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yerzonden aan G
Z.E. de MiniBter-President.
Z.E, de vice Minister-President,
Z«E. de Minister v* Binnenland se Zaken»
Z*E. de Minister VaJustitie.
Z»E. .de Minister v. Onderwij s, Kunst en
en Wetenschappen j t.a, v«'Mr, SchöLvink,
De Heer Hoofd & 2b v. d. Generale Staf,
He Heer Hoofd M. I. D,, Marinestaf.
Alle Politieverbindingen
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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDSRÜAND.
Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap t .

Beerta

14/4

12/~-

Waarheid-Pllmtournee,Voorst, afgelast
filmdienst liet
verstek gaan

Beerta

19/4

25/~.

idem

Beerta

21/4

20/—

Toneeluitv*
toneelver» "DG
Rode Vaan" afgelast wegena
geringe opkomst

Appingedam

28/4 150/—

Noord28/4 300/400
wolde
Gerat Weststellingwerf

rustig

Stadska- 28/4 34/-~
naai
Gem.Wildervank

rustig
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C.Borst

l Mei vieriig
mmva zangver,,
"Voorwaar tg"
en de toneelver,, "K. N. A,"

J.Haken

l Mej-viering
mmv? arb 5, Kun s tkrinj, wasjn»
dansen

l Me i» v ie r ing
m:. filmver'tr

D I E N S T GE H E I M

W.O. 21/1951.bIz, 2.
Drieborg
29/4
Genu Beerta

100/—

rustig

29/4

200/-*-

rustig W.B.Jansz

T.Haagsma

wo 1de

Lemmer
29/4 150/240 rustig
Gem. Lemsterland

NieuweSchans

29/4

Almelo

1/5

Amersfoort 1/5

90/—

30

1/5

l Mei-viering
mmv . z ang v e r. "De
Stem der Toekomst"
en tonoelgr.
Pekela

J.Haken

, Ond;
Zörnt er een derde 'Wereldoorlog
tïufilmvert.

H. Sc huur

l Mei-viering
mmv 3 zangkoor
"PALVU" '

T. J.Bungener-Odinot

125/500

l Mei optoch.t
waarna b i je enk.
mmv.> zang ver.
"De Stem der Vër
kerö" - 4ecl, en
toneel

J.Flameling Herd* op Russ*
i
"begraafplaats
mmvv- zangkoor
"Morgenrood" ,n
'kraüslegging
l Mei kinderfeest

65

1—

Andijk

rustig

l Mei-viering
mmv e toneelgr.
S, T* E., IC. en een
muzie kgroe p j o

rustig. W.Mans

25/50 zeer.

rustig

&,de Vries

l Mei-viering
mmve Lion Contran
(piano), G-er ar u
van Loo. (sang)j
Y/ija Gramberg
(deel:."; - opvoering l Meispel
l Mei-viering
m.gramofoonmuaiek Arnhem

v
v»
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Arnhem

1/5

200/225

rustig
enth»
veel
appl.

H,J.v.Omme- l Mei-viering
ren-Averink mmv,, zangver,
"Excelsior m.muzikale omlijsting
eo deel <-.

Beerta

1/5

12 V—

rustig

F.Meis

l Mei-viering
mmv, zangver.
»D,S.T,0.» en
toneelver, "De
Rode Vaan"

Bellingwolde

1/5

60/—

rustig

D.Smook

l Mei-vier ing

Heerenveen

1/5

-

l Mei-optocht afgelast wegens geringe opkomst,
waarna bijeenk,
mmv» zangver.
"Zingend Voorwaarts" met t>al
na

90/300

rustig

G.V.Praag

Hippolytus-1/5 40/100
hoef
Gem» Wieringen

rus tig

J. v. Wier in- l Mei-viering tn-,
gen
muziek en goochelen

Koog a/d
Zaan

l'Mei-kinderfeest
m.filmver t, en
Tractatie

1/5 200/450

l Mei-optocht
naar de meeting
in Zaandam

76

l Mei-kinderoptooht waarna
filmver t»

Krommen!e 1/5

II/..

E.Teeboomv.Weat

l Mei-betoging
waarna bijeenk,
mmv. "De Dwarrelaar s'' (muziek),
deel, en zang
Nieuwe Schans
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NieuweSchana

1/5

Purnierend

1/5

100

Rotterdam

1/5

700/—.

l Mei»kinderfeest'
m.c filmver t,

375

l Mei-optoeht r
waarna b i j e enk,,
mmv:. Sym p h on i s c h
Or ke a t en sangkoor ""Morgenrood"
Opvoering l Meispol

l Mei-op toeht mmv,
muz i efckcT p s ''Hun s t
180/180 rustig E»de Smit- na Arbeid", waarna
enth c IlsuijiS
bijeenk t. mmv-. dans'veel
J.H«v s Bork gr s "KBA3KAJA '/WESappl.
DA'? en zaag ver v
"Morgunrood"

• • 1300/—.

Zaandam

1/5

l Mei-opkocht afgelast wegens geringe opkomst

rustig

opgevur A. v «Dijkstol
G-. Gr. Geel-»
hoed

36Ó/—
3500

Zutphen

1/5

rustig B.Blokzijl
enig
appl.

30/~~

.penhuizen

100
145/200

.

l Mei~klnderoptochten Waarna
f ilrnvort,
l Mei-optocht
waarna meeding
mmv, tf:.De Ovellis"
(muaiek) en decl c
Herd e gevallen
partijgonoten op
de Alg., Begraaf pi.
l Me:l-ki.nderfeaat
m* filmver t, en
traotatio

rustig J.Hoogcars- l Mei-viering m,
. pel
filmver-t, en op»'
.
treden zangclubje
uit Polsbroek.
Utrecht
5 r

D I Ï Ï N S T G r S H E I M

Utrecht

2/5

100G/1800 rustig

B,Blokzijl

l Mei-viering .
mrriVt zangkoor
"Morgenrood" ei.i
optreden .& C B V oabar-at waarna
bal

G-, Hoorn

l Mei-viering
mmv,, t on e e Ir r „
A.N.JtV. Ouue
Pekela - verloting, waarna
bal

veel
appl,
Nieuw
' 5/
Weerdinge

60/200

rustig

COLIEC TIEF OVERZICHT o
ALGEMEEN,

Op enkele uitzonderingen na waren alle bijeenkomsten
belegd ter viering van de 10 Me i c In de grotere gemeenten
werden deze bijeenkomsten georganiseerd door een voor die
gelegenheid gevormd l Mei-Gomité0
Op vele plaatsen had de l Mei-viering een eenvoudiger'
karakter dan in- 1950 en vonden de gebruikelijke kinderf eesten
en 'betogingen vaak niet plaats*
Te Noordwolde werden twee uit gevangenschap teruggekeerde dienstweigeraars gehuldigd en werd hun een cadeau aangeboden. Kort daarvoor had de burgemeester geweigerd toestemming te verlenen voor het beleggen van een welkomstavond Ti oor
de ontslagen dienstweigeraar s u
Onder de titel "Jeugd in Opmars" werd "in Almelo een
spel opgevoerd, waarbij van de volgende tableaux gebruik
werd "gemaakt!
le Een bom geflankeerd door de Amerikaanse vlag met daarboven de tekst nMade in U. S» A."
2, Sen monument voor gevallenen, waarbij door kinderen bloemen werden gelegd «,
3. De opgaande zon,
Dit spe'i was samengesteld door Jannes de Ja^er,
In Arnhem v/as op de leus; "Tekent het vredesverdrag
Grote
Vijf" een groot cijfer 5 in rood aangebracht met
der
de portretten van Stalin, Truman, Attlee, Auriol en Mao
Tse Toeng
Op de meeste bijeenkomsten werd opgewekt deel te nemen
aan
- 6-
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aan de handtekeningenactie voor eon vredesverdrag 'tassen
de Grote Vijf en werd gelegenheid gegeven de oproep te tekenen»
Het'besprokene was evenals de moties, d.te in verband
daarmede werden aangenomen, vrijwel gelijkluidend r„an hetgeen inïïk-.Oc;£0/1951 werd vermeld;.
'Dé belangstelling, HOals in 'het vorige weekoverzicht
omschreven kan thans •- totaal gezien -- gekwalificeerd worden als onveranderd sinds 1950. ïïecLerom werd op vele plaatsen "De Internationale7' gezongen-,
DB EERSTE MEI.

:

' 4

Vandaag is het voor mlllioenen arbeiders in de letterlijke z.ln van het woord een dag van vreugde, maar vooral
voor de arbeiders in die landen,; waar zij de macht in handen
genomen hebben en v/aar dus gewerkt wordt aan de culturele
opbouw. Wij voelen ons vandaag niet alleen vertonden met
de Sovjet Unie en de volksdemocratische republieken, aldus
J.HOOGCARSPBL, doch ook met de arbeiders uit Frankrijk, die •
door het v/er k stil te leggen aan hun 'demonstraties kracht
bijzetten^ 'Do eerste Mei is nd* een dag, waarop niot gewerkt
behoort te worden»
IEUZM.

Buitan de in het vorige weekoverzicht vermelde leuzen kunnen de volgende worden genoemd, waarvan oveneens gsbr'uik gemaakt werd s
Geen kazernes,, maar -woningen - Voor vermindering van bewape- M
ning - Voor aanpassing van lonen afin de gestegen kosten <Voor subsidiëring van de levensmiddelen, op het peil van •
194-6 - Vriendschap met do Sovjet Unie - Ook 10$ loonsverhoging voor de werkende jeugd - \Veg met dé' oorl'ogsregeririg
Drees - Piet van Staveren rmoet vrij - Drie weken vacantie
voor "de jeugd « Staal niet voor oorlogs- maar voor vredesdoeleinden - Vrede en'vriendschap met de jeugd van Horea,Alle >n naar het A„Nt J„V*-Pinksterkamp - Meer ;.,oerkrachten
voor onze kinderen"- Gratis melk op school - Alle troèpe.r.
terug Uit Indonesië ~ Tegen her jaagöystees in do haven Veiliger werkmethoden'in de haven - Betere rechtspositie
voor de H,Acl?.e-arbeiders - Intensiever bestrijding van de
T.B.C. - Geen belaatingnavordering'™ Geluk voor onze kinderen—- 1940-1945 Dat nooit meer <-• V/eg met de hongorregering
Drees - Beter wonen, hoger lonen » Uw handtekening brengt
de Grote Vijf bijeen,
- 7lioties

W, O* ..21/1951. blz. 7.
In de vergaderingen werden hier en daar een of meer
van onderstaande, moties aangenomen, die ter kennis gebracht
zouden worden aan de regering. De laatste motie zou telegrafisch worden vérzonden naar Moskou, de voorlaatste aan
President Truman»
Eis tot vrijlating van Piet van Staveren en de andere
dienstweigeraars,
Eis tot vorming van een zelfstandige Nederlandse vredesregering, zonder invloed van Amerika,
Protest tegen de Duitse bewapening*
, •

•

. *

Protest tegen de uitbreiding van de oorlog in het Verre
Oosten*
Eis tot terugtrekking van de Nederlandse troepen uit
Korea,
Protest tegen de voorgenomen terechtstelling van de Amerikaan Willle Mc G-ee*
Gelukwens aan het Russische volk in verband met het volbrengen van het 5 jarenplan,
m

OPMARS VAN HET 'COMMUNISME,

Zestig jaar geleden zette de vonk van het socialisme de millioenen werkers in vlam en nu bestaat er 'geen twijfel meer over, dat het kapitalisme van de aardbodem zal
verdwijnen, zo werd betoogd.
langzaam aan "wordt het volk wakker en neemt het'niet
alles meer voor "zoete koek" aan, Het uiteindelijke doel
van het socialisme, het'stichten van een socialistische
maatschappij, werd in de S, U, reeds dertig jaar geloden bereikt.
"Zomin als de Spaanse arbeiders zich -laten ringeloren
door "de beul Franco, zullen de Nederlandse werjters dit
dulden van de kruideniers Albert Heijn en Yerfcade, ao'zeidë B.BLOKZIJIu De stakingen in Zaandam zijn slechts de
eerste schermutselingen met de imperialisten,
Door te strijden en door te staken Runnen de arbeiders van Nederland zorgen voor een spoedige overwinning
- 8 -
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Y/ij communisten, aldus W»B»JANSZ, -gaan onder de bezielende
leiding van kameraad Stalin over de gehele wereld samen
in de strijd voor de vrede, welvaart en brood, om da wereld
onder een communistisch bewind van een langdurige vrede te
doen genie ten «
CHITISK OP HET REGERINGSBELEID,

"Dé Nederlandse arbeiders ondervinden al wat bewapening betekent* Omdat de prijzen met 15$ en "de lonen slechts
met 5$ zijn gestegen, kregen ze practisch een loonsverlaging van 10$,- zo werd betoogd,
"Sr is echter een muur van harde koppen,^waartegen
de regering zich te pletter zal lopen, omdat de arbeidersklasse zich tegen verdere bewapening zal verzetten/ aldus
J.HAKM. "Millioenen worden voor bewapening en manoeuvres
uitgegeven, doch voor de "zo dringend noodzakelijke loonsverhoging is zogenaamd geen geld. Ons geduld is echter'ten
einde en we zullen de heren dwingen tot loonsverhoging.
De regering voert een afbraak politiek» Overtollige
groenten worden vernietigd, omdat de winsten,, anders niet
voldoende zijn* Wij zijn al voor 3/4- een Amerikaanse kolonie.
Stakingen zijn nu eenmaal nodig, omdat de "arbeiders
geejj behoorlijk loon krijgen, Gezegd werd, dat de C0P,N.
daarbij volledig achter de eisen van de B.V,C. staat. Met
t;rots werd gewezen op de successen van de "kameraden" in de
Drentse venen, die hun eisen ingewilligd kregen«
Vele sprekers uitten hun grieven ten opzichte van het
door de regering gevoerde "gratie-beleid". Voorgesteld is
40.000 politieke delinquenten de Nederlandse nationaliteit
terug te geven, terwijl vele oud-Spanj es trij ders deze nimmer
terugkregen* Een wapenfabrikant uit Den Haag, die eerst
voor de "moffen" bommen gemaakt heeft en nu massa's verdient aan de bommen van de regering Drees, is ook een
"licht geval". Als men die lui weer gebruiken kan, zijn
het allemaal "lichte gevallen" net zoals de Schreieders
en de Ans der Ftintens, zo werd betoogd.
Naar .aanleiding van de straffen, die aan do veroordeelde deserteurs en dienstweigeraars werden opgelegd,~zeide G,G.GEELHf^O'1, dat deze straffen zijn opgelegd om de
arbeidersklasse te intimideren. Maar Drees is nog lang geen
Franco en als het Spaanse volk deze fascist dóór strijd kan
dwingen, dan kunnen v/ij het in Nederland zeker„
Gezegd"werd, dat de communisten zich heftig zullen
verzetten tegen het wetsontwerp waarbij grote bevoegdheden
gegeven zullen worden voor de onteigening en inbeslagneming
- 9van
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van goederen, die voor militaire doeleinden nodig zijn.

Betoogd wyrd.. dat de 'P,>Vc.dcA« de Ie Mei misbruikt
had „ Deze partij mikt het morele recht om de lê Mei te vieren
omdat zij niat socialistisch handelt, De 3?»v.daA. steunt
het kapitalisme en accepteerde de. Mar s hall- hulp*
Zowel de ptv;djA... als het N,VcV« houden de arbeiders
van de rechtvaardige strijd af. Wij moeten trachten de
goedwillende elementen in de I J ,v»d«A r , en het NeV»"?. aan onze 'kant te krijgen om een machtig blok te vormen tegen de
Amerikaanse kolonisatlepolitiek-, zo werd gezegd.
De tijd aal komen, dat de bestuurders van deze organisaties aioh zullen moeten verantwoorden* Er moet "naar
gestreefd worden., dat dit spoedig het geval zal zijn*
DB STRIJD VOOR DE VREDE.,

Door vele sprekers werd erop aangedrongen, dat de
'arbeiders strijd moeten voeren om te komen tot een vredesverdrag tussen de "Grote 'Vijf "* Zolang de "Grote Vijf" over
een vredesverdrag onderhandelen, kan er geen oorlog komen,
zo werd gezegd0
De vredesgedachte beheerst de gehele wereld en verontrust de kapitalisten reeds» Zowel het ontslag van generaal Mac Arthür' als' de, stakingen in Spanje, Drenthe en Zaandam zijn de resultaten van ds vredeswil van dé arbeidersklassen
Betoogd werd, dat de Sovjet Unie ten onrechte van
agressie wordt beschuldigd en da.t Amerika sinds 1945 voortdurend de vrede in gevaar brengt,
In Amerika wordt 77$ van de begro-ting voor bewapening uitgegeven, in de S^U« slechts 23$,

- 10 -
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ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND.

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcapo

__^_______—>___—.,

Rotterdam

— _ - V i e r i n g

14/4

5 O/—

—

A. J «H. Ver wei j "Dag van de

Oude Peke- 28/4
la

6O/—

—

D,Smook

WtV»Bandsma

Spaanse
Jeugd"

. ]?eest;verg«
mmv.de pi.
A,N.J,V.toneelgr,

In samenwerking met'de O,P.S.J. werd te Rotterdam
de "Dag van de Spaanse Jeugd" gevierde
Verweij gaf een verslag van zijn belevenissen als
soldaat van de Internationale Brigade in de Spaanse burgeroorlog,
Bandsma belichtte de politieke achtergrond van de
strijd in Spanje, Volgens hem hebben de Vrijheidsstrijders
sedert 1948 hun tactiek gewijzigd als gevolg waarvan zij
hun actie naar de bedrijven zouden hebben verplaatst.
De avond werd'opgeluisterd door gramofoonmuziek.Verschillende Spaanse strijdliederen werden door de aanwezigen
me ege zongen <•
In een motie aan de Nederlandse Regering werd aangedrongen op terugroeping van de Nederlandse gezant uit
Spanjej in een motie aan de W.F.D.Y» werd solidariteit betuigd met de Spaanse jeugd.
Te Oude Pekela stak Smook de loftrompet over de ata- 11 kende

W. O , " 31/X95I. big, U.
stakende arbeiders bij de.fabrieken van Verkade en Al^ert
Heyn, in de veenatreken en op de scheepswerven.
Spreker riep de arbeiders van de P.v.d.A. op om met
hen samen te werken voor een betere toekomst.

G R O E P II .
VRED BS ACTIE.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
. ' '
Zaaldap*
•
Arnhem

27/4

Rotterdam 10/5

22/220

475/—-

'

•

-#•- :• onbekende Vredesverg.
.
vrouw

lusteloos P.A.v.d.,Protestverg,
Heul
tégen Duitfje
.
W.v.Dob- herbewapening
ben
De*N»v,Veen
M* H, V, d.
Stijl
Ds.K,Strijd

Ie Arnhem wees spreekster erop, dat enkele perso<nen met klinkende namen het werk van de Nederlandse Vre~
desraad ondersteunen of daaraan hun adhaesie betuigden. Zij
noemde in dit verband Dr,M«Rooseboom, die een persoonlijke
vriendin van de Koningin zou zijn. De aanwezigen werd op
het hart gedrukt bij alle aotïes voor de vrede op dit
laatste vooral te wijzen.
Tenslotte'ging men over tot besprekingen in comité.
Onderwerp van bespreking was dé handtekeningeninzameling voor een vredespaot der Grote Vijf, De spreekster van de avond adviseerde de actie in- het bijzonder te
- l?

richten

2 JL1.O J£ JL3LO-OW,O,;. 21/1.951. 13Ia. 12.
richten op sportterreinen o.a. bij belangrijke voetbalwedstrijden»
De .vergadering te Rotterdam werd belegd door de "Rotterdamae .Actiegroep tegen Duitse herbewapening" (voorheen het
comité "Dat nooit weer")
Aankondiging,had. plaatsgevonden door stroóibiljjetten
affiches op dé geméen'feoilj&ö aanplakplaatsen en het laten
rijden van een rec-lamewagen,
Ook werd door de initiatiefnemers op 7 Mei j.l, ten
behoeve ,van de Rotterdamse dagbladpers een persconferentie
belegd.'*De Waarheid" waa niet uitgenodigd»
In en buiten dé eaal werd gecolporteerd met "Vredeswil" (Maandblad voor het daadwerkelijk anti-militairisme),
"Jeugd" en ^Vrede1*1.
.:
Bij 'de ingang ontving iedere bezoeker "een circulairemet een geperforeerde strook, wa.aro.p, adhaesie -ko.n wprden
betuigd met deze 'Rot'terdamse actiegroep. Voorts ^werden kaarten^ te koop aangeboden voor de o p . l ? Mei j. l» gehouden openbare vergadering van het Rotterdamse Vredeseomité en handtekeningen verzameld voor het -sluiten van' een vre'de'spact tussen de Grote Vijf.
'
. ••.'
~ •• " Ruim 80$ van de aanwezigen behoorde tot de regelmatige beaoekers van de C.P.N,-bijeenkomsten»
•"'•
Achter het podium was een spandoek aangebracht, waarop
een afbeelding van.de ruïne van de Rotterdamse Sint-Laurenskerk met de leuze;"Dat nooit weer"

1

Van der "Heul, als voorzitter fungerend, deelde in zijn
openingswoord-mede, dat door de politie de aangekondigde buitenlandse sprekers belet was het woord 'te voeren. Hij weet
dit echter, aan -ei'gen nalatigheid, daar de Procureur-G-eneraal
van tevoren er niet voldoende over was ingelicht, dat het
actie-comité "Dat nooit weer" geen politieke beweging is.
Spreker deelde mede, dat gedurende de Pinksterdagen
en de Zaterdag daarvoor te Parijs internationale conferenties zouden worden gehouden, waarbij het Franse actie-comité
als gastheer zou optreden, (bedoeld wordt de te Parijs gehouden conferentie van de "Enten'te Franoo-Belge contre Ie réa:mement'de l'Allemange'").
Aan het slot van zijn toespraak las van der Heul enige
begroetingstelegrammen voor o.'a. van de Duitse predikant
Niemb'ller, Dr.Peter van An:eo<?y, prof. M. G. J.Minnaert en Dr,
Maria Rooseboom,
• Van Dobben beweerde, dat de Duitse magnaten van de
wamnfabrieken
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wapenfabrieken in de
kaanse kapitaal,,

Roe-r weer samerwerken met het Ameri-

Yolgens Ds^ van J/gen zou een Duits predikant qp een
bijeenkomst van"^rëoTklaHTe"n in Nederland verklaard hebben,
dat wanneer man de Duitsers wapens' zou geven, men ei e Nazi's
en Hitler weer in huis haalt.»
Van der Stijl betoogde, dat ieder die zich het vuu 'peloton^ 3ê™razzla's en de arbeidsinzet herinnert, natuurlijk tegen de Duitse herbewapening moet zijn* Elke bewapening is gevaarlijk, ook al wordt zij gepropageerd door de
meest vredelievende regering* Welke laars ons vertrapt b l i j f t
hetzelfde r,
Het plan Schurnan deugt niet, want internationale
concerns laten zich niet door regeringen controleren.- Hét
is juist tegenovergesteld»
merkte' op, dat in Duitsland drie .dingen
samengaan,, de rekapitalisering, de remilitairisering en de
renazif icerings 'Test-Duitsland gaat remilitairiseren, omdat Oost-Duitsland zijn "Volkspolitie" heaf t. Doch deze
50 "a 60 „000 man volfcspolitie gaan niet marcheren of het
Russische leger moet gaan marcheren. Remilitairisering van
Duitsland is een misdaad.
Al zou zij nodig zijn voor de Verdediging van vrijheid en
.democratie, het ia niet in overeenstemming met de verdragen van Jalta en Potsdam* Rusland wordt ver teerd door
angst. „VAor. . . -h e. t Iiesten, hetgeen "ook in "de RussischeTcranten
tpt~"uiting komt ( hilariteit') T"" """""""". . . ""......' " •-•—•/• — •. . . . ..,...,— Hij riep het Westen op om aan de 2000,000 v/estDuitse werklozen werk te verschaffen, b.v* door hen woningen te laten bouwen* Als zij hierdoor het militairisme af wij 'zen.dan maakt het niet uit of zij dit op christelijke, sociale dan v/el op andere gronden doen. Dit zou ontspanning
geven in de verhoudingen tussen Oost en West»
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G R O E P

II o

VERENIGD VERZET 1940 - 1945.
Gemeente

Ijatum Aanwejsig/ Stemming Sprekers

'Sr-Graven- 16/5
hage

50/—

—
.

—

Demonstratieoptocbt

Het doel van de tocht was de aanbieding van een adres
aan de Twe.ede Kamer, inhoudende ,de wensen van de vereniging
rtVerenigd Verzet 1940-1945" ten' aanzien van de Wet op het
Buitengewoon Pensioen (Staatsblad H 313).
Ter voorkoming van verstoring der openbare orde was
door de Burgemeester verboden het Binnenhof op te marcheren.
In verband hiermede werd het adres door een kleine deputatie
aan een ambtenaar van de Griffie der Tweede Kamer aangebodene

- 15 - .
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(J R O B P III

.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,
Heiloo

5/4

Westzaan 16/4

60/150

A.B.Gèugjea- Veralagverg.
Zeehande-^
mmv* de R
laar
dansgr,
"Erasnaja
Zwjesda"

34/150

A.v.Di^kStol
Dr.E.Rebling

Verslagverg.

Assendelft

17/4 16/50

W. Hul s t
A, v. Dijk-

Verslagverg f
Vert.Russ,
film "3en
niac h tig
voorbeeld"

Zeist

18/4

Ph.J.M.v»
Staverenv.Demen

Verslagverg,

13/100

Dr.S.Rebling

Leeuwarden

250/450

Rotterdam 29/4 300/1100

- 16

Filmochtend
Vert.Russ.
film "De
Joage Garde"
J.Hoogcarspel Filmochtend
Vert*Russ.
film "De Regenboog"
Beverwijk

W. O. 21/1951. b la ,_16.

Beverwijk 10/5 350/525

Filmavond.
Vert.Russ.
films "De matrozen van
Kroonatad en
"Het witte
goud"

Te Zeist waren achter het spreekgestoelte de Nederlandse en de Russische vlag aangebracht met daarboven de
leuze: "Voor uitbreiding van de handelsbetrekkingen met de
Sovjet Unie".
Colportage vond plaats te Rotterdam met de brochure
"Wij-waren in de Sovjet Unie", het blad "Studie en Strijd" en
met toegangsbewijzen voor de l Mei-viering van de C.P.N*; te
Beverwijk met "Jeugd" en "NU". Bovendien werden op beide
bijeenkomsten handtekeningen verzameld voor een vredespact
tussen de Grote Vijf.
" De spreeksters en sprekers op de verslagavonden gaven
de bekende indrukken we gr van hun reis naar de Sovjet Unie als
lid van de "NU"- of N.V.B.-dtelegatie.

G R O E P

Gemeente

IV .

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
2/aalcap»

Amersfoort 21/4 100/150

rustig

Hoorn

rustig

1/5

25/ —
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J.P.Swaders Openb.cab.avond WC, mm v *
het "Paul Chardet Cabaret"
Chr.Groes
Opeab.verg.
J.v.Seggelen
E.V.C,
Hoo^eveen

W,0. 21/3.9.51. blz. 11 <
Hoogeveen 11/5 25/80

P. Boer tien
HeV.d.MoIon

Openb,,ve.rg. WC

Wedde

G. V/al ter a
H,v.d»Mol en

Openb.verg*
B.L.Z.-S.V, C.

5

17/—

Op de te Amersfoort gehouden vergadering wekte de
spreker de aanwezigen op, tot steunverlening aan eventuele
stakers. Ten aanzien van de vredesbeweging betoogde hij,
dat er welvaart zou komen voor een ieder, indien allen zouden medewerken aan hetttóioud van de vrede, zoals dat momenteel gebeurt bij de socialistische volkeren in de U,S.S.R.
Al de müliarden die thans gebruikt worden voor het aanmaken
van oorlogstuig, zouden beter besteed zijn aan het werken
voor de vrede,
De zaal was versierd met rode spandoeken o,a. met het opschrift: "Geen kanonnen,' maar boter11, Dr werd een loterij
gehouden ten bate van het t,b.c«-fonda van de^ E.V-C»
De Mei-viering te Hoorn werd gevierd onder de leuze:
•"Voor loonsverhoging en voor Vrede".
Jan van 3EG&BITBN hekelde in een langdurig betoog de houding van de leiders van de "Partij van de Arbeid" en het
N,V,V,, die voorstanders zouden zijn van de uitbuiting der
arbeidersf om te komen tot een aanvalsoorlog tegen de Sovjet Unie, De b ©wapening:.zou dienen om deze aanvalsoorlog
vóór U.e bereiden evenals de aanstaande uitzending van Nederlandse dienstplichtigen naar Duitsland om daar door
voormalige Nazi-moordenaars onderricht te worden in 'het
hanteren Van Amerikaanse wapenen.
Te Hoogeveen verklaarde Hendrik van der MOIiMT. de
secretaris van dé Bond van land- en Zuivelarbeiders (aangesloten bij de E.V.C.O dat de E.V.C, aanvankelijk niet van
plan was geweest zich met politiek te bemoeien. Aangezien
de arbeiders echter uitgebuit werden door de oorlogsvoorbereiding was de genoemde vakcentrale wel genoodzaakt zich
tegen een dergelijke politiek te verzetten. Hij wekte op
tot tekening van de lijsten voor samenkomst van do Grote
Vijf terwijl hij de staking, die reeds meermalen grote overwinningen .had gebracht, propageerde. Hij deelde mede; dat
de vrouwen meer in de strijd zullen worden betrokken^

'ƒ.0. 21/1951. bis. 18.

Te Tj/eddé werd nogmaals ten overvloede op het voordeel van de samenwerking tassen "E> V,. Co-er s en anders- en
ongeorganiseerden gewezen» Ook aldaar werd opgewekt tot
actie «•,

G- ïï O f^ P

IV

ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
ZaalcapRotterdam 1/5

90/418

Wieringen 1/5

-35/100,

lusteloos C,de Bruin l Mei-viering
Aev.d.Berg
0,V.B.
LcBos
L» v.Os

l Mei-viering
O, V. B,

An t on van_ d_en BERG zeide te Rotterdam, dat de leiders
van de "Partij van 'dlTlCrïïeid" de arbeiders dwingen positie
te kiezen voor het Amerikaanse front met het daaraan verbonden Atlantisch Paot(1
'Aan de andere kant van het z<-.g« Uzeren gordijn wordt de
l Mei gevierd met een grote militaire parade, waarbij de
lucht is verduisterd door de straaljagers en'.de grond
dreunt door de voorbijtrekkende tanks0„ Beide richtingen
zeggen het.socialisme te willen brengen of verdedigen doch
het socialisme gedragen op de punten van de bajonetten is
onbestaanbaar» Hij betoogde voorts dat het 0*VeB* één grote
taak heeft en de mensen tracht op te voeden tot een verantwoorde socialistische levenswijze, sodat men zich niet zal
stormen in onverantwoordelijke, door demagogen ui "G politieke overwegingen, ontketende stakingen«
Te Wieringen sprak

19 -

OS over het onderwerp "De
Mel^edachte"

W,.Q« 21/1951. blz. 19.,
Metgedachte"». Ook aij kantte zich zowel tegen het Oosten als
tegen het ïïesten die beide een bewapeninga-wedloop zouden
houden om ten spoedigste te komen tot een nieuwe wereldoorlog. Alle socialistische arbeiders moeten zich hiertegen verzetten door zioh los te maken van de burgerlijke partijen»
Dit heugelijk feit doet zich reeds voor in Engeland. Daar
komen de arbeiders reeds tot bezinning hetwelk tot uitdrukking komt in de scheuring in de Labourparty.

R O B P

V *

VRIJE SOCIALISTEN VERENIGING*

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Nieuwe
Pefcela

1/5

Den Haag

1/5

Rotterdam

5/5

230/400 ' rustig
80/150

rustig

Appelscha 12 f 13,250 tot rustig
14/5 100/500

S,Mulde#

l Mei-viering

A.J.Bom
Pi v. d.
Heuvel

idem

T.de Jong Puop.verg,,
A. Jongkind
T»Herder
J.Kolthefc

landdagen

A.Bom

Het plaatselijk bestuur van Nieuwe Pekela belegde
een feestvergadering, waarin Sietse Mulder als doel van de
l Mei-viering aangaf het verzet van de arbeidende klasse tegen kapitalisme en militairisme.
inzake Korea achtte 'spreker het niet noodzakelijk,
dat de gehele westelijke wereld zich tot de tanden bewapende
omdat er volgens Amerika gevaar dreigde van Rusland»
- 20 Hoe

21/1951 , b Iz
Hoe men ook over de Sovjet Unie mocht denken, zij
was na het cearistische tijdperk economisch een lanö van
Wereldformaat geworden en daardoor de grootste concurrent
van Amerika op de wereldmarkt*
Vandaar dat .Amerika Rusland moet vrezen, doch niet uit militair oogpunt,. Tegen het militairisme moest worden gestreden o
In de Haagse bijeenkomst spraken A^JoBom en F*. v, d.
Heuvel beiden in anti-militairistische geest* Volgens Bom
was de P 0 v e d,A, geen socialistische boweging 'meer daar zij
haar ' sieiawig^is t,a u v, het militair isme geheel had gewijzigd,
.
De 'tweede spreker wekte op tot persoonlijke dienstweigering en tot staking in.die bedrijven, waar materialen voor
de defensie worden vervaardigd» Itë huidige ministers dienden "rekening en verantwoording af te leggen tegenover de
arbeiders, D«van Koert herinnerde er vooraf aan, dat het
strij^dfonds tot ondersteuning van de dienstweigering nu afzonderlijk is komen te staan, zelfstandig propaganda voert
en collectes houdt, maar dat nog wordt samengewerkt met de
V.S.V,
.
Gecolporteerd werd met het blad "De Wapens Neder".
Van de 80 bezoekers van de propaganda avond der
Vrije Socialisten Vereniging te Rotterdam waren 30 vrouwen»
T„de Jong betreurde het afwezig zijn van de jongeren,
Vandaag vieren we. aldus deze spreker, bevrijdingsdag» De
ware vrijheid zal echter eerst komon wanneer we bevrijd
worden van het militair apparaat,,
Er is veel geld nodig om alle aanvragen van principiële
dienstweigeraars, omcler v/ie ook gehuwden, te kunnen financieren. De opbrengst van de actie, welke met deze avond
werd besloten, zou geheel aan As Jongkind te Aalsmeer worden
overgemaakt^,
. •. • •
Deze sprak, vervolgens over "De roeping van de mens
is het mens zijn"» Hij. zeide dat de begrippen T'leger" en
"vaderland" onherroepelijk tot oorlog leiden,. Op deze avon^,
werden handtekeningen voor het Vijfmogendheden Vreclespact'
verzameld door lUBoshart en M^Eramer,
De Landdagen der Vrije Socialisten te App e l soha werden in een tent gehouden op het terrein "Vrijhëidss'GichtingU
De organisatie berustte bij het Noordelijk Gewest van Vrije
Socialisten.. De samenkomsten werden voorgezeten door T. Herder p A, Bom hield een toespraak, waarin hij zich tegen het
gezag keerde» Hij signaleerde "tevens;de achteruitgang der
beweging en de slappe houding van haar aanhanger g „
21
J--1^01?.^®^

ff,O, .21/1951» bigv 21,
i
J.Kolthok sprak over het socialisme dat z.5(J in de
laatste 100 jaar niets had "bereikt. De anarchistische "beweging werd niet als in het verleden gestuwd door de jeugdc.
De laatste Mei-viering der Vrije Socialisten noemde hij een "sof".

G R O E P VII .
JEHOVA'S, GETUIGEN,
Gemeente Datum Aanwezig/, Stemming Sprekers.
Zaalcap,
. •• .,'.*-.
Leerdam

8/5

115/120

fanatiek H.Rood'en*- Openb«verg«
burg

In een rede van 1^2. uur beantwoordde de spreker
de door hem gestelde vraag "Hoe lang zoudt gij willen
leven". Slechts door het bestuderen van de Bijbel kon
men volgens-deze vertegenwoordiger van. de-Y/atch Tower
Society een lang leven verwerven.
De oorlog in Korea was z.i» 4e schuld van de kerken. Na afloop ontvingen de aanwezigen, van wie circa 80
vrouwen, gratis de brochure "Eén Rijk, één regering"0
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