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Verzonden aan;
Z.E. de Minister-President.
Z.E. de Vice Minister-President»
Z. 3. de Minister v.Binnedandse Zaken.
Z.E. de Minister v. Justitie o
Z«E. de Minister v. Onderwij s, Kunsten en
Wetenschappen, t» a, v. Mr, Schölvink.
De Heer Hoofd G 2b v. d. Generale Staf.
De Heer Hoofd M. I. D, .Marinestaf .

Alle Politieverbindingen, r;1 ':''mi
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G R O E P I . -

COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND»

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Beverwijk 31/5 100/400

Dordrecht 1/6 23/75

rustig
enig"
appl»

rumoe-
rig

Leiden 6/6 30/50 zeer
lauw

&laner~ 7/6
brug
Genu Enschede

60/100

J.Zuidersma Openb.protest-
J„P*Sohalker vergadering

Chr.Smit

W.v.Wij k

T.Stuiven-
berg

Qpenb.oursus-
verg, Ond:
Tfotakisme en
dé strijd van
de arbeiders-
beweging

Openb«verg.
Ondj De commu-
nisten en de
strijd voor de
Vrede

Waarheid-'Pilm-
tournee

ALGEMEEN»

Door de partij-f ilmdienst' werd te"Glanerbrüg de Russi-
sche film "Partisanen van de Spoorwegen" vertoond.

De protestvergadering in Beverwijk was belegd in ver-
band met een voorstel van de P»v,d.A.-fractie in de gemeente-
raadsvergadering van 18.5.51 houdende een wijziging c.q.„ aan-
vulling van het Reglement van Orde, Dit voorstel beoogt aan
de burgemeester de bevoegdheid te geven, datgene van de agen-
da af te voeren wat niet ter zake dient» _

o _JQ
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De cursuavergadering In Dordrecht kan beschouwd wor-
den als een poging om orde op zaken te stellen»

De vergadering in Leiden s.tond In het teken van de
"strijd voor de vrede".

In de beide laatstgenoemde, plaatsen werd de opkomst
zeer teleurstellend genoemd. In de overige was de belang-
stelling vrij groot.

BEVSRTOE; OPMARS PEOTO TV WEERING 31»5.51.

Medegedeeld werd, dat deze vergadering belegd was
ora de arbeidersbevolking van Beverwijk uiteen te zetten "wat
voor een lastercampagne" tegen de C.P,N. wordt gevoerd.

Na een terugblik geworpen te hebben op de strijd, die
reeds gevoerd moest worden voor de rechten van de "arbeiders-
klasse, stelde JiSCHAEOÏR vast, dat de kapitalisten wel
de mond vol hebben over vrijheid en democratie, doch dat de
wérkelijkheid thans nog anders is« De kapitalisten beschik-
ken over de politie, het leger^ de pers en de radio. Voor
f1.12*— .per jaar mogen wij ons over de radio uit"laten
schelden. Geef ons de helft van de zend.fcijd van de Var a, zo-
dat ook wij ons commentaar kunnen geven, aldus spreker,

Met trots wees Schalkër op de actie van de arbeiders
van 'Tilton, Achter deze actie stonden niet "alleen de C»P»N.
en de E«V.C., maar ook het N.V.V., zo zeide hij»"""

Onder applaus riep deze spreker uit s schreef men in
184-8 in het Communistisch Manifest "Een "spook waart door
Europa», thans is een derde van de aarde bevrijd. Er is
slechts één wet, die de vrijheid kan verzekerenden dat is
die van het private eigendom in handen van de gemeenschap.

Ook in Nederland bestaat een sohijndemocratie. Omdat
men bang is voerde arbeidersklasse .knoeit men aan de grond-
wet, aan het 'Tetboek van Strafrecht en v/il men de reglemen-
ten van orde wijzigen. De wet is een leugen en de staat on-
derdrukt» De situatie is thans nog erger dan voor de oorlog,
Terwijl het kapitalisme zijn ondergang bewerkstelligt, trach-
ten de socialisten verbeteringen aan te brengen langs de ,
weg van de helft plus een-. '.Tij communisten willen het echter
gewelddadig en met een sneltreinvaart, aldus spreker. In
Nederland komt een kieswet, zoals in Frankrijk en Italiö
is ingevoerd, waar men de kieswetten heeft verkracht. Hen
heeft daar een ingenieus stelsel, ontworpen om de communis ten
minder zetels toe te kennen,'dan waarop zij volgens hun
stemoienaantal recht hebben.

Wij willen alle krachten in Beverwijk opwekken een
dergelijk soort democratie te bestrijden. Helpt ons mee in
die strijd en marcheert met ons mee'naar vrijheid en geluk
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voor alle mensen, zo besloot deze spreker*
Met algemene stommen werd een motie aan- genomen, waar-

in werd aangedrongen de voorgestelde wijziging van het Regle-
ment van Orde voor de Beverwijkse gemeenteraad niet aan te
nemen a

In een slotwoord werd opgewekt lid te v/orden van de
C.P<.Na en te werken, voor de vredesbeweging, omdat iedere
handtekening voor de vrede en iedere abonné op dé Waarheid
een nagel aan de doodkist is van de kapitalisten*

g CUliSUS VERGADERING QP l» 6. ..5 1

In zijn te Dordrecht gehouden rede keerde Chr„SMIT
zich tegen de Trotskisten, in de afdeling, waarvan hij zeidê,

.verwijdert deze personen- want zij dragen het masker van de
haat 3 Het zijn de moordenaars van de arbeidersbeweging, "9e n
touw en een paar draadnagels zijn de middelen om hen on-
schadelijk te makeno

Zij zijn gelijk aan adders en adders zijn gevaarlijks
Zij zijn het vergif voor de partij en voor geld zullen ze
ons verraden^ Dergelijke feiten zijn reeds bekend. Als er "
vandaag of morgen een of ander stuk Amerikaan bij ze op bë-
zoek komt, die zegt, je 'kri jgt van mij aoveël geld," als je
vertelt hoe er "bij de.CUP.'N. gewerkt wordt én^wie er werken,
dan moet je niet vreemd opkijken, aldus spreker „

" Bij de beantwoording van de discussie gaf Smit toe,
dat het dé Trotskisten gelukt is tweedracht te zaaien onder
de arbeiders in Dordrecht*

LECTM; OPENBA373 V^RGAimiïïG OP 6.6.51

In verband met dé handtekeningenactie voor een vredes-
verdrag van de Grote Vijf, zeidé ïï.van WIJK, dat er tegen
gewaakt moest worden,, dat deze actie de indruk wekt een 'com-
munistische activiteit te zijn, Wijvmoeten echter Wel de
"motor" zijn, .aldus spreker.

Haar aanleiding van de verhoogde inspanningen voor de
defensie betoogde hij, dat deze de draagkracht ven ie boven
gaan. Elke Nederlander moet f1.3e—- per week voor'de oor-
logsbegroting van Dreea en zijn helpers opbrengen*

Spreker wekte op om op 8 Juni alle partijwerk te la-
ten rusten en zich uitsluitend te bepalen tot het inzamelen
van gelden voor de financiering van de vredeaactie in Neder-
Iand0
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G R O S P II ,

ALGBMEM NEDW^ANDS JEUGD VERBOND*

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Utrecht 3/6 150/— — W.Verhoeven? Filmvoorst.

Spreker vestigde de aandacht op de Jeugdvredestrek naar
Amsterdam op 8.7.1951. 'Tanneer in Berlijn, tijdens het ïïerëld-
jeugdfestival, aan ons wordt gevraagd wat wij voor de vrede doen
moeten wij kunnen wijzen op het succes van "deze demonstratie .

Vertoond werden een natuurfilm en de Poolse verzetsfilm
;'Verboden Liederen",

R O ü P II ,

31 VEOWM BEWEGING.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Praneker 31/5 30/80 rustig A.80haper-Tolman

Drachten 2/6 16/100 — A.Schaper-Tolman

- 5 - Spreekster



W, O, .24/1951, blz, 5...

Spreekster, lid van de N.V.B.-delegatie'welke in
Maart j,l. een'bezoek aan de Sovjet Unie "bracht, gaf het be-
kende gekleurde verslag over de toestanden in dat land.

G- R.O E P II

V3RMIGD VSR2ET 194-0 - 194:5 .

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Zaandam 28/5 — rustig H.v,d.Hoeven
J, A. Zwar t- v. d. S taay

. L.A, Koning

De vergadering, welke d.m.v, een oproep in ""De 'Taar-
höid" en door pamfletten was aangekondigd, werd gehouden om
te protesteren .tegen .het verwijderen van linten met het op-
schrift "Nooit, meer een Nazilegeip" van bloemstukken, die tij-
dens de 4-Mei-herdenking waren neergelegd bij verzëtsmonumen-
ten te Zaandam» De sprekers waren van mening dat genoemd op-
sohrift de gevoelens "van alle verzetsstrijders tot uitdruk-
king bracht en merkten hierbij op, "dat het Nazileger v/el
werd verslagen doch dat het Nazibesst nog niet"was"vernietigd",
Gewezen werd op hst verband tussen de lintenkwestie en de
dreigende wereldoorlog. De wereld had reods spoedig vergeten,
dat de sterke Russische legers Suropa van het Nazisme hadden
bevrijd* Nu werd nog slechts smalend gesproken over de Rode
horden, Een opinie-onderzoek had aangetoond, dat 85̂  van de
bevolking van Amerika, Engeland, Frankrijk, België en Neder-
land voor de vrede was. De oorlogsdreiging kwam van de zijde
van de "reactionnaire kliek".

Er werd een motie voorgelezen, waarin een dringend
beroep werd gedaan op hei Hoofd van de Politie om alles in
het werk te stellen de daders van het laffe misdrijf in de
nacht van 4 op 5 Mei 1951 op te sporen en te doen straffen.

- 6 ~ • Boj
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Bij de uitgang van"dé zaal werd gecollecteerd ter dekking van
de gemaakte onkosten.

G R O E P I I .

DIVERSEN.

G-emeente Datura Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Utrecht 1/6 410/— enth. C»v»Tessel Verslag van
A.de Vriea leden v.d. ~ar-
MéRietveld beidersdelega-
1.A.Koning- tie naar de"

S,U. over de
toestanden in
dat land*

Enschede 5/6 260/500 belang- C.Schuring Idem
• stellend VT.S,warts,,

L. A. koning'

Voor de door het "Comité van Y/er ka poor ark elders uit
Utrecht" belegde vergadering was propaganda gemaakt in het
dögblad "De \7aarheid" en door het verspreiden van pamfletten,
Dé zaal was versierd met de vlaggen van de Sovjet Unie en Ne-
derland, een "vredesduif" en leuzen zoals "Voor "uitbreiding
van de culturele betrekkingen met de Sovjet Unie", '"Vriend-
schap met de Sovjet Unie bevordert dé wereldvrede", "Voor een
vredesverdrag met de 'G-r o te 'Vijf" en "Voor uitbreiding- van de
handelsbetrekkingen met de Sovjjet Unie", Er werd gecolpor-
teerd met uitgaven van het A,N.J.V., de O.P.S.J. en de N.V.B,

De bijeenkomst te Enschede was georganiseerd door de
vereniging "Nederland - U.3,S.R."..

De redevoeringen van de sprekers behelsden voor het
- 7 - grootste
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grootste gedeelte punten die reeds eerder op soortgelijke
vergaderingen naar voren werden gebracht„"Sr werd o„m. op
gewezen, dat de arbeider in de Sovjet Unie slechts #2$van
zijn salaris aan belastingen uitgeeft, terwijl de huur (in-
clusief licht, verwarming en water) Iy2 tot 3$"van bet salaris
bëdraagti, Hierdoor zou het welvaartspeil van'de Sovjêtar-
béider veel hoger zijn dan dat van de arbeiders in de 'Wester-
se landen. Men diende echter rekening te' houden met het feit,
dat de lonen afhankelijk•zijn van de prestatie en dat het
principe gehuldigd wordt; "\7ie niet werkt zal ook niet etei".
Vrijwel alle sprekors trachtten aan te tonen, dat het Russi-
schè volk en ai.in re^ej n p-

—b zich slechts lieten leiden door
de wil tot .vrede*

Te Utrecht werden de aanwezige Wettkspoorarbeiders op-
gewekt tot gezamenlijke actie om té bereiken, dat het dele-
gatielid Rietveld..die vragen s ongeoorloofd verzuim werd ont-
slagen, zijn plaats in het bedrijf weer zou kunnen innemen,,

Gr R O E P IV e

.a. o EENHJ3II»SV.ASC M ÏEiALB <

G-emeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

T/leringen 1/6 250/350

¥loringeh 5/6 140/1.30

ELBodde Openb.verg.
B,Blokz?Ljl 15. V, C.

J.J,Heems- Idem
kerk '
A', v, d. Berg

Op l Juni betoogde BODDS te Vieringen dat het
lijk is, dat het loon der landarbeiders met 10$ wordt ver-
hoogd,. De boeren worden steeds rijker en de arbeiders steeds
armer, BLOKZIJL vulde dit aan door te beweren, dat, indien de

o v/er kg e fr e r s
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werkgevers niet tot'loonsverhoging overgingen, Hierop voor do
arbeiders slechts een antwoord was, n,l. de algemene werk-
staking. Hij waarschuwde tegen werktijdverlenging aangezien
dit ook loonsverlaging betekende.

De vergadering op 5 Juni was belegd met het oog op
de staking die inmiddels in de 'Jieringertneer was uitgebroken.
De leider van deze vergadering Ĥ MSIĈ RE noemde de Politie
een fascistisch apparaat ter be'scTherming van de bezittende
klasse^ Verschillende bij de staking dienstdoende agenten ken-
de hij uit de jaren van de Duitse bezetting* Zij waren toen
lastig voor het publiek zoals nu voor de stakende arbeiders.
In de oorlog lieten aij zich betalen door SEÏSS-INQUART, nu
door da arbeiders-vijandige kapitalisten. Spreker zeide
voorts dat hij gewold niet voorstond; hij schuwde het echter
niet» De arbeiders werden opgewekt meer daadwerkelijke actie
te voerene
Op dezelfde vergadering zeide A.van den BERG, de secretaris
van het O.V.B,, dat het O,V.B., deze staking niet had uit-
geroepen en niet aan de "organisatie van de staking deelnam,
.Het bestuur van het O.V.B, wilde echter de staking aan de
arbeiders zelf overlaten en geen enkele maatregel nemen om
aan de strijdvaardigheid der arbeiders afbreuk te doen.
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