18 MEI 195

BINHEHIAHDBE TO
Ho.: 109233.

D I E N S Ï G E H E I M

W E B K O V E R Z ' I C H T
No. 19/1951.

Verzwond en aan;
Z,~E, de Minist er«-President.
Z.E, de Vice-Minister-Presid ent*
Z/7E. de Minister van Binnenlandse Zaken.
Z.E, de Minister v,Justitie*
Z,E, de Minister v,Onder¥/ijs.,Kunsten en
WetenschaDpen, t.a.v,Mr* Schblvink,
De Heer Hoofd G~2ü v.d. Generale Staf,
De Heer Hoofd M,I,D.,Marinestaf. Alle Politieverbingen,

Verzonden op:
17 Mei 1951.

p i E .fl S $ G. E H E I M
19/109233. .blz.l.

G R O E P I,

COMMUNISTISCHE PARTIJ YAH MEDERIAND.

Gemeente

Datum Aanwezig/

Ter Apel
25-4
(gem, Vlagtv/eddej

Stemming

Spreker

-

W.Kremer

35/-

.Filmavond

In deze. bijeenkomst werd dé'Russische film !l De Partisanen van de Spoorwegen" vertoond, W.KREMER hield een korte
toespraak, waarin hij een uiteenzetting gaf over de stand van
zaken bij de toen in de .gemeente Emmen heersende staking der
veenarbeiders, Op de gebruikelijke manier hekelde spreker de
bestuurders der tlniebonden*.
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DI3NSTGEHEI

W.O. 19/3.9^1.blz. 2.

G R O E P II,
"zi —— z^—™^;"~~si —zi™

DIVERSEN.

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming
Zaaicap.

Sprekers

Bussum

26 A

H.A.Ett

75/60

rustig

Protestvergadering
tegen de Duitse
h e r"b e v/ap e ning.

De bijeenkomst werd "belegd door een onlangs te Bussum
opgericht comité tegen de Duitse herbewapening, Dit comité wórdt
gevorÉd door personen^ die- aangesloten"zijn bij de C.P.N», de
N.V.B., de Vereniging "Neder land-U, S» S, R, •'•, de Vooruitstrevende
Partij voor Wereldregering, de Bellaray-vereniging en de Nederlandse Vereniging voor £exuele Hervorming,
Een aankondiging voor deze vergadering was"opgehangen tijdens de filmavond van de "vereniging "Nederland-U,S,S.R,;!, af d,
Bussum. op 24- April j.l.,
Onder de aanwezigen waren leden van de Bellamy-vereniging,
personen behorende tot de vredesgroep in de Nederlandse Proj
testantse Gemeente en enige plaatselijk vooraanstaande loden van l
de C.P.N..
In zijn openingswoord legde de voorzitter er de nadruk
op, dat de samenkomst het resultaat was van persoonlijk"initiatief
en los stond van enige'kerkelijke of politieke richting.
De humanist, H.A.Ett, conservator van het Multatuii en
Fr,van Eeden museum, betoogde, dat hij-onmogelijk zijn onderworp
"buiten de politiek om kon behandelen. Al zeggen v/ij met de politiek niets te maken te willen hebben, de politiek bemoeit zich
met ons.
Spreker critiseerde de opvoeringÉ.van de bewapening in de
\ïesterse landen. De Westerse democratien tonen moer en meer het
ziektebeeld van een lijder aan vervolgingswaanzin. Dit zal leiden tot een wedloop in de bewapening tussen do grote mogendheden
Amerika en Rusland,
Persoonlijk v/as spreker van mening, dat de afwijzende
houding van Duitsland tegen de herbewapening in het kader van het
Atlantisch Pact louter schijn

W.O. .19/1951 >hlsy5..
D I B N S T G B H E I M,
Met het oog op de revanche-idee van de Duitsers moet aan
de "bewapening van Duitsland een halt v/orden toegeroepen.
In de pauze v/as er gelegenheid tot het indienen van
vragen. Bij de beantwoording was debat niet toegestaan. Op door
communisten gestelde vragen ging spreker niet dieper in.Hij
voelde niets voor actiovoering in samenwerking niet de Nederlandse Vredesraad of enige kerkelijke vredesgroep. De mogelijkheid bestaat, dat in Amsterdam, 's-Gravenhage,ens, bijeenkomsten in deze geest zullen worden gehouden, aldus spreker, doch oen actievoering op grote schaal lag niet in de
bedoeling.
Ter vergadering werd medegedeeld, dat aan do Regering
en de buitenlandse vertegenwoordigingen een motie aal worden
gezonden'van de volgende inhouds
"Ernstig verontrust over de voorgenomen deelneming van
ons land in een voor ons volk volstrekt ondragelijke
bewapening, ten behoeve van een machtspolitiek der
grote mogendheden, waarin wij geen deel wensen to heb—
benj
Diep overtuigd van de noodlottige gevolgen, die'deze
politiek moet hebben voor het economisch herstel en
de sociale vrede,zowel van ons eigen land als die
van de overige wereld;
Protesteert mot klem tegen de herbewapening van Duitsland, en met name ook tegen het planf ons volk een
wapenbroederschap met het Duitse militairisme op to
leggen, gericht tegen een volk,dat mede een groot aandeel heeft gehad in 'onze bevrijding van het Duitse

D I E K. S I G E H

M
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G R Q. E P

III.

VERENIGING NEDERIAND-.U.S_,S.R^

G-öjnoonte

Datum Aanwezig/ Stemming
Zaalcap.

Sprekers

Rotterdam

7-4

H.Goudkuil Tontoonst olling
::HGt leven in do
Sowjet-Unio!',
Vertoning Russische film ''Hulde aan de Arbeid",

Rotterdam

8-4- 150/

H,Goudkuil

Idem

Rotterdam

9-4

.H.A.DoijJl

Filmvoorstelling
Vertoning Rues,
films "Oezbekistan" en "In
naam van het loven. "

50/-,

40/~

Rotterdam

14-4 .-/—
en 15-4

Nw.Schans

14-4 -/—

Tentoonstelling
"Hot leven in de
Sowj et-Unie;:, .
Vertoning Russ,
film "Hulde aan
de Arbeid'1,
Feestavond m,in.v,
H,Heeren
A.Schaper- de Russ.dansr o ep !' Kr a sna,j a
Tolman
wesda" en de
toneelgroep '"Do
Rode Vaan",

f

Ksommonie

15-4 112/—
en 16-4

rustig

Tentoonstelling;
"Het dagelijkse
leven in de Sowjet-Unie",

16-4 39/100

rustig

J, J.van Har-•Filmvoorstelling
1ingen
Vertoning Russr
film "Hulde aan
de Arbeid",

-D ï E H S I G S H % I.tl

ff. .Q. .1.9/1931.r
Gemente
Gomda

atum

Zaalcap»

17-4 3/100

lauw

.P,J.M.van

Stavoren-van

Yorslagv ergader ing

Demen
A.Golok-ï/alvius
Rotterdam

18-4

31/~rustig

Bergen N,H.- 19-4 26/50
Rotterdam

19-4

A.Gelok-ïïalv.
A.v.DiJfc-Stpl

Idem

W,Hulgt

Idem

A.Golok-Walv,
L.P.J.Braat

Idem

v

's-Gravonnage 21-4 350/360

Utïecht

22-4 200/325

Snoek

23-4

Rotterdam

24-4

Alkmaar

25-4

80/~

Alkmaar

26-4

l/-

90/100

Feestavond
Vertoning
Russ.f ilraï
•'' Hul d c aan
de Arbeid",

gezellig

Filmavond
Vertoning
Russ.film;
-District
Wiborg ; ; »

rustig

rustig

T.U.do Vries
A„SchaperTolman

'Ver s lag v orgadering

T,U,de Vrios

Volkseo:-.iccrt, ;
Medewerkenden: K cd,
Philiiarm,
Orkest o.l«v,
N,v,d,Linden
SolistcnsDr.
E,Eenling
(•_i)iano)en
C, L, Smulders
(tenor).Zangkoor nMorgonrood".

Filmavond.
Vertoning
Huss.ï'ilm
;; Roern aan de
Arbeid",
Tentooiifjt»
Het leven in de Sowjet Unie :: ,

A,PoIk

•v,

D .1 E N S T G E H E I M
W.O. 19/1951..blz, 6.
To Rotterdam vermocht de op 14 en 15 April 1951 gehouden
tentoonstelling: "Het dagelijks leven in.de Sowjet-Unic:t, evenals
de daaraan verbonden filmvertoning geen belangstelling te trekken.
Te Winschoten gaf Schaper-Tolman een verslag over haar
rois naar Moskou met de'N,V.B,-delegatie. Hierin merkte zij
oém,op,dat het Russische volk zeer verdraagzaam is, Niettemin
kont die verdraagzaamheid grenaen, vjanneor andere mogendheden
blijven doorgaan met oorlogsophitserij.
Op de tentoonstelling te Krommenie hingen borden, waarop
vermeld stonden de artikelen l t/m 10 van de Grondwet der Sowjet-Unie, handelende over de gemeenschap van goederen, de arbeid, de volksgezondheid enz,. Voorts waren spandoeken aangebracht met de leuze; ':Vrcdc en Vrijheid met de Sow j et-Unie11,
Van Harlingen hield op de filmavond een'toespraak. Volgens
hem was de tentoonstelling vrij goed geslaagd. Enkele bezoekersdeskundigen echter waren niet tevreden over het tentoongestelde,
daar dit volgons hem te veel aan de oppervlakte bleef .en on<voldoende details te zien gaf.
Te Gouda deelde van Staveren-van Demen o,m, mede, dat
haar zoon in de gevangenis voor de landbouw, studeert. Indien
hij vrij komt, zal hij zo spoedig mogelijk naar Indonesië vertrekken*
Op de feestavond te fs-Gravenhage werd een tombola en een
verloting gehouden. De opbrengst was bestemd voor de aankoop van
costuums voor een te 's-Gravenhage op te richten Russische
dansgroep.
De avond werd besloten met een bal.
Voor de aanvang van het Volksconcert in de Rivièrahal te
Rotterdam sprak De Vries een openingswoord. Hij wenste, dat het
concert mocht bijdragen tot het versterken van de vriendschapsbanden tussen het Nederlandse volk en het Russische, In het bijzonder werden door hem enige leden van de Russische ambassade
welkom geheten.' Hij las een begroetingstelegram voor van de
Russische ambassadeur, luid endeJ
'sln het kader van dé "''Maand van Vrede en Vriendschap tussen Nederland én de U,S.S,R., begroet ik de leden van de Vereniging ''Nederland- U,S,£.R,;' van de stad Rotterdam en wens U
succes toe in de taak ter verwesenlijking van de edele on nobele
opgaven, de versteviging van de vriendschap en ontwikkeling
van de culturele verbindingen tussen de Sowjet-volkercn en het
Nederlandse volk.
f-, n «.

'

D I' B N S T G E H E I M

W.O. 19/1951.blz.7.

Te Alkmaar waren door de secretaris van de plaatsolijke
afdeling aan verschillende prominente figuren in de gemeente,
zoals de burgemeester, hoofden van geraeent-ediensten en doktoren,
uitnodigingen tot "bijwoning van de filmavond verzonden.
Polk hield een toespraak en betoogde o,m,, dat de
woorden "Vrede en Vriendschap met de Sowj et—Unie :| sterk contrast eerden_met dat, wat gewoonlijk via pers en radio kan worden
vernomen. Deze schoppen een sfeer van haat ten opzichte van do
Sowjet-Unie,
.
•
De tentoonstelling trok slechts 66n bezoeker.'

G R O E P
A,
Gemeente

IV,

EMHEIDS VAKG ENTRALE.

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers•
Zaalcap,

Weststelling- 13-4 500/500
werf
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude

21-4

130/300

Amsterdam

26-4

200/3000

J,Das
Openb^cab.avond
C,ï\Helmers EVC m.m,v,cab,
gezelschap
: 'Gem. Bericht on'"',
rustig

J.v.Delden

Openb.cab.avond
EVC m.rn.v.cab.
gcz, ; i Gein~,Bericht en;'.

B.Blokzijl Openb 4 verg,EVC,
en 2 onbekend gebloven stakers

In Amsterdam "betoogde Berend BLOKZIJL, dat uit alles
blijkt, dat de kapitalisten bezig zijn een nieuwe wereldoorlog
voor te bereiden, Het enige antwoord dat hierop door de arbeiders kan worden gegeven is de staking, daar de arbeidersklasse
anders tijdens de onderhandelingen ten onder zou gaan. Een'eis
voor een nieuwe 10% loonsverhoging is zeker niet overdreven,
- 8-

v

D I -E.JT B T G E H B I_M

W.0.19/'1951,blz.8,.
Ook de MC zou liever een algehele prijzenstop hebben.Deze is
echter herhaaldelijk gevraagd,maar niet geV-ergoü.
Door de stakingen zal de klassestri j cl worden toegespitst, iVNooit
zal men kunnen "beweren,dat de EVC'deze arbeidsconflicten achterbaks voorbereidt,''1 aldus BLOKZIJL, :;Wij komen er openlijk vooruit, dat wij voorstanders zijn van deze êtakingen? omdat gebleken
is, dat de staking de enige manier is om de regering armer te raaken, ledere cent of dubbeltje, die wij door onze-strijd de regering afhandig weten te maken, is een cent of een dubbeltje minder voor de oorlogsindustrie/1
De overige vergaderingen leverden geen bijzonderheden op.

G R O E P : IV
B.

Gemeente

Datum Aanwezig/Stemming Sprekers
Zaalcap,

Enschede

18-4 , 9/450

A,v.d,Berg

Enschede

27-4

A.v,d,Berg

6/80

- 9-

Deze vergaderingen,
die door het OVB
waren belegd,vond en
geen doorgang wegene gebrek aan belangstelling.

