300

belang- J.Bruggestellend man"
H.JeAldenkamp
K.Lorj éBloemama

~ Brüggeman gaf een verslag van zijn "reis me t"de arbeiders-delegatie" naar Oost-Berlijn, Volgens hem bestaat
In Tejecho-Slowakije geen geloofsvervolging, dooh wél
een persoónsvervolging» Personen als Beran b . v « , die zich
niet willen voegen naar het staatsbestel en de gang van
zaken dwarsbomen, worden gearresteerd,,
Aldenkamp en Iiorjé-Bloemsma hielden een toespraak
naar aanleiding van het door hen bijge?;oonde congres'van
de V,V.N. te G-elsenkirchen (Dld,), Tijdens hun betogen
stonden zij voornamelijk stil bij de slechte levensomstandigheden, welke in W-Duitsland zouden heersene
Besloten werd een motie te zenden aan de ambassadeur van de U.S.A., waarin wordt geprotesteerd tegen het
doodvonnis van Willie Mc.Gee.
Bij de uitgang werd een collecte gehouden voor de
actie tegen de Duitse herbewapening»
- 6-
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TOBRLABP - TI«3«3,R,
Gremeents

Datum Aanwealg/ Stemraing'SprekQrB.
Zaaloap 8 . . .
Ir»S*J.Rut- TentoOnst 9 "Het
gers
dagel*.lëven in
"'••••
de-Sovjet "Unie"
Pilm&vond,Vert,
Russ.film "Hulde aan de Arbeid"

Amersfoort 6/4 -75/--

Purmerend

12/4 70/300

rustig

20/4 170/-

rustig

veer

Filmavond,Ver t.
Russ»films
"Taimirme er" en
"District Wi~
borgn
Kramer

Sport-filma- ' .
vond»Vert.Ruase^
film "De gew

kou" en "De
M'idvoor"
Leiden

24/4 80/360

rustig

G,v.Praag

Filmavond.Vert,
Russofilm over
tiet 5 jaren
plan,-

De zaal te Purmerend was versierd met spandoeken "met
het opschrift: "Vrede". Te üeiden waren spandoeken aangebracht met de leuze: "Vrede en Vriendschap met de S o v j e t .Unie".
Te

... 7 -

W.Q, 18/1951. blz» 7,
Te Wörmerveer hield Kramer een causerie over de aport
in de Sovjet Unie, waarbij hij de bekende tegenstellingen met
het Vfesten (beroepssport) naar voren bracht»
Te Leiden wees van Praag op de vredelievendheid van
de S.U.
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BMHEIDSVAKGM TRALB,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming, Sprekers
Zaaloap,

Wedde

35 A-

Rotterdam

15/4 750/950

Zaandam

16/4 200/450

rustig

G*Walters Openb, Filmavond
E.V.Ö.
H,J*Nooter Openb.cab.avond
E.T.C1, mmv*"Gemengde Berichten"
JuBeunder Openb.verg.E.Y.C.
JfVlietman
A3ollui j t
G.Blom

Beer
rustig

lemmer
20/4 175/250
(Genuienis terland)

A,Visser

Openb.cab.avond
E.V.C., mmv,"Gemengd e Berichten"

Te Wedde werd de film "Partisanen van de Spoorwegen"
vertoond» ïïaltera verklaarde dat Nederland zioh op de weg
van het fascisme bevond aangezien de regering toestemde in"
samenwerking met V/est-Duiteland en Franco-Spanje. In de toekomst zou het zo gaan, dat de aonen van de door de Duitsers"
o
vermoorde
—

O —

—L—Z

vermoorde Nederlandera schouder aan schouder met de zonen
van de moordenaars, tegen Rusland zouden moeten vechten* De
eerste voortekenen zouden al aanwezig zijn; aangezien Neder*.*-/
landse ' troepen ter oefening naar Duitsland souden worden geaonden •

Op de te Rotterdam gehouden vergadering werd het woord
gevoerd door een lid van de stakingsleiding bij de ~N8V<;
Albert Heijn.: Hij verzocht de .stakers financieel te "steunen
in dé strijd voor verdere loonsverhoging.; Tijdens de pauz^
werden steunlijsten aangeboden ten behoeve van de stakers
van de IT<,Vi,Albert Heijn^en de N t V, Vörkade' s Koninklijke |
fabrieken te Zaandam*
Te Lemmer werd.. bij "de uitgang van de bijeenkomst een
collecte gehouden ten bate .van het fonds "Bijzondere Noden",
o, m» ten behoeve van' de bij de staking te Heerenveen be<trokken E a VoCvDe te Zaandam gehouden vergadering werd belegd In
verband met.de stakingen "bij .de TUT» Albert Heijn en de
N.V.Verkadë' s Koninklijke Fabrieken . te Zaandam. Ar i e Bé 1luijt zette uiteen dat men voar ledere loonsverhoging moest
strijden en maling moest hebben aan. de regering,, Iedere
oen t 'die "men erbij zou kunnen krijgen zou winst zijn, ~aan~
gezien -de Regering hierdoor zou -worden gedwongen minder uitte geven voor oorlogsmateriaal*
Gerrit Blom zag in het afzetten van de bedrijf skern bij "de
•N,V,Albert Heijn angst van de bourgeoisie voor opkomende
strijdbare arbeider svertegenwoordigingen* Hij wekte" de aanwezigen op de stakers moreel en financieel te blijven
steunen en de- stakingen uit te breiden naar andere bedrijven*
.
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' ONAFHANKELIJK VERBOND VAN

Gemeente

Datum Aanwesig/ Stemming,-Sprekers
Z/aalcapv

• Vlaardingen 12/4 7/40

—

G R O B P

G.E.v.Letten • Bijeenk0lDevan Rossen
legd door d
J „Koning
ANBZ-OVB^Tje
verg* v/erd'
afgelast we
gens gebrek
aan TD e langstelling,

VII p

JEHOVA'3 GETUIffEjg,

Gemeente

Datujn Aanxvezig/
Zaalcapo

Dieren
15/4 25/50
GemvRheden

Stemming Sprekers

rustig

Ho Zweers Openb»lezing

"Hoe lang zoudt gij willen leven?"0 vraagt spreker
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\.

zijn gehoor (15 volwassenen, mees t vrouwen en 10 kinderen)
De mens, die Gods Woord kent heeft het eeuwige leven.
Maar 70$ der mensheid gelooft niet meer in God en schaart
zich achter de wetenschap.
Voor de uitverkorenen zal er, volgens door inleider
aangehaalde bijbelteksten, een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde komen, zondeir oorlog, moeite, zorg en kommer, waar
Christus Koning zal zijn*
Aan de uitgang van de zaal werd aan de bezoekers een
tractaatje uitgereikt, getiteld: "De zachtmoedigen beerven da
aarde", een uitgave van'Se Wachttoren"»

P E R S O N A L I A ,

/Aldenkamp (Elz.5)
Hendrik Jan o
/Bakker ' ( b l z a 4 )
Marcua«
,/Beunder (blz<,7)
Jan*
«/Blom (blz„7)
Gerrit.

Arie,

(blz,7)

/Brüggèman (blz,5)
Johan»
/G-elok-ïïalvius
(blz.3)
/Huiskes-Hampsen
(blz 9 3)
Gesina lena»
/Koning (blz.9)
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