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Verzonden aan:
Z f E* de Mlnister-Pregident.
Z.E, de Vioe Minister-Prea'ldant.
Z»E. de Mini s tor v .-.Binnenlands e Zaken.
Z 4 E. de Minister v„Justitie*
Z*E. de Minister v.Onderwij s,Kunsten
en \7etenschappen ; t»a*v, Mr.Schölvink»
De Heer Hoofd G 2b v» d s Generale Staf, v».,--.,.,,.- nnt
De Heer Hoofd M.I«>D»,Marinestaf.
verzonden op.
Alle Politieverbindingen»
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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND..

Gemeente • Datum Aanweeig/ Stemming Sprekers
Zaaloap c

Stadskanaal 14/4 HO/—
• Gem.Wildervank

Amsterdam

enig

26/4 300/--

J, Haken

uur uitgesteld wegens het
geringe aantal
aanwezigen op h e
tijdstip v. aanvang

IX.de Haas
Februaricomité

Af d»0verheid

Alkmaar

1/5

Amsterdam

1/5

Amsterdam

1/5 6/7000
resp.
3700 tot
4000

Assendelft

130/200'feestelij k enig '
appl.
800/2000 rustig
veel"
appl»

1/5 100/400

ruatig
eaig
appl»

CUF.W.v.
Dillen

l Meiviëring met
muziek en deel*

B.Blokzijl

l Meiviering in
Theater "Carré m,
muziek en deol„

N»Luirink
P,J,M,v.

l"Mei-meeting en
b e toging,waarna
slotmeeting op
het Waterlooplein

S tav er en-

v«pemen
G, \7agen aar
B.Brandaen
W» Swar t

l Meiviering nu,
filmverta
Beverwijk

OJLOJ1JLJÜL3LO
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Beverwijk

1/5 46

rustig

Delft

1/5 150
54,

rustig

J.P,Reuter

vrij'
enthu

A.C.J.JohnHogenes

175/175

Den Haag

1/5 250

450
2500

Deventer

1/5

l Meioptocht
naar "de meeting
in Velden
l Mei-meeting
en optocht, waarna slotbijeenk,
mmv,zangkoor
"Morgenrood" en
met deel, en
filmvertoning

rustig

l Meioptocht
voor kinderen,,
waarna fees tel,
bijeenko
Betoging mmv.
muziekcorpsen
"Excelsior" en
rustig .A. B. Geugj es- "De Jonge G-ar do1'
enig
Zeehandelaar waarna meeting
appl. J»Haken

50

H.R.E.Rijpma- Herd. gevallen
Velleman
partijgenoten

60

Betoging waarna
.bijeenk, rmv»
muziekgroep
A,F.J.V* 'en
filmverto

300/550

aand.
veel'
appl.

G* Blom

70/200

rustig
enig'
appl.

M. S. IdpsOdinot

l Meiviering
mmv, zangkoor
"Morgenrood" en
pianomuziek

Drachten 1/5 80/150
Gem.Smallingerland

rustig

(}. Hoorn

l Meiviering m,
filmvert.

Emmer1/5 125/275
Compascüum
Gem, Snmen

enthf A. Ge l o k-Walenig
viua
appl. J.H.C,van
Renssen

Dordrecht 1/5

- 3-

l Meiviering
mmv* toneelgr»
A»lTnJtV<, Hocgeveen en eon tweetal accordeonnisten
Enschede

3LOJLJL
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Enschede

1/5

80/

250
163
600
Gouda

1/5

Groningen

1/5 5QO/—•

50

bewogen H 0 J t .Aldenkamp 'Herd* gevallen
partijgenoten
'
—
, Kind.er.fess t
—

aanvankö . AoD.Schoo113 k Ie*,- nenberg
vendig
zeer
verm«' luSeegematigd gers
rustig

80
775/1600 rustig
enig
appl*

—

Betoging, waar-

na meeting

l Mei-meeting
l 'Meikinderf e e a t m^filmver t-J en traotatie
• Betogingjwaarna Tb i 3 e enk« in
• - . d s Zorenbsura

A«SohaperTolman ,.'.
J^Sohalker

en zangkoor
"Do Hieuwt Stem"

Halfweg
1/5 60/v
G-em«Haarlemmerliede
o *a.

rustig

J,Busslnk
G.Blom

l Meiviertng,
waarna gelegenheid tot dansen

Heerlér- 1/5 250
heide
G-em. Heerlen

lusteloos

Jo Hordij k
G«J cH0 Janssen
H»Haken
AoMulder

l Mei-meeting
rrudeol. ; p,ang
en graracfcon™
muaieic

Hengelo

1/5

73/96

Hilversum

1/5

l 'Meikinderfeest
met filmvert»
en traotatie

31/96 feestel,
öpgew,
enig'
appl.

300/400 ruatig

B,v.d.Heul

M»Bakker

l Mciviering
mmv „ '; Eén h e i d azang ./eri 1 ' "en
m.: cl e.u l „ en
accordeontnuz»
l IfGlviering
mmv, Muziökgr,
"De Propellors"
(A'dam) on d&
"Frontalini's"

EJLIJLSJ3JULOJI.J
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Hoütigehage 1/5
50/-~
(G-em. Smal llngerl and)

rustig

Leeuwarden

1/5 300/300 vrij'
en t h s

Leiden

1/5

A.Nijboerv.d. Heide
J a v.Santen

l Meiviering

G-, Maag

l Meiviering
rnmvt zangkoor
"De Rode Zangers"
en ar "b. Toneelver.
"Voorwaarts"

60

300/440 feest*
met

appl.
125/-~

enth.
enig
appl.

J f r Stap

l Meiviering m*
toneel,muziek
en dansen na afloop

rustig

H,J,Nooter

l Mei-meeting

Schoonoord
Gem»Sleen

1/5

Velsen

1/5

.Winschoten

1/5

40
200/300 rustig

Wormerveer

1/5

250

65

120
170A

H» de VosKrul
W.Hulst

,1 Mei-betoging, {
waarna, b i 3 e enk.
mmv»zangkoor
"Morgenrood1*, muziek en deel,

l Mei-betoging'
.v.d.Molen waarna bijeenk,
mmv. zangkoor
"Excelsior" en
een toneelgroepj e daarvan
—

l Meikinderfeest
met filmvert, en
traotatie

l Mei-betoging,
waarna bijeenk,
opgew. V\T»B.Janaz ' mmv, zangkoor
veel'
J*v.Leeuwen "Zingend ten
appl»
W. Ze teerStrijde" en een
Duits
accordeonnis t,
van Dijk

Umuiden
Gem.Velsen

67
100

rustig
enig
appl„
- 5

W.Hartog

l Mei-betoging,
waarna meeting
mmv. zangkoor
"Morgenrood"
Zwolle

W.0. 20/1951, big. 5,
50/160

rustig

R. 3mid

l Meiviering m«
filmvert.

Apeldoorn 2/5 100/300

ruatig
enig'
appl»

de Koning

l Meiviering
mmv» toneelgez.
"Oultura"

Hoogeveeji 2/5

feeat,

P.G-nirrep

l Meiviering
mmv, toneelgroep
A.N.J,V, Na afloop dansen

lauw

(J. J-. Karmaan

l Meiviering m,
filmverti

Swolle

Soest

1/5

50/80

2/5 28/80 ,

OVERZICHT

Met uitzondering van de twee in Apr;Ll gehouden vergaderingen werden alle bijeenkomsten belegd ter viering van de
Ie Mei en georganiseerd door een voor die gelegenheid gevormd
l Mei Comité, bestaande uit leden van de C.P.N, en haar mantelorganisaties.
De bijeekomsten hadden een ordelijk'-en rustig verloop
en nagenoeg overal werd stipt de hand gehouden aan de voorwaarden, die door de plaatselijke autoriteiten waren vastgesteld»
Over het algemeen was de belangstelling,hoewel plaatselijk soms ges togen, geringer dan in 1950. In de optochten
werden Uier en daar z.g," praalwagens medegevoerd, die vaak
een povere indruk maakten»
•
' De sprekers en spreeksters behandelden meestal op'dezelfde "wij ze de gebruikelijke onderwerpen en op de meeste
plaatsen werden in verband daarmede gelijkluidende moties aangenomen.
•
Op sommige plaatsen colporteerde men met communistische
lectuur, bood men speldjes te koop aan en hield men collectes
ter bestrijding van de "kosten. Bijna overal werd "De Internationale" gezongen en werd'een brief voorgelezen van de gedetineerde dienstweigeraara* Ook werden handtekeningen verzameld
ter ondersteuning van de eis voor een vredesverdrag tussen de
"grote vijf".
De ESrste Mei
- 6-
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DB ESHSTTJ) MSI»
"Algemeen werd de betekenis van de eerste Mei voor de
arbeiders geschetst als de dag, die in het teken staat van de
internationale solidariteit en van de vrede. De enkele betogers van de Ie Mei 1890 zijn thans aangezwollen tot een aiillioenentnassa zo werd gezegd.
Het grote Rusland is de bakermat van het verlossende
socialisme, Thans hebben 600 millioen werkers, d. i, een derde
van de totalö wereldbevolking zich bevrijd van het kapitalisQ9,

4

• • Toen in 1917 de Russische arbeiders en boeren de macrht
in handen namen en met de uitvoering begonnen, van wat men
vroeger v/el als een utopie beschouwde, war d dit een voorbeeld
voor de arbeidersklasse, van de gehele wereld. Reeds waait de
rode vlag zegevierend van Berlijn tot V/ladowostok, aldus
G.MAAS.
Vordt in de volksdemooratische landen deze dag gevierd
als, een werkelijke feestdag, in de kapitalistische landen is
het l Meifeest meer een wapenschouw, omdat daarna weer .een
heel jaar strijd gevoerd moet worden tegen de reactie. Het
is een app^l in de strijd tegen duistere machten, zo werd gezegd.
Vrijwel geen der sprekers liet na met gevoelens van
solidariteit de "heldhaftig strijdende broedervolken" te
begroeten»
•
•
•
LEUZEN,
De in de optochten meegevoerde leuzen of de in de za- (
len aangebrachte teksten" hadden o. m, de volgende inhouds
Verdedigt de Vrede - l Mei strijddag voor vriendschap en
vrede - ProletariÖrs aller landen verenigt U - Alles voor de
Vrede - Eenheid der arbeidersklasse - Voor een vredesverdrag
der .grote vijf"- 5fo ook voor de.jeugd - Voor een duurzame
vrede - Onmiddellijke verhoging der steunnormen - Onmiddellijke opheffing der bouwstop - G-een tanks, maar brood - Tegen
verlenging der dienstplicht - Tegen vrijlating der oorlogsmisdadigers - Betere bescherming der volksgezondheid - Voor
een vurige solidariteit pet het .Koreaanse volk - Sovjet Unie
burcht van de Vrede - Strijdt voor 10$ loonsverhoging - Leve
het wereldvakverbond - Leve de eerste Mei - Tegen de herbewapening van Duitsland - Vriendschap tussen de volkeren Leve het socialisme - Gelijke arbeid, gelijk loon - Met de
Sovjet Unie voor de vrede - Gelijke rechten vo.or man en vrouw Strijdt voor de verhoging van het levenspeil - ?feg niet het
_ 7 _
Atlantisch

P..OJI.JL-? JL J JL1LLJL.
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Atlantisch Sao t - Eist vernietiging van de atoombom - Geen
wapenen, maar verboging "van dê.raijnwerkerspens&oenen - Ook de
'mijnwerkers willen vrede - Vrede over de getiele wereld - Internationale samenwerking tussen alle vrouwen - Onze'jongens
niet onder Haal-generaals - Tegen harder en langer werken Tegen da inbreuk op de democratische rechten en vrijheden der
werkera - Allon-.pal voor het jeugdfestival^
MOTIES/'
De aan de orde gestelde moties hadden de volgende
strekking:
Protest tegen de voorgenomen terechtstelling van de
Amerikaan v/i 11 ie Mc, Co o*
Eis tot onmiddellijke' invrijheidstelling-van de deserteur Piet van Staveren e-a... dienstweigeraars»
Protest tegen het verzoek van de Amerikaanse regering
meer troepen beschikbaar te stellen voor de oorlog in Korea
en een mogelijke aanval op öhina tl
Protest tegen de bewapening van Nederland en eis
loonsverhoging^
'
.'

tot

Protest tegen de herbewapening van Duitslando
Deze moties.zouden tor kannis gebracht worden *an de
betrokken autoriteiten en -?an de dagbladpers,
DE OPHARS VAN HET

" Ondanks leugen," laster en vuilspuiterij is de "strijd
van de arbeidersklasse niet tegen te houden en marcheren wij
op naar de overwinning, zo werd gezegd*
In steeds meer kapitalistische landen en "in steeds groter getale komen de arbeiders in verzet tegen "de slavernij,
waarin, aij Moeten "leven. Zij houden daarbij het lichtend vo.orbeeld van de Sovjet'Unie en'de volksdemocratiëën in het oog.
In Frankrijk, Italië, Spanje, BelgiE en ook gelukkig in Nederland zijn stakingen aan de orde van de dag, aldus Ajjjre^
lp k-Wal v i ua i
.
';fG~h'öbben aan verschillende feiten kunnen zien, wat da
macht van do massa kan bereiken» De Drentse DUW-arbeiders is
het gelukt 1C$ loonsverhoging te verkrijgen* VTe zullen net zo
lang blijven vechten tot onc in Nederland de m a o h t ' i ü handen
geeeyen
«. 8 ~
—..".— -».
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gegeven zal worden;
Het is ""gelukkig, aldus G» BLOM, dat er ^in Nederland een
E. "WC. "is, 'die de arbeidersklassa tot regelrechte resultaten
leidt en geleid heeft» Er staat geen andere weg open dan te
strijden tegen de terreur van het kapitalisme. Ondersteun
daarom de s takingen - in eigen land„
Door elke staking komife de vrijheid dichter binnen ons
bereik. De dag komt echter en is niet ver meer, dat wij het
roer in handen zullen nemen, 20 werd gezegd»
In Alkmaar liet G.W»F«vaDillen zich als volgt uit;
"Wij leggen hierbij de gelofte af, dat het Nederlandse volk
nooit de -wapens op zal nemen ' tegen het broedervolk, de Sovjet
Unie",
CRI.TIEE OP HET

Willen we, zo werd betoogd, het levenspeil van de Nederlandse
bevolking verhogen dan moeten we Eisenhower naar huis sturen»
Onze huidige regering is nog erger dan de regering Colijn van
v6ör de oorlog, '/ij , willen geen offers op het altaar 'van de
Amerikaanse oorlogsvoorbereiders. Wij hebben in de bezetting
bewezen, toen het- werkelijk nodig was, goed en bloed te kunnen offeren» De regering doet echter alles buiten het volk
om. De bierbrouwer' Stikker heeft op zijn eigen houtje dé
oorlogstoestand tussen Nederland en Duitsland opgeheven,,
Als wij het wapen van • de eenheid smeden, is het zeker,
dat Drees en consorten niet langer in staat zijn zich op te
werpen als behartigers van de belangen van de arbeiders, aldus
J^F.ÏÏEUTSR*
'
- '•
". Omdat de., herbewapening ten koste gaat van de welvaart
in de arbeidersgezinnen moet een loonsverhoging geëist worden- van 10$ j bovendien kan daardoor minder besteed v/orden
voor de aankoop van oorlogstuig»
J.SCHAtKER deelde mede, dat er momenteel "voor de minister s~schepen gebouwd worden van f. 42, 000.- pei1 stuk, waarmee deze als er eens.*.,» aan de knikker mocht komen, kunnen
vluchten,
CRITIEK OP POLITIEKE TEGENSTANDERS,

Vele sprekers richten zich heftig tegen de leiders van
de P.v»d„A,, die volgens hun zeggen de internationale geko-zen hebben van de hoge hoeden en de pantserplaten. De P.v„d,A.
voert thans een hetze tegen de arbeiders» ï/ij-communisten
moeten ons schamen,, dat we dit niet hebben voorkomen»
Gesteld werd, dat de arbeiders niet meer kunnen steunen op leiders als Drees, Vorrink, Suurhof en

OJULJL1L1.3LÏL2LLJ
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van der Go e a van Katers, die na "61'jaren strijd'niet "méér met
d&t uiur b e ai© ld'zijn, als wel wenselijk ware. Deze mensen zijn
reeds zo diep gezonken, dat zij het met de ftorlogapolitiek eens
kunnen zijn.
Vb$r de laatste oorlog deed deze partij nog iets aan
de ontwapening, al was dat alleen maar door de actie van de
gebroken geweertjea. Maar vandaag aan de dag lopen aij netjes
mee in het gareel.
Van het N.V.V. werd gezegd, dat dé gelden van deze z.g.
vakbeweging, die onder bevel staat van de kapitalisten, aangewend worden voor de bewapening en dat de contributies van de
leden besteed worden voor oorlogsvoorbereiding.
DB STRIJD VQQR DB VREDE,

-

Vastgesteld' werd. dat ondanks alle oorlogsp'ropaganda
de kracht van de vredesbeweging «toe neemt.1 Vandaag .eisen wij,
dat de "Grote Vijf" aan een conferentie taf el gaan zitten om
een vredesverdrag te sluiten.
Om zich zelf te redden willen de kapitalisten een oorlog met de Sovjet 'Unie ontketenen. Daarom bewapent men zich
in een koortsachtig: tempo* .Wij zullen echter geen wapenen opnemen tegen een broedervolk en' geen wapens maken, vervoeren
of verschepen voor dit doel, Door stakingen, door hè t "weigeren
wapens te produceren, kunnen wij de wereldvrede nog'redden.
Onze arm is machtig, mits .wij eensgezind zijn, zo werd gezegd.
ledere staking- kost.de kapitallst.èn, geld en met. iedere
staking is.'dö-Vrede dus. geülend^'omdat er daar'döor minder
geld voor'bewapening beschikbaar is. We dienen dus op deze weg.
voort te gaan, zo werd voorts gezegd.
"
Wij huisvrouwen, zullen de heren ,kapitalig ten en-oorlogsophitsers laten zien .dat'zij misgerekend hebben, Wij gaan
naast onze mannen op de bres staan en zullen .een voorbeeld
nemen aan de moedige Drentse arbeidersvrouwen, die bij dé succesvolle veenstakingen zelf'hun mannen van het werk gingen
halen, aldus een spreekster,
"" Door J.H.C, van "RBNSSM werd in dit verband gezegd,
dat de stakingen, en de strijd in het algemeen, in de eerste
plaats gericht moeten zijn op het behoud van de wereldvrede
en in de tweede plaats op loonsverhogingen.
Wij moeten ons voelen als een deel -van het grote Sovjet
volk en als zodanig dit volk steunen in haar streven voor het
'behoud van de vrede, zo zeide J.SCHAEO3R, die tenslotte de
aanwezigen opwekte geen enkel offer te brengen voor wat hij
noemde, de oorlogsvoorbereiding.
- 10 HUSIMD

.O. 201951. .bis» 10.
In de Sovjet Unie gaat het levenspeil mét sprongen
vooruit door de goede trouw aan Stalin en de zelfopofferende
arbeid van de werkere. 'Aldaar zijn de legers gedemobiliseerd
en worden grote bedragen uitgegeven voor.de wederopbouw* Het
is onzin te zeggen, dat ds S, U. zich bewapent, want een
roebel kan men maar eenmaal uitgegeven»
De arbeiders in de S. U. eten zuivere roomb'oter en
geen margarine zoals hier. Zij werken met vreugde in de
hoogst denkbare vorm van vrijheid. DQ vruchten van de arbeid
worden nle't geplukt door een stelletje kapitalisten zoals
hier, maar zijn voor de arbeiders zelf» Men is daar vrij.
Om deze vrijheid te bereiken is het waard grote .offers te brengen, De dankbaarheid van het Russische volk jegens haar leider kent dan ook geen grenzen»
A. SCHAPBR- TOLMAN stak de loftrompet over de behandeling van de vrouw in de 3. U» en verklaarde, dat de Sovjetvrouw de -Nederlandse ver voo-ruit is.
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ALGEMBM NEDERLANDS JEUG-D VERBOND (A.N.J,V.)

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Hollandse- 16/4 100/100
veld
Houtige28/4 100/—
hage
Boelenslaan

rustig

- 11 -•

J.Kelly

Filmavond,Vert,
Russ.films
"Sosthi" en
"Mitsjoerin"

R*Bai*on

Filmavond.Vertv
Russ«film "De
partisanen van
de Spoorwegen"
en een 2-tal
Rus s, doe urn,
voorfilms
Arnhem

3-I.JUL?
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^••Unww -«•*•»> a^rr«,i»i<-»*4^.iBniJ(rc;.-fijMr.W^)J1''r-^'* '-j'." rf>- •->•*? • e .•**'*

Arnhem

5/5

30/90

Bevrijdingsbal
J, Kelly

Hoogeveen 20/4 60/60

Filmavond.Ter t,
Rus3.,film:"De
partisanen van
dé Spoorwegen" en
oen. tweetal Rus s,
doeurn„films.

Te Hollandseveld werd een verloting gehouden, waarvan
de baten bestemd waren voor de uitzending van.kinderen naar.
een A,N,J.Vc-kirider-tahuis te Soest-,
•
- •
De aanwezigen werden verzocht hun -medewerking te verlenen aan de straat- en huiscqllecte., welke -ter ondersteuning van de stakers in de veenstreken V/eerdinge, Emmer-Erfscbeiderveen en'omstreken zou worden gehouden*»
Op de filmavond te Houtigehage deelde Baron o,a, mede,
dat de tijdens de .staking te Drachten ondervonden financiële'
steun boven verwachting was geweeste
Te Hoogeveen betoogde Kelly o,m,, dat in 194-5 niemand
zou hebben willen geloven, dat reeds nu de oorlogsmisdadigers
worden vrijgelaten om deel te kunhen nemen, aan een nieuwe
oorlog. De oorlogsetokers. hebben deze oorlogsmisdadigers
nodig, omdat zij ervaring hebben in het bedrijven van gruwelen'. De kapitalisten hebben liever oorlog dan crisis. De
Verenigde Staten willen de oorlog in Korea niet beëindigen,
doch voortzetten en uitbreiden, omdat daardoor reusachtige
winsten worden gemaakt» Door het -terugroepen van Mac Arthur
verandert niets*. Het gaat niet om de hond, maar om'de baas;
Truman is een even grote misdadiger als Mac Arthur*
" 'Naar aanleiding van -deze laatste uitlating werd- door
&e gemeente-politie tegcnKelly proces-verbaal opgemaakt terzake opzettelijke belediging van een regerend Hoofd van een
bevriende staat,.
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¥,0. .20/1951. blz. 12*

R O B P II .

VREDE3ACIIS.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.
Hilversum 27/4

85/150

rustig

L.Boaa

Vredesverg. mmv.
Dr,B.Hebling
(piano) en een
zangeres (verm.
Mevr.Rebling)

Leeuwarden

27/4

80/300

rustig

M.Bakker

Idem

Enschede

28/4

225/600

aand.

H#Lode
Idem mmv. H.
Ds.v,Doorn Hijholt (deol.),
G. J.de
JfBoxem(zang)
Groot
en P.J.Lugt
J.Horameier
(piano) '

. .
Te Hilversum hield Boas een toespraak-over de jongste
oproep van de Wereldvredesraad aan de Grote Vijf On bepleitte
deelneming van de Chinese Volksrepubliek aan een te houden
vrede sb ij eenkoms t *
Spreker noemde het krankzinnig, dat het niet meer bestaande nationalisitsch China in de Verenigde Naties en de
Veiligheidsraad meeconfereert, terwijl de Chinese Volksrepubliek in deze lichamen geen stem heeft.
Te Leeuwarden stond Bakker uitvoerig stil bij de ontwikkeling van de vredesbeweging. "Sen ieder is er thans wel
van overtuigd, dat de vrede wordt bedreigd. Deze bedreiging
begon met de vorming van het Atlantisch Pact. Het gevolg
daarvan
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daarvan was de herbewapening en de oorlog in Korea. De
volgende stap is de herbewapening van Duitsland, Volgens de
Amerikaanse vertegenwoordiger op de Conferentie te PariJa ia
het samengaan van twee verschillende economische stelsels
niet mogelijk. De 2e Wereldoorlog en de U.N.O, hebben echter
het tegendeel bewezen» Spreker wekte de aanwezigen op de oproep van de '.Tereldvredesraad met hun handtekening te steunen.
Te "Enschede v/er d het woord gevoerd door een TC.V.C.-er,
een N.V.V«-er,* d-e landelijk voorzitter van de vredesraad en
een Ned.Herv.predikant.
Bode (S.V.C.) betoogde, dat de huidige gespannen internationale toestand veroorzaakt wordt door het optreden van
de Verenigde Staten.
Hij riep de'aanwezigen op zich actief in-te zetten
voor het gestelde doel; een Vredesbijeenkomst van de Grote
-Vijf. ,
'
'
•
Da, van Doorn had, na aanvankelijke weigering, de uitnodiging aanvaard om op deze vergadering te spreken omdat
hem door de voorzitter een vrije en onbelemmerde meningsuiting was toegestaan.
In zijn toespraak v/e es hij op de universaliteit van
het woord Gods.
"In de'mens leef t,.net zoals dit bij de joden het
geval was de onwil dat een vreerade koning over hem zij. Hieratt valt „te concluderen, dat, wanneer naastenliefde ontbreekt
onverschillig of dit een kapitalist of een communist betreft geen enke.l streven baat geeft, ook geen Volkenbond of handtekeningenacties.,"
Horsraeier 'betoogd-e, dat de regelmatig terugkerende
oorlogen een gevolg, zijn van de. ondoelmatigheid" • van het liberaal economisch stelsel»
Wat men ook van Rusland.mag zeggen, er is daar een macht aan
het grqeien, zo geweldig, dat ik soms wens dat het hier zo
mocht zijn,
Korea is het Spanje van voor de oorlog. Daar werd toen een
wettig gekozen regering aan de kant gezet door een regime dat
dank zij buitenlandse inmenging aan de macht kon koman. Het
drama in Korea wordt opgevoerd teneinde de gevoelens van de
mensheid te testen of zij zo kort na de tweede oorlog eventueel' bereid zouden zijn weer naar de wapenen te grijp.en. Het
gehele propaganda-a^paraat is op een twee partijen-groepering
ingesteld,
-14 -
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II

ARBÜISBRSBOFI) VOOR CULTUUR (A.B,0«)

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Beverwijk 25/4

150/550

rustig

S.Nuijen
en een
onbekend
spreker

Kleinkunstavond
mmv.Materd.Kleinkunstenaemble
"Cultura" en het
zangkoor "Morgenrood" uit Umuiden

Bij het binnentreden van de zaal we r d'"aan iedere b ezoeker een formulier en een pamflet uitgereikt. .Het formulier
betrof een verzoek om een financiële bijdrage, het pamflet
een oproep tot deelneming aan.de l Mei-viering,
In de openingstoespraak werd o„m. naar voren gebracht,
dat er verandering moest komen in de activiteit van de leden
van de A.B.C. Ruim 80$ van hen is van mening, dat de A.B.C,
niets anders doet dan drie maal per oaizoen een avond organiseren.
'
Nuijen hield een korte propaganda-redevoering, waarin
hij namens het hoofdbestuur mededeelde, dat de A.B.C, mee
zou werken aan het inzamelen'van handtekeningen onder de Jongste oproep van de V/ereldvredesraad aan de Grote V i j f .
Het programma bestond uit zang, muziek en het opvoeren
van schetsjes met een sterk politiek karakter.

- 15 -

JjLiLOJLILïJÏ

1LL
r>0* 20/1951. b.lg.

G R OB2

III

VERENIGING NEDERLAND-U. S. S,R,

Gemeente' Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
:
' Zaalcap*
Haarlem

5/4

36/~ , '

L«Gillieron 'Lezing.

Westzaan

7/4

25/50

A.V.D13I&
Stol

»

Yeralagverg.,

W.Hulat

Haarlem

15/4

Filmavond t Ver t *
Russ,film; "He
val van Stalingrad ir

225/225 ,

*
•

*

Assendelft 18/4

20/40

Haarlem

14-/--

Delft

23/4
, 25/4

.Hulst

30/130

's-Graven-29/4 1450/2200
hage
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Veralagverg',

A, Gelók-Y/al- Yerslagverg
vius
'mmv«"De Jonge
l,P 9 J.Braat Garde''1
ToU.de Vries Volksconcert
Medewerkenden;
het Ned.Philnarmoniach Orkest o cl. v,-Nico v», d * Linden
SöliatensDr.
Et-Reb l ing (piano)
., ,
en C e L, Smulders
( t e a o r ) , Zangkoor "Morgenrood"
Haarlem

W.Q, 20/1951. blz, 16*
Haarlem

2-9/4

150/—

—

—

Filmavond. Ver t„
Rus s. f i lm:"Hulde aan de Arbeid»

Haarlem

29/4

16/—

—

—

Tentoonst, Het
dagelijks leven
in de Sovjet
Unie

Op de bijeenkomst vaja5/4/f51 te HaarlenThield Glllierön een lezing over het onderwerp: "Buitenlandse politiek van
de U.S.S,R," Hierin merkte hij o,m, op, dat Amerika tijdens de
oorlog aan Rusland een voorstel had gedaan om de atoombom onder controle te .stellen, Rusland trapte niet in dat velletje.
Het wilde wel toestemmen, doch wenste de algehele vernietiging
van het atoomwapen.
Voor het Koreaanse conflict stond in Amerika een zware
crisis voor de deur, De door het Amerikaanse grootkapitaal
in Korea.geforceerde oorlog en de danrmede gepaard gn/onde wapenleveranties, kon deze crisis afwenden.
De gehele wereld, behalve de Sovjet Unie, laat aich
misleiden door Amerika.
De Sovjet Unie wil vrede en welvaart, de U*S,A, wil
welvaart echter tenkoste van de vrede*
Te Westzaan beweerde Hulst o r m, dat de vereniging
niets te maken heeft met een communistische partij, doch als
doel beoogt de versteviging van de culturele banden met Rusland.
Te Assendelft werd uit de vergadering gevraagd of een
Nederlander in Rusland mocht v/erken. Het antwoord luidde, dat
dit voor buitenlanders niet mogelijk is.
De Russische autoriteiten stellen zich op het standpunt, dat
de arbeiders in hun eigen land hetzelfde kunnen bereiken als
in de Sovjet Unie,
Op de bijeenkomst van 23 April 1951 te Haarlen hield
van Praag een lezing over het onderwerp: "Het onderwijs in
de Sovjet Unie".
Hij beval ter lezing aan de boeken: "Ver van Moskou"
en "De weg naar het leven11,

jEe_
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Te Delft v/er den een aantal vragen door Gelok-Vfalvius
en Braat als volgt beantwoord»
De Sovjet Unie is nog steeds een socialistische staat,
waar iedereen naar prestatie wordt beloond. Men groei n naar
de communistische maatschappij, waarin iedereen ontvangt naar
behoefte. San begin daarvan is waar te nemen in de vrije geneeskundige behandeling, ,Voorts zal het niet la,ng meer duren
of het "brood zal gratis worden verstrekt en zal men v r i j van
de vervoermiddelen gebruik kunnen maken.,
Voor de aanvang van het volksconoert te. ' s-Gravenhage
sprak De Vries een woord van welkom tot de. Russische ambassadeur*, de gesanten van Bulgarije, Roemenië en Tsjecho-Slo- •
wakij e en de ïoolse zaakgelastigde 0
.
Het orkest speelde hierna het-Russische"volkslied, gevolgd door hét. Wilhelmus.-, Beide volksliederen, werden staande
door de aanwezigen aangehoord,, •
' , ' ' - " . ' • • •
Tijdens de pauze werden in de vestibule Russische
boekwerken en tijdschriften ten verkoop aangeboden. 3r werden handtekeningen verzameld voor de vredesactie. Voorts was
er gelegenheid tot het plaatsen- van een handtekening' onder
een aan President Truman gericht verzoek tot niet uitvoering
van de elecrtrocutie van ïïillie Mc,Gee. Bovendien werd een
collecte'gehouden voor de l Mei-viering,

GROEP-

IV .

S^HBIDSVAKOENTRALE.
Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Veendam

28/4 350/500

Lochem

2/5

90/150

geanim, A.Hendriksen Opeab.cab.aOnbekend ge- vond EVC mmv e
bleven spreker cab.gea. "
Gen.Berichten"
-zeer
rustig

G.B.Hillebrants
\7„Hartog

O
S

Tf.O. 2,0/1951. blz. 18.
Vliesingen 8/5

75/140

rustig

Ö.M-Schille- Openb i filmavond
mans
EaV.C»
Ê.Sip.

Te Veendam wekte de spreker de aanwezigen op, daadwerkelijk deel te nemen aan het vredeswerk waardoor het voor de
kapitalisten onmogelijk zou worden een oorlog te voeren, "Sr
werd opgewekt de stakers in voorkomende gevallen zoveel mogelijk te steunenc
"De staking is uiteindelijk het enige wapen, dat de'arbeiders
in handen hebben in hun strijd tegen het kapitalisme",
ÏÏessel HARTOG gaf te Lochem een historisch" overzicht
van het ontstaan van het Communistisohè Rusland en de oorlogen die dat land tegen de kapitalisten reeds had gevoerd.
Thans wordt weer getracht een oorlog tegen de Sovjet Unie tot
stand te brengen en wel via Korea de toegangspoort tot het
Oosten, Het is de taak der. werkers met alle middelen strijd
te voeren tegen het uitbreken van deze nieuwe wereldoorlog,
Te Vlissingen werd de Russische film "Het conflict van
Harry Smith" vertoond.

& R O E JP . IV ,
B*

ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,
Groningen 1/5

200/230

.Smid

Openb.verg.OVB
ter gele^enh, v , d ,
l Mei-viering

Te Groningen hield Wietse SMID,,
de voorzitter van het
~~

ILO-OJL&JLSJUL.M
¥,0. 20/lfi5V blz» 19*
O •V'» B«-, een betoog over dé l Mei-viering^ vooral zoals deze
zich in de mijnstreek in Iiimburg had on.twikkeld. Hij "brak een
lans voor TITO en verklaarde het met diens politiek eens te
zijn» De toestand in.de Sovjet Unie noemde hij abominabel
slecht*
'
•

& R OE P V .

.
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COMMUNISTISCHE. EARTIJ,

Gemeente" Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers'
> : Zaaloap.
^Amsterdam 1/5

40/40
•'.."

opgew, ,.H.J,Oombrink Openb.verg..
'•'.•- • S. Santen
. -. •'.•

H.J.Öombrink sprak,in.plaats van. Barend'Luteraan, die
ziek waa, gemorden, He t" aan tal .volgelingen van de R. G,P. was
gering. Echter wezen hoopvolle takenen in de wereld 4 er op.
dat de. arbeidersklasse sterk in ; :0pkomst :is en, het imperialisme^root verval vertoont. Spreker weidde uit over de grote
stakingen in Spanjej dat ( hij het dictatoriumland bij uitnemendheid noemde.
.
-'
•'•:
• :,
„ Sal Santen(alias,'Nol Bos) sprak o»'m. over het Stali-- '
nisme, die bureaucratische woekering in Rusland. Het toont
nu dat het.de wereldrevolutie schuwt en dus de ware politiek
ontrouw is geworden.
'
:
Het laat handtekeningen verzamelen voor de "G-rote 7ijf 'en •
verbindt zich met hè ^kapitalisme» Verder kantte sprelcer zich
tegen Iiabour in Engeland en d-e E.v»d.A» in Nederland, die
z±öh verbonden met het Amerikaanse imperialisme uit angst voor
de Wereldrevolutie, Hoewel het nog lang kon duren'zouden de
arbeiders zich eens van dit vsrraad, bewust worden.
- 20 -
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VRIJB, SOCIALISTEN;

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Amsterdam 1/5

150/280

rustig

C«de Boon Openb.verg,
en. ander en

De l Mei, viering door de V.S.V., af d, Amaterdagi droeg
een anti-militairis.tisch karakter. Ben onbekend gebleven
voorzitter riep op tot hecht aaneensluiten tegen het militairisme en loofde de dienstweigeraars» Ben onbekende - woordvoerder hekelde namens de jongeren de P.v.d,A. en de C.P.N.
Deze partijen en de vakbonden bedrogen de arbeid'eride klasse
ten bate van hun eigen bonzenbèlang, . - .•
Ook de volgende spreker, O.de Boon maakte de P«v,d,A*( de
C.P.N, en de vakbondsbestuurders verwijten» Het parlement
betitelde hij als een pratend.leugencollege.
Het militairisme, kapitalistiso-h van.oudsher, drijft de zonen
en d'e kinderen van de arb;eidersvröuw.en de dood- in^ Hieraan
zijn z.i« alle partijen,'de vakbonden en de VARA schuldig.
Ook de geestelijkheid van alle richtingen noemde hij werktuigen van het kapitalisme.
'
To,tale afbraak moest de opbouw van een b e ter e "maat schappij
voorafgaan. In geval van .oorlog zou spreker' de armen over
elkaar kruisen en zeggen "Ik vertik het'1. De internationale
solidariteit van de arbeiders móést in geval "van oorlog blijken als protest tegen .het -moorden. De arbeiders mochten door
hun arbeid ook niet de gelegenheid of de mogelijkheid geven
om te kunnen moorden.
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c

JEHOVA'S GBÏUI&M,

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Zeist

29/4 1000 "a//-nA e ^ttu

Zaalcap«

1200.

/bUO

de helft vrouwen

G, v„Brutmaelën Openb, lezing

V/.O

Deze bijeenkomst waa een onderdeel van een op 27,28
en 29 April 1951 in Hotel Boachlust te Zeist'.gehouden "Theooratiache 2fönevergadering"«
Achter het apreeksestoelte op het.,toneel hing een
groot tableau met de spreuk'? "Loof t J'ah, gij-lieden, omdat
Jehova onze God de Almachtige ia begonnen alg koning te heersen"*
De toespraak vaa *7 s C«Reijnt;jes> ingeleid, door Gerrit
van .Brummelen/ werd oolc buiten de zaal via een luidspreker
door velen beluisterd,
'
De wereld zal volgens spreker niet vergaan maar zal
worden vernieuwd* Men moest zioh echter nie.t laten misleiden
door de opvattingen van de leiders v,an de Protestantse en de
Katholieke kerk<- Hun meningen noemde de woordvoerder verdeeld
en déf/aitistisch, gevolg van het verstrikt zijn in'valse
dogma's»
.Bij de uitgang der zaal werden na afloop gratis brochures verspreid getiteld "De komende wedergeboorte der
wereld",
•
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