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-. 001ÏMÜNISTISGHB PARTIJ van

Gemeente Datum Aanwezig/ Stetopiing Sprekers
Zaalcap*
Noordwolde 30/6

63/100 rustig

C.F.Schuuring
J.Hout
Vërg, arbeidersL.A.Koning
delegatie naar
Rusland

15/60 rustig

M,Rietveld

35/75

J.Hout
JéHesterman

f?em.vvest-

stellingwerf

Breda

2/7

Medemblik 3/7

rustig

Opent). ver.elagverg, Arb'eideradelegatie naar
Rusland
Openb, verslag•verg, Arb'eidersdelegatie naar
Rusland
Openluchtver-*
Ond: Het voorstel van Mali k

Den Haag

4/7, ;f200/openl.rustig J,Haken

Zaandam

4/7 H;250/openl.niet'
""

A.D.Schoonenberg

Openluchtver,;,
Ond: Het voorstel van Malik

Den Haag

6/7

+60/openl«rustig

J.Haken

Openluchtver^c.
Onds Hét vr e desvoor B tel van
Mali k

Deventer

9/7

+60/openl.rustig

G-. G. Geelhoed Openluchtverg,
Ondï Hét vredes*
voorstel van
Malik

- 2-

Enschede

'7.0. 29/1951, blz. 2A
Enschede

10/7

*100/openl» lauw
"~
•

J.H. van Bork Openluchtverg.
Ond; Het voorstel
van Malik .

OOLLEOJISP

Behalve de drie ver slagvergaderingen, waarop deelnemers
aan de reis van een arbeidersdelegatie naar de Sovjet Unie het
woord voerden, stonden alle bijeenkomsten in het teken van het
vredesvoorstel van Jgcpj>_ _MALIjC
Op deze bij eenkoms ten, die in de openlucht gehouden werden maakten de sprekers zich verstaanbaar door middel van een
geluidsver sterker,
In Den Haag werd druk gecolporteerd met "De Waarheid" en
met brochures over Fins ter v/o 1de. Sr werden enige moties opgesteld aan de regering, die tot strekking hadden steun aan het
voorstel van Malik te verlenen en zo spoedig mogelijk de Nederlandse vrijwilligers uit Korea terug te roepen,
' De belangstelling was tamelijk groot, de bijeenkomsten hadden een rustig verloop.
•
DB OORLOGS VOORBEREID ING «
Met tal van voorbeelden trachtten de sprekers hun gehoor
te overtuigen, dat het de door Amerika geleide Westelijke 'mogendheden "zijn, die trachten een oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar
bondgenoten te ontketenen.
GEELHOED betoogde, dat het conflict in Korea'is ontstaan,
omdat de Amerikanen zich meester wilden maken van'de rijke mangaamtelden in Noord-Korea. Dat de oorlog in Korea wordt gevoerd
om de vrijheid van de Zuid-Koreanen te verzekeren is, evenals
de bewapening van het Westen voor de z.g. verdediging van de cemocratie, 'grote waanzin,
Hoe het in werkelijkheid niet de democratie is gesteld, kati
men zien aan de nieuwe 'kieswet, in Frankrijk, aldus spreker.
De Duitsers hebben een paar jaar nodig gehad om de kracht
te leren kennen van de Russische legers, de Amerikanen hebben i'i
Korea al binnen een jaar hun "Stalingrad" gevonden, zo zeide
SCHOONENBERG.
Betoogd werd, dat Nederland te gronde zal gaan aan het
Atlantisch Pact, dat een agressiepact is. Aangezien Rusland geen
oorlog wil, ia er geen verdedigingspact voor het 7ea ten nodig»
Ook de in Amsterdam op 8 Juli gehouden vlootschouw werd
een uiting genoemd van de oorlogsvoorbereiding.
DE J3TRIJP VOOR DB VREDE.

In verband met het voorstel van jacob Malik om het vuren
in Korea te staken betoogde Jan van BORK, dat de volksmassa's,
- 3die

W»0,_29/I95l. blz, 3.
die de oproep van Stockholm hebben getekend, Malik hebben geïnspireerd tot dit vredesvoorstel, Hoewel momenteel de, onderhandelingen op Korea aan de gang zijn, moet men toch waakzaam blijven,
want de Amerikanen hebben aangekondigd, dat zij tiet "hun bewapening
doorgaan. Het is noodzakelijk, dat de strijd voor de vrede onverminderd wordt voortgezet.
Ook de kameraden in de K.A.B., het C.N.Vi en het N. V. V. wensen in vrede te leven en willen een menswaardig bestaan voor zichzelf en hun gezinsleden.
Spreker wekte. op met deze mensen contact te zoeken.
SGHOOHBNBERG wees er op, dat het vredesvdorstel van Malik
duidelijk de vrede swil van de Sovjet Unie aantoont. Terwijl "DE
Vfaarheid" dagelijks de Russische vredeswil vertolkt, moesten de
reactionnaire kranten thans wel hun instemming met de Russische
vredesvoor s tellen betuigen. Het vertrouwen in de communistische
partij groeit, aldus spreker.
De Communisten in Nederland willen het Nederlandse volk
waarschuwen tegen het Amerikaanse imperialisme, omdat Amerika aal
blijven trachten een derde wereldoorlog te ontketenen, hetzij in
West-Duitsland, hetzij in Joegoslavië,

Op de ^verslagtfergaderingen, waar deelnemers van de arbeidersdelegatie hun indrukken weergaven, opgedaan tijdens hun verblijf in Rusland, werden op de gebruikelijke manier de levensvoorwaarden en de toestanden in dit "arbeideraparadijs" opgeheme ld,
G R O E P II
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Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Mr.T.SunitoHeyligers
A.Gelok-ïïalvius

's-Graven- 5/7 200/ —
Rotterdam

9/7 450/418

Hilversum

10/7 150/200

ieiden

11/7

75/100

aand,

Mr.T.SunitoHeyligers
S,Groenendijk
Mr.T.SunitoHeyligers
W.Hartog

rustig

Mr.T.SunitoHeyligers
H.Hovens

De

\7.0. 29/1951.
De vergaderingen werden alle belegd om Sunito-Heyligers in
dé gelegenheid te stellen verslag uit te brengen van haar reis met
de P. D. I. F, -delegatie naar ÏÏoord-Korea,
In haar toespraak te Rotterdam bracht zij hulde aan de vrouwen van deze delegatie, die gedurende twee weken de gevaren van de
bevolking in Korea hadden gedeeld om de gruwelen van de Amerikaanse
barbaren aan het licht te brengen» Het Nederlandse volk moet de Regering duidelijk maken, dat haar medeplichtigheid aan dit optreden
in Korea op geen enkele wijze te rec'htvaardigen ise
Annie Gelok-ïïalvius en V/essel Hartog riepen de aanwezigen op
voor de Hoord-Koreaansè bevolking kleding, medicamenten en levennmiddelen in te zamelen,
4
Te Rotterdam had men op het podium kleding en levensmiddelen"
neergelegd; Te Leiden werden zakdoekjes met een vredesduif verkocht £f .0,75 per stuk, waarvan f „0*25 per zakdoekje zou worden afgedragen voor de hulpverlening in Korea, Tevens werden voor dit .
doel collecten gehouden»
Sr waren spandoeken aangebracht met de leuzêns "Staakt 'het
vuren op Korea", "Vrede"-, ' "Tegen oorlog en fascisme", "Vrede en Opbouw" en "Vrede in Korea",
In moties "aan de Regering werd geëist het vredésvoörgtel'van
Malik'te ondersteunen, de Nederlandse troepen uit Korea terug te
trekken, "uit het Atlantisch Pact te 'treden en het vredesverdrag
tussen de Grote Vijf te ondarsteunenc

G R O E P

Gemeente

III . -

DIVERSEN.

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Eindhoven 4/7

Zaalcap,

6O/—

~t~

""

- .5 I

M.Rietveld
J«Hout
.

Verslagverg. van de

arbeidérsdelegatie
naar de S.U.

W.p. 29/1951, blz. 5o
Rietveld betoogde o urn* «Safe in de Sovjet Unie iedereen vrij
was om zijn godsdienst te belit -sn. Men moest echter uren gaan om
een kerk te vinden*
Bij het stellen van vragen werd Rietveld een nadere uitleg
hieromtrent gevraagdB Da vraagsteller was van mening, dat godsdienstvrijheid geen zin had, wanneer er geen kerken warenf Rietveld wist a een verklaring te geven.,

O R O E P
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Gemeen te i. Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
"' ' "' '
Zaalcap<,
Dordrecht 4/7
Amsterdam

69/250

enttu

Ds«W«S.H,>v,Dalen Verga van de
"Gezamenlijke
Februari-Comi té 's van h3
Overheidspersoneel"

5/7 140/300

's-Graven» 9/7
hage

Ds. W*S.H*v,Dalen Vredesverg*
J.C.V/aterreus

C.J,ïïuiding
A» Gelok-^Talvius

15O/--

Opënluchtmeeting van
het Bouwvakvredescomité

In de zaal te Dordrecht waren spandoeken aangebracht met
de leuzen; "Voor een Vredespact met de Grote Vijf" en "lekent en
strijdt voor de Vrede"*
Ds, van Dalen beweerde het doel van "I-Cerk en Vrede" duidelijk te willen maken, Hij/verklaarde o,rn„ respect te hebbon voor C.e
Sovjet Unie, niet uit politieke'overwegingen, doch alleen omdat
de Sovjet Unie haakt naar vredo* Spreker gaf te kennen niet tegen
Amerika te zijn, aaar wel tegen Truman. Laatstgenoemde is van
mening» dat de vrede alleen te verkrijgen is door het vredelievende Rusland*aan te vallen en te vernietigen. Er zijn ook Nederigders, die dit zeggen en zij zijn van mening, dat opnieuw most
v/orden bewapend om aan de strijd tegen het communisme deel te nemen. Tegen deze houding moeten wij, Christenen, strijden. Het in
vanaf dit ogenblik Uw plicht tegenover God om Uw handt3kening te
plaatsen tot het verkrijgen van een zuiver sociaal, economisch
en politiek beleid, met als gevolg eon duurzame vrede„
- 6~

Johanna

.29/1951, big. ,6,,
Jóhanna ïïaterreus hield zoals gebruikelijk een toespraak
namens de Archimandriet van de Hussisoh-Orthodoxe kerk, Dionis?? i •)<-.,
Aan belangstellenden werd gratis het-boEïcwerk "The Russi.an
Orthodox Church in the Fight for Peacett, uitgave van het !>Moscow
Patriarchate" (1950), ter hand gesteld^
In sijn rede te Amsterdam noemde Ds0 van Dalen het een voorrecht te mogen spreken voor mensen werkzaam in het overheidsbedrijf, Hij zou. onder geen voorwaarde over politiek spreken, aangezien hij zulks 'aan zijn Kerkeraad had moeten beloven*
Voorts bracht hij in zijn betoog o „m* het volgende naar
voren»
Hij wilde geen propaganda voeren voor één of andere 'pol:'.-tieke partij» Dit om te voorkomen, dat de Nederlandse Vredesraad
als een instrument in dienst van het 'communisme wordt beschouwd,,
Zijn lidmaatschap van de Vereniging Nederland-U.S»S.R. én de
Vereniging Nederland-Polen heeft ten doel mede'te helpen aan versteviging van de culturele en geestelijke banden tussen de volkeren uit het ïïesten en ha t Oosten0
De leer van "de grote socialist Marx heeft een enorme "bil cl rag e
voor het practische evangelie geleverde Spreker zegt zich te
schamen,, dat deze bijdrage tot het ware evangelie van Christus
juist van Marx moest komen en niet van de christelijke kerken,
' "Hij "vond het heel begrijpelijk, dat op de viermogendhedencönferentie te Parijs'de vertegenwoordiger van Rusland niet op
'dé voorstellen van Amerika en de andere landen kon ingaan, wanneer
het Atlantisch Pact niet tegelijkertijd ter tafel komt. Als men de
vrede'wenst, moet men ook die gummieknuppel achter de rag vandaanhalen*
* "Naar hij had vernomen, verklaarde de Communistische Partij
in Nederland zich accoord met'de doelstellingen van de NederlnnOoe
Vredesraad; "Dat moet zij weten en het doet ons, bestuur van de
Nederlandse Vredesraad pleizier» Ma.ar met communisme heeft dit
niets te maken; ik wil daarop nog eens duidelijk wijzen"!
Spreker haalde woorden aan van Koningin Juliana, welke b
trekking hadden op de zin van het evangelie, "Deze woorden in a
merfcing genomen, zou Hare Majesteit zich ook acuter het streven
van de Vredesraad kunnen scharen",
\e kondigde hij:aan, dat hij in Juli als voorzitter

sran een Interkerkelijke Commissie,, welke zich ten doel stelt de
geestelijke banden me t'de Rassisoh~Orthodoxe Kerk te bestuderen
en nauwer aan te halen^ op uitnodiging van de Vereniging Nerlerlar-lU*S.S»R» naar de Sovjet Unie zou gaanö Hij zal het prettig'vinden
met eigen ogen waarnemingen te kunnen verrichten en daarover bij
terugkomst naar beste v/e ten te getuigen,
Bij de uitgang werd een co'llecte gehouden om'de nood van
de Koreaanse daklozen en' kinderen te helpen lenigen,.
Te ' s-G-ravenhage betoogde Huiding, dat Faagso bouwvakar-eiders, goorganiseerê in j\„V.V SJ C.M.V, en E,V.C; de noodzeek hodder;-••
ingezien on gezamenlijk actie -te voeren voor het behoud van de
wereldvrede.
Op redevoeringen werd door de aanwezigen nagenoeg niet gereageerd.
r;
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7,0. 29/1951. blz, 7.
G R O E P IV-A - BMHBIP3V/&GMTRALE.
Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Gouda

30/6

40/~

Hoogeveen 3/7

60/300

Gorinohem 5/7

40/200

zeer
gematigd

L.Leeuwis
Openb.o penluc h t
A.de Vries Cieeting belegd
M.Rietveld door de E.V.C.
(verslag reis
Sovjet Unie)
Onbekend
gebleven
voora.
M. Rietveld
Lt A.Koning

Openb."Verg.belaad
door een "comité
van N.V,V,~ers
en E.V.C.-era",
(met verslag reis
Sovjet Unie)

rustig Th.D,j,Nieuw- Openb.verg.
E.V.C, (met veren or- stad
delijk M,Rietveld slag reis Sovjet
L„A.Koning Unie)

Emmen

8/7 1300/—

gematigd'
enth»

Jaarlijkse openbPJCuilman
B.Blofczijl landdag B.L.Z. (
tevens verslag
J.H.C,van
reis Sovjet Unie)
Renssen
A.de Vries

Schiedam

9/7

gematigd'
entha

\Y«Swarts
Openb.verg. E,V,C»
M. Rietveld (verslag réiè
Sovjet Unie)

Apeldoorn 14/7

90/350

Onbekend
Openb.verg. E.V»C»
gebleven
(verslag reis
Sovjet Unie)
voorzitster
A.de Vries
E.J.Saelena

70/200

Op de te Gouda gehouden vergadering deelde de VRIES, me do
dat de vreemdelingen in de Sovjet Unie aan geeri enkele" controle
worden onderworpen. Dit in tegenstelling tot hetkapitalisitsche
Nederland, waar zelfs de Russen die b.v., in Amsterdam hun schepen laten repareren door de politie van en naar de Russische
ambassade worden gebracht.
Te Emmen hield de Bond van Land- en Zuivelarbeiders (BTJZ)
- 8 -

, haar

haar jaarlijkse landdag. Een 800-tal bezoekers formeerde een op-*
tocht naar het meeting- terrein waarbij spandoeken en borden met de
volgende opschriften werden meegevoerd s
"Voor een Vredesverdrag der Grote Vijf*,
"Voor Vrede en Vriendschap met de Sovjet Unie",
"Strijdt voor het dagelijks brood",
"Leve de In t er n a t ï n n ^.i. e 3 n ]. i r] ar i t o i ti! ,
"Leve de eenhaid van alle Werkers'1,,
•
"Eenheid is onze kracht",
"Vrede",
"Voor 10$ loonsverhoging voor de landarbeiders",
"G-een verlenging van de werktijd",-.-t
Tevens werd een doek met hét opschrift "Onze jongens niet
.v or naar Duitsland" meegevoerd» Daar/deze tekst geen vergunning was
gevraagd en verleend werd dit doek door de politie verwijderd»
Het terrein van de landdag was voor deze gelegenheid geheel versierd met spandoeken en borden waarop vrijwel dezelfde teksten
voorkwamen als door de betogers in de o p t o c h t waren meegevoerd-,
Aan de v o o r z i j d e boven h e t overdekte podium was het opschrift
: 'Voor~een Vredesverdrag der Grote V i j f " aangebracht, alsmede de
vlaggen van Amerika, ingeland, Frankrijk, China en de S o v j e t Unie,
Berend BLOKZIJL, de voorzitter van het Verbondsbeatuur der
E.V.O, v7e¥të""op'"ToT"1rrï.rijd tegen het dreigende oorlogsgevaar. Hij
betoogde voorts dat het oude sprookje, dat de arbeiders het
eerst maatschappelijk erg slecht moeten krijgen voordat zij tot
:•
' strijd bereid zijn ? nog steeds de ronde doet. Dat dese stelling
• niet "meer juist is, zou da staking in de Wieringermeer bewezen
hebben « ' D e landarb.ei.de r s 'in deze streek zijn de best betaalde in
ons land. Toch waren zij het, die de strijd aanbonden voor loonsverhoging en die^ook -verkregen. 3LÖKZIJL vroeg aller medewerking
om actie te voeren 'onder niet- en andersgeorganiseerden om te ko. .' men tot ledenwiristo
Vervolgens rei-kte J_«_H«_C «^HLl^HS 3EJÏÏ vlaggen uit aan de afdelingen die de meeste nieuwe£hadden ingeschreven» Dit bleken de
B.L. Z»-f edratie ïïmmen en Schagen te zijn„ /leden
Van het gemeentebestuur te 35mmen was vrijstelling van ver' makelijkheidsbelasting gevraagd en verkregen, Onder voorwaarde dat
een gedeelte van de en trae prijs bestemd zou worden voor het
naai
n d o i . z M e r e No d
Te Schiedam, Hoogeveen, Gorinchem en Apeldoorn 'hielden de
sprekers hun gebruikelijke propagandistische betogen voor de 3cv^
jet Unie, welk' land zij met nndëre delegatie-leden van 30 April
tot 19 Mei j.l„ hadden bezocht^
Op de bijeenkomst te Schiedam waren de leuzen "In de Sovjet Unie geen rassenhaat" en "Vrede en '7e l vaar t in Rusland" in de
zaal aangebracht., terwijl te Apeldoorn spandoeken tiet als opschrift "Alle's' voor de Vrede, de vrede voor alles", "Alles voor de
Vrede" en :'Vrede in Korea" werden opgemerkt. In dé zaal waren tevens aan weerszijden van het podium de Nederlandse en Russische
vlaggen opgehangen*

G R O E P

Gemeente

VII ,, -

JEHOVA'S GSTUIGM,

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap,

Zandvoort 9/7

24/40

rustig

onbekend

De onbekende spreker stelde dat de duivel in 1914 door
God op de aarde was geworpen en dat de toestand op de wereld
steeds slechter zal worden, omdat de leiders van de verschillende regeringen zioh onder het gezag van satan stellen.

P E R S O N A L I A .
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