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W E E K O V E R Z I C H T

Z.E* de Minister-President,
Z.B. de Vice Mini star-President.
Z.S. de Minister- v.Binnenlandse Zaken,
Z.E. de Minister v.Justitie. .
Z.S. de Minister v. Onderwij s, Kunsten
en Wetenschappen, t. a* v. Mr, Schölvink*
.
De Heer Hoofd G 2b v. d. ' Generale Staf. v
Verzonden
op.
De Heer Hoofd M. I.D., Marinestaf.
Alle Politieverbindingen*,

14 J'uni
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G R O E P

I

COMMÜNISTISOHS PARTIJ
Gemeente

van

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Saaieap, '

Höarenveen 8/5

Open"b.verg.
Afgelast wegens
geringe opkomst

6/300

Alkmaar • 1.8/5 165/150

rustig
HoKnuiatingh- Waarheid-Fllmlater
Neven
tournee
rommelig

Deventer

aandaoh- W.Mans
tig
énig
'appU

Allemaal-

24/5 120/4-20

25/5

tournee

50/150

rustig

A. Po Ik

Waarheid-Mlmtournee

Overschie 26/5 200/250
Gem.H'dam

rustig

H.J.Been

Openb,filmver t.

Jubbega

rustig

onbekend

Openb,filmvert,

2/6'

Gemt He e r en v e en

—/300

COLLSC TI W OVMZIOH-2,

Door de par tij-filmdiens t v/erden de Russische 'films "De
Slag om Stalingrad'% "Partisanen van de Spoorwegen" en "De
Jonge Garde" vertoond,,
_ 2 -

•

W.O. 23/1951. blz. 2.
Op enkele plaateen waren in de zaal spandoeken aangebracht met de leuzen"•".Arbeiders verenigt U", "Vurige solidariteit met Koreaanse volk", "Voor een vredesregeling" en "Voor
een vredespact met de Grote Vijf", ïn Oversohie was het podium
versierd met rode vlaggen met de sikkel en hamer.
Hier en daar> werd één collec-te gehouden en bi;Jna overal
werden handtekeningen verzameld dm te komen 'tot èeri vredesverdrag tussen de Grote Vijf.'..
'V
;
In Alkmaar werd o .m» gecolporteerd met de Nederlandse
'Uitgave van het Kominf orm~orgaan "Voor een duurzame vrede, voor
Volksdemocratie'1*
Over het algemeen was de belangstelling vrij groot. De
zaalruimte was voor 55$ bezet.
i

DB; STRIJD VOOR SE VR'SDS. ... v -

Donkere wolken pakken zich samen door de dreiging van
een derde wereldoorlog, zo zeide A.POLK. Een bepaalde kliek
stuurt weer op een nieuwe oorlog aan. Ook in "ons land hebben zij
handlangers, die met 'behulp van de pers en de radio hun vuile
oörlogspropaganda voeren, welke betaald wordt door de grote wapenfabrifcanten.
. . . . . .
Gezegd werd,' dat de Nederlandse communisten samen met de
arbeiders uit de volfcsdemocratische landen de oorlogsstokers
van Wallstreet en Washington een donderend halt moeten toeroepen/
:
- • ..
Uit het feit, dat de Deken van Ganterbury niet in Nederland werd toegelaten, blijkt dat onze tegenstanders niet stil
zitten en alle pogingen in het werk stellen om een oorlog te
ontketenen»
De communisten zijn de voortrekkers van 'de arbeidersklas-*
se aan wie de overwinning is, aldus W, KANS, die, opwekte actiff
voor het behoud van de vrede te strijden' en de opro'ep voor een
vredespact tussen de Grote Vijf te tekenen. '. . . . .
. OP DE PQIÏTIEKE

Wederom wsjrd de leiding van de P. v. d. A., gecritiseerd en
wel voornamelijk in de personeixvan Voskuil en Vorrink.
Betoogd werd, dat elke arbeider in zijn hart voor vrede
en welvaar .t is en dat daarom de in het N. V» V, georganiseerde
medearbeiders, zij het met veel moeite, gewonnen kunnen worden
voor de denkbeelden van de communisten en de strijders. voor de
' vre de «
;• . .
"
"
Na het vertonen van de film "Partisanen van de Spoorwegen" werden de aanwezigen aangespoord een voorbeeld te nemen
aan de strijdgeest, zoala die in deze film tot uitdrukking is
- 3gebracht

W.O. 23/1951, bla. 3.

MmwMpm»nv«inK,D'^.{«>K.«.-.t;v.»^;w i.'.WWtf-.-v.-* .^? *ï.-..,t- ,_»¥•-•'• '

gebracht, en niet te rusten voordat de laatste reaten van het
kapitalisme aijn uitgeroeicU
PERS.
De Vfeaï?heid is de enigs krant,, dis voor de belangen van
de arbeiders opkomt; zo werd g^zogd* Dit blad zal de arbeidern
nooit in de rug aanvallen.) G-ooi daarom de oorlogspers de deur
uit en lees De» \7aarh,9:ldt
Opgewekt werd de29 krant te steunen, omdat De ïïaarheic
van geldniagnaten geen steun ontvang 10

H O 5 P l-i t
VROUT3M BWBG1ÏÏG,

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Ben Haag- • 27/5

1.300/

—

A,C*J.John-Hogenes

Spreekster wees de aanwezigen op de plicht van de vrouwen
te strijden voor een betere toekomst van hun kinderen en er
voor te zorgen, dat ze niat gedwongen kunnen worden in andere
landen te gaan vechten» Voorts vestigde zij de aandacht op ds'
door de Stichting Kinderuitzending, in samenwerking met de
E.VffC«, do N.V*3«. en andere verenigingen georganiseerde • kind ervacantiekanrpen die dit Jaar in Loenen bij Apeldoorn zullen v/orden gehouden^ Vertoond werd o,m„ de Poolse film "Verboden liederen". Tijdens de pauze v/e r d een collecte gehouden tsb.v. de
kindervacantiekanpeïu

M
W..O. 23/1931. blz. 4.
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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,
•Amsterdam. 18-29
Mei

—

—

—

Tentoonstelling

De tentoonstelling, welke in hoofdzaak bestond uit foto1 s en statistieken, "beoogde een indruk te geven van de ver-r
woesting en wederopbouw van Warschau» De toegang was gratia.
Ir was slechts matige belangstelling voor de expositie.

G R OE P

II .

VmMIGING"IFDERI,AND - U.S.S.R,"

Gemeente

Halfweg

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap a

. 18/5

53/300

—

--

Filmvoorstelling

Vertoond werden de films "Oezbekistan" en "Het leven
in de citadel". Tijdens de pauze werd gelegenheid geboden het
petitionnement voor een vredespact tussen de "Grote Vijf te
ondertekenen,

_

_

^ 5-

:

~

~

W»0« 23/1951, big. 5,

G- R O E P
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•DIVERS EN.

Gemeente

Datum Aanv;/ezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,
t

Amsterdam 28/5 5500/5500 matig
• ••
. . . .
.
. . .

'
'
. .; . . .

C.v.d.Lugt
ïtude Vries
J.W,Vos
B.Blokzijl
J.Hout
J.Hesterman
. L.A.Koning
A.'de Vries
TJif.Swarts

Georganiseerd
door het comité
voor uitz» van
een arbeidsrsdelegatie naar de
Sovjet Unie

De bijeenkomst was belegd teneinde een aantal leden van
de arbeidersdelegatie welke van 30.4. - 19.5 j".l. in de Sovjet Unie vertoefde in de gelegenheid te stellen verslag uit te
brengen van hun bevindingen. De vergadering was aangekondigd
in .het dagblad "De Baarheid", door .verspreiding van pamfletten
en d.m.v, een .rq.cl'aniewagen»
Van der Lugt, voorzitter van het comité voor uitzending
van een arbeidersdelegatie naar de Sovjet Unie, wekte"de aan-"
wezigen op buurtve^rgaderingsn te beleggen, waarop leden van de
zojuist teruggekeerde delegatie over hun belevenissen' zouden
kunnen vertellen. Hierdoor zou het mogelijk worden-de gehele
bevolking voor te lichten omtrent de ware stand vaa zaken in
de Sovjet Unie en de leugens van de burgerlijke pers over dit
land te ontzenuwen.
De Vries, landelijk voorzitter van de vereniging "Nederland-U. S. S. R., waarschuwde de sprekers, dat de reactie niets
onbeproefd zou laten om hetgeen zij zouden vertellen te kleineren. Voor hen,, aldus spreker, geldt het woord van een gewone
arbeider in het geheel niet. De vereniging "Nederland-U.S.S.R."
gaat echter van het standpunt uit, dat vakarbeiders wel degelijk
- 6 —*
een

ÏÏ.O.23/1951,

big. 6*

een goed'ondersoheidingsvernlogen "bezitten en bevoegd zijn tot
oordelen.
.
.
Blokzijl memoreerde, dat niet alle leden van de delegatie
lid v/aren van de "S,V,G. Hij achtte het een gelukkig verschijnsel, dat het Nederlandse volk meer en meer tot de overtuiging
komt dat de burgerlijke pers een leugengordijn weeft om het leven en streven in de "Sovjet Unie met het doel een oorlog tegen
dit land te ontketenen. Hij wekte de toehoorders op deel-te nemen •aan de strijd voor de vrede en bracht hierbij in herinnering
dat een loonsverhoging, desnoods behaald door middel van staking,
het gevolg zou hebben dat de "reactie " minder kon besteden voor
de oorlogsvoorbereiding.
5e toespraken van de delegatieleden bevatten geen punten <
van belang die niet reeds in eerder gehouden bijeenkom»ten van
soortgelijke'aard werden besproken.

G R O E P

A.

Gemeente

S Ie en

IV .

EENHEIDSVi'JCCENTRALE.

Daturn Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,
22/5

30/120

Opsterland 26/5 20/~~

rustig

J.Stap
J,.H. C. van
Renssen

Openb,verg. E.V.C,

C.Mulder
Openb*verg. E.V.C :
A,SchaperTolman
A.Nijboerv.d.Heijde

Te Sleen \velcte van RBHSSBN 'de toehoorders op, strijd ts
voeren voor een loonsverhoging van 10$. Spreker wilde niet elke staking zien als middel ter bereiking van loonsverhoging,
•- 7 S taking

_23/1951

7*

Staking zal slechts dan voor de arbeiders vruchten afwerpen,
wanneer zij op het juiste ogenblik plaats vindt»
Te Opsterland spraken A* Schaper 'en A.Nijboer over hun
reis, die zij naar de Sovjet Unie hadden gemaakt, A.~Schaper
betoogde, dat in Rusland vooral het opbouwwerk op de voorgrond
tfeedt, terwijl haar niets van oorlogsvoorbereiding was gebleken. Dit in tegenstelling ,met Nederland waar alles moet wijken
voor de defensie» Ook de andere spreekster verheerlijkte de
toestanden in de Sovjet Unie* Zij verklaarde o» m. dat daar vooral gehuwde vrouwen werken voor de opbouw van het land» De
spanning tussen lonen, en prijzen bestaat daar n'iet, terwijl
een ieder zich eensgezind inspant voor de vrede. Zij wekte op
te protesteren tegen de uitzending van Hederlandse militairen
naar Kor e ae

G R O E P VII

JEHOVA'S GETUIGM,

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

leerdam

25/5

50/~-

rustig

H, Ro o denburg Openlucht s'
onbekende
menkomst

H.Reodenburg leidde een onbekende spreker in, die de
'religie, zoals deze thans "beoefend" wordt, vals en uit de
duivel noemde. Het tegenwoordige christendom had' een verbond
met de wereld gesloten. Jehova's Getuigen daarentegen wilden
slechts de superieure macht van Jehova erkennen, zo a?, s ook de
eerste christengemeente deed, Aangezien de J.G. zlo.h op het
standpunt van de eerste christengemeente stellen, worden ook
zij thans tegengewerkt door de geestelijken en de. christelijke
autoriteiten met hun ondemocratische gemeenteverordeningen*
(Spr, doelde hier kennelijk ap het feit, dat de openbare bjj^
— 8 -

eenkomst

V/,0. 23/1951, bis. 8,
bijeenkomst op de openbare weg en het rijden met een geluidswagen door de gemeente door het -hoofd van de plaatselijke politl e was verboden) De samenkomst vond plaats op een terrein achter hotel Kemp, waar. van een geluidsversterker werd gebruik gemaakt, welke op de openbare weg niet was te horen.

P E R S O N A L IA . '

Bsen (blz.l)
Hendrik Jan.
t/Blokzijl (blz.5)
Berend.
. «/Hesterman (blz*5)
Joaeph»

i
|

t/kout, (blz.5)
Johannes*

j
(

•/John-Hoganes (blz,3!
Anna Cornelia jaapj j
i/Knuistingh Neven
(blz.l)
• Hendrik*

i

Koning (bla*5) * • ' •
Leonardus Adrianus.j
lugt (bla.5)
Ooenraad v. d.
/Mans (Bl2 f l)

•Mulder(blz.6)
Catrinus*
oer-v.^
(blz.6)
Aritje.
.«/Polk (blz.l)
Aftron,

