18 SEP, 1951

BINNENLANDSE
VEILIGHEIDSDIENST.
**"^"""ï*""**********^** **** ""**^™**^*"™ **^™ *^* "™**^*
" • *»*•*• ***»*»**
1

1

-

Nr» 117752

:

—

M-

—B—

"

2LOJLIJL§JLÏUL3LM

Verzonden aanr .
•Zie verzendlijst No, 113722
R OE P

Gemeen te

I

-

Verzonden op; 17

COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Vlaardingen 1/9

25/openl» rustig

J.Schalker

•
•-

Openl,meeting Qnds
Kunnen Oost en West
in Vrede met elkaar
leven.

Te Vlaardingen werd op l September een openluchtmeeting gehouden waarop JAN SCHALKBR sprak over het onderwerps "Kunnen Oost
en Yfest in vrede met elkaar leven." Volgens spreker was dit mogelijk, mits de arbeidersklasse weigert om mede te werken aan de oorlogsvoorbereiding. Van de toehoorders werd.alleen verlangd de vredesgedachte van de C.P.N» te helpen verbreiden*
'
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Gemeente
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Datum Aanwezig/ !Stemming Sprekers
Zaalcap*

Amsterdam 17/8
Den Haag

HERDENiaNG STICHTING VAïï DE R-SPUBLIISC INDÖNESI/

17/8

2000/3000 rustig . W,Hariandja
H.Gortzak
' • • ' , . . - •
750/openl. "
Sutardjo S.-de Groot

Rotterdam 17/8 ^600/openl, niét
""
enth«
Zaandam
".''-.

23/8

•
•

.
•
Herdenking Stichting v,d* Republiek
Indonesia
„

Maruto
H»Gortzak

350/openl, rustig Munarta
A.D.Schoonenberg

"
"
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W, 0. 36/1951. big. 2.
OOLLÏÏC1IM
Ter gelegenheid van het, zesjarig bestaan van dé ïndonesiedhe Republiek werden op l? Augustus j,l, bijeenkomsten gehouden te Arasterdam, Rotterdam, *s-Gravenhage en op 23 Augustus te
Zaandönu De organisatie berustte bij een landelijk comité waarin
van Nederlandse zijde uitsluitend communisten zitting hadden.
De belangstelling voor deae bijeenkomsten, die een rustig verloop hadden, was groot. Daar de Burgemeester van Amsterdam het houden van een meeting in de openlucht verboden had, werd
aldaar bijeengekomen in de Diaman tbeurs*
Er werd gecolporteerd met "De 7aarheid", "Vrede", "Jeu^d",
"Vrouw en Vrede", een brochure over 3?iet van Staveren, ook ging —
men rond met een intekenlijst voor giften aan het Koreaanse volkfl
LEUZEN.

Op spandoeken waren de volgend© leuaen vertoond,
"Voor opheffing van de R.T.C, overeenkomst",
"•
''Vrede en Vriendschap tussen de Nederlandse en Indonesische volkeren™,
"Blank en bruin één voor de vrede",
"Schadeloosstelling voor de oorlogsslachtoffers der oorlog met
Japan",
"Voor een Vredespact met de Grote Vijf",
"Vrede tussen alle volkeren"»
MOTIES,
.
•
Enige moties werden aangenomen gericht aan" de Indpnesi- '
sche regering, waarin geprotesteerd werd tegen de arrestaties
van de tientallen vrijheidsstrijders en waarin hun onmiddellij.*-; g
ke invrij heidsstelling werd "geëist,
'"•-• .->-••'••. '
"
" Aan de Nederlands© regering werd de eis gesteld <Pië:t van..
Staveren- e-h •andere Indonesië dienstweigeraars, ojtimiddeliijk' in
vrijheid te stellen. .
• •
DE R,T.O, OVSRBBHKOM31:.

.- • . - . - •

Door alle sprekers werd betoogd dat de slechte economlaohe^- en sociale omstandigheden la Indonesië een gevolg'zijn
van de R,.T,.C, overeenkomst,3UTARDJO betoogde dat door de Sukarno*
Hatta->Sukiman regering de oude politiek van uitbuiting en onderdrukking wordt voortgezet, onder druk van het Amerikaans-Nederlandse kapitalisme. Volgens BCHOONEHBBKO was de R.T.C, een modus om het kapitalisme in Indonesië in wezen dezelfde basis te
geven als voorheen,
PAUJj DE GROOT wees op de slechte sociale omstandigheden
van de .Indonesische arbeiders, terwijl grote winsten vloeien
in de jjakken van Wallstreet en van de "couponnetjesknippers" in
AVassenaar en Den Haag»
'
Het

*
blz, 3.
Het Indonesische volk is niet vrij, aldus GORT ZAK, want een
vrij volk duldt niet dat de winsten van zijn plantages 'naar de
Kapitalisten vloeien en dat de voornaamate posten van politie en
leger door K.N.I.Ii. officieren worden bezet» Thans, nu Indonesië
"vrij" is blijkt het dat er acht milliard gulden door het koloniale kapitaal zijn belegd" ;voordien was dit drie milliard, De .machthebbers uit de landen van gulden en dollar zuigen het volk uit,
aldus spreker.
SUTARDJO betoogde dat de R.Ï.C, overeenkomst zo snel mogelijk dient te verdwijnen en plaats moet maken voor een werkelijk
vriendschapsverdrag tussen het Nederlandse en het Indonesische
volk.
Sprekende over de herdenking van de 17e Augustus, zei Gcrtzak, dat deze mogelijk is gemaakt door de vernietigende slagen
die het heldhaftige Sovjetleger het fascistische Japan heeft toegebracht» Het Japan , dat nu v/eer door Amerika wordt bewapend.
Amerika probeert nu Korea te bemachtigen en heeft ervoor zorg gedragen dat er van dat land bijna niets over is. Mac Arthur heeft
di% zelf gezegd. Maar wanneer het geweten van Mac Arthur op de
vuilnisbelt zal zijn verrot, zal het Koreaanse volk nog bestaan,
. • Aan de bekende Piet van Staveren werden waarderende ivoorden gewijd. Zijn onmiddellijke vrijlating werd geëist,
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Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Uirecht

24/8,

Zwanenburg

25/8

54/100

Nieuw
26/8
ïïeerdinge

7/200

Bussuia

27/8

240/400 rustig

150/270

' — .

rustig

- 4-

O.F.de JagerMoerland
J.v.Oosten
W.Kapteyn

Verslagverg. delegatie Wereldjeugdfestival 1951 mmv.
F.BottenbergWiersma (deal*) de
A.N.J.V.-zanggr,
en de "Zingende
Zusjes"

M. A.B.Broes- Verslagverg. mmv,
har t
duo De Vries
(zang)

J»P*Koning
A.H*Rosier
M.A.Rosier
C.de Jager

Verslagverg. Ver t,
Russ.film "Jeugd
van "Maxim" en enkele Poolse docu*mentaires. .,
Enschede

ïï,0. 36/1351. blz. 4.,.
Enschede

27/8

70/150

Hilversum 28/8

150/150

goed

Verslagverg.
W»Kamp .
G» Hammink
O,P.de JagerMoerland
D.Jansenvan Doorn
R.Nobbe
S.Pastoor

idem

De zaal to Utrecht wao versierd met vlaggen van Nederland,
Ehgeland, Amerika en Rusland. Zowel de bestuurstafels als de tafel
waaraan de delegatie had plaatsgenomen waren omhangen met rood
doek. Er-waren • spandoeken aangebracht net de leuzen "Wij willen le
ren in scholen, niet in kazernes" en "Vriendschap tussen do jofiger
over de gehele wereld"*
De deelneemsters en deelnemers weten de lange reisduur van
51 uur aan "die fijne Nederlandse Regering", die er mede de'schuld
van was, dat niet het gehele festival kon v/orden b ij ge wo ond* 'Bevreesd voor de vredesvriênden, belette de Regering ruim 30 personen naar Berlijn te go/in»
Felle critiek werd geleverd op de dagbladen-"-ïrouw." ,—."20
Volkskrant", : 'Het Parool" en "Het Vrije Volk", die in het kader van
de internationale hetze leugenachtige en lasterlijke artikelen over
het festival publiceerden, Haar aanleiding van een artikel £h "Het
Vrije Volk", dat de deelnemers honger zouden hebben geleden, werd
een opsomming van de menu's gegeven.
De grootse mars op 12 Augustus j.l, van l'milliöen jongeren,
deed denken aan de grote l Mei parades in Moskou. Tijdens deze manifestatie werden vlaggen van vele landen aan parachutes de lucht
in geschoten, iets wat nog nooit in West-Suropese landen was vertoond. De reactionaire bladen demonstreerden hier hoe prachtig
berichtgeving v/as, daar de-ze f o t o ' s publiceerden waaronder werd
vernield dat het Westelijke propaganda was.
De Engelsen werden beschuldigd van sabotage, omdat zij valse toegangsbewijzen in omloop hadden gebracht, zodat het TJlbrichtstefcdion met een acconodatie van 80*000 personen tijdens een bijeenkomst 90.000 bezoekers moest herbergen.
De bij de opbouw door do Oost-Duitsers getoonde activiteit
werd zeer geroemd» Dank zij het vijfjarenplan zou men nog 8 raillioen werkers kunnen gebruiken. Alles wórdt eerst gericht op de
zware industrie, daarna op die van de gebruiksgoederen. Het volk
vindt dit weliswaar minder prettig, doch begrijpt en accepteert
deze gang van zaken. Alle fabrieken zijn volkseigendom geworden en
de arbeiders hebben medezeggenschap in de bedrijven gekregen. Niettenin zijn de kapitalistische invloeden in Oost-Duitsland nog
groot. De volkspolitie is daarom nodig om te waken tegen reactionaire sabotage van vroegere kapitalisten en uitbuiters» Het doen
innemen van alle ambtsnaronposten door communisten is niet mogelijk,
- 5omdat

W. O. 36/1951> blz. 5,
omdat er niet genoeg zijn! (Onderdrukt hi-geroep in de zaal)
Door een der aanwezigen ,te Enschede werd dé vraag gesteld
of er op het Wereldjeugdfestival gesproken was over de handtekeningenactie en of naar aanleiding van de eedsaflegging besloten
was on eventueel dienst te weigeren bij een 3e wereldoorlog. Het
delegatielid, dat met de beantwoording van deze vraag geen raad
wist, werd hierbij geassisteerd door de voorzitter. Diens antwoord raakte evenmin de kern van de zaak.
Te Utrecht, Bussurn en Snsohede werden collecten gehouden
ter bestrijding van do kosten verbonden aan de uitzending van de
jeugddelegatie naeuo het V/oreldjeugdfsstival te Berlijn. Te Tünschede werden tevens steunbonnen verkocht voor het "Fonds voor
slachtoffers van principieel en daadwerkelijk anti-militairisme",
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Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
2aalcapé

1s-Graven-28/8
hage

200/--

'

rustig

A.C.J.John- Vredesbij eenkomst
Fogenes
. o p ' h e t CromvlietDs.H.v.Osen- plein
bruggen

Ds, • van Osenbruggen bracht o ..EU naar voren, dat hij als
dienstknecht van Jezus Christus verplicht was te atr,±jden voor
de vrede. Onderwerp van zijn betoog was "Gij ault .'Met doden" Hij
Qntkende ten stelligste'communist te zijn of zich voor een comnunistisch wagentje te laten spannen. Hij wekte de aanwezigen op te
tekenen voor een Vredaspaot tussen de "Grote Vijf"»

G R O S P IV-A Gemeente

Datum Aanwezig/ Steoning Sprekers
Zaalcap»

Appingedam 11/8

40

:

—
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1. A. Koning
Opehb.versl,.vèrg.
C. F. Schuuring Arta. -delegatie n.
Rüsl. belegd door
a. g. " Aanbeveling scórnité ter uitnodiging v. e-, arb, -delegatie die
naar de S» U, is geweest."
•

vy»Qv36/1951h blz, 6.
Terwolde 24/8
(Gen. Voorst)

Schoonoord 25/8
(Gern. Sleen) •

13/35

24

Sliedrecht 10/8' 35/100

matig"
enth,

G.Jansen
Openb.verslagverg. J
A. de Vries Arbeiders-delegatie
I*A,Zoning naar S.U. belegd
door S.V.C.

rustig

J,8tap
E.J.Saelens
(waarschijn^JOpênb.verslagverg.
lijk)
Arbeiders-delegatie
naar S.U. belegd
door de E f V, C.
A.^ols
L,A.Koning
M»Rietveld

Openb.verslagverg.
Arbeidersdelegatie
naar S,U. belegd
door de E.V.C,

Op de te Sliedrecht gehouden bijeenkomst deelde RIWVSLD
mede dat het Russische volk slechts de vrees voor een nieuwe
oorlog kende. Hij zou bij "Werkspoor" te Utrecht zijn ontslagen
omdat de arbeiders niet mochten weten hoe het in werkelijkheid
in Rusland is gesteld» KONING deelde op dezelfde vergadering
mede, dat i'n de U.S.S.RV ~het~ vijfde vijfjarenplan in het Jjaar
1956 uitgevoerd zal zijn. Het göikd zal dan worden afgeschaft terwijl een ieder naar behoefte zal ontvangen.
Ook op de overige vergaderingen hielden sprekers propagandistische betogen over de Sovjet Unie. Bijzonderheden deden
zich niet voor*

P E R S O N A L I A.
Broeshart (blz.3)
Antonius.

(blz. ij
Hendricus»
/Groot' (blz.l)
Saul de»
•
Hanmink (blz»4)
Gerritdina.
Hariandja (bla,l)

Jager (blz,3)
Cornelia d0«

