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Verzonden op; 21 De**1951

COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers •'
Zaalcap c
.
19/11
,

23/250 rustig
. . .

Halfweg
23/11 14/200 rustig
gem.Haarlemmerliede
en S paaien woud. e
Lemmer
23/11
genie Lemsterland

'L.D.E.J, Kramer '
•

Openb. fllmavond C.P.N.

P.MaLanser •

Waarheid-filmtourneö

150/250

Waarhèid-fiIratournee

Den Haag

25/11 450/624 rustig

ïïaarheid-filmtournee

Landsmeer

29/11

—/—

7aarheid-filmtournee

Doetinchem

30/11

60/120 rustig
enig
appl.

rustig
A»v.Rooy

\7aarheid-filmtournee

Slim.
30/11 f60/60
gem* Opsterland ' M

'J. Haken

7aarheid-film
tournee

Rotterdam 1/12
(Oversohie)

100/100 rustig

J.P,Schalker

Rotterdam

2/12

700/700 rustig

Ni j Beets 2/12
gem» Opsterland

40/~- 'rustig

tournee
J.P.Schalker

7aarheid-film
tournee

G,v.d.'7al

Filmavond
•O.P.N.''
Leiden

'7.0,

Beiden

3/12

12/50

Y/ormerveer

7/12

230/320

\7est-Knol- 8/3:2
ledam
•
gem* \7ormerveer

50/ —
.

blz. 2.

rustig B. Huising

Openb. lezing
Ond* Het boek
''Ver van Moskou"

rustig
matig
appl.

ïïaarheid-filmtournee

G. G. Berghuis

lauw
Ï. Zuiper
gering
appl t

Waarheid-filintournee

B1. QVBRZICH!P
De ~.7aarheidf ilmdienst vertoonde in, het kader van de
l
"Waarheidfilra tournee" de Russische films "Het zwarte goud", "Lente in Saken", "De Roem van de Sport", "In Vredestijd" (ook wel
De duikboot K. P. 8 antwoordt niet), "De eerste handséhoen", "De
partisanen van de Spoorwegen" en nog enige Russische documentaireen sportf ilmpjes.
• Er werd gecolporteerd met "De baarheid", "Jeugd*, "Vrede",
"Vrouwen", "Soviet Union". en "Studie en Strijd".
Op verschillende bijeenkomsten werd gecollecteerd voor
het terkieaingsf onds en voor het dagblad "De baarheid", voor
welk "blad ook ingetekend kon worden op de obligatielening.
,De belangstelling voor de filmavonden en de bijeenkomsten
was vrij groot, ongeveer 66$ der beschikbare plaatsen. was
bezet.
Critiek op het regeringsbeleid inzake de vyoningbouw en
ophemeling. van de levensomstandigheden in de Sovjet Unie vormden
de hoofdschotels van het menu, dat door de sprekers werd opgediend*
•'
De maatregelen ter verhindering van de demonstratieve
g
"Hannie-Scbaf t-herdenking" moesten het ontgelden. Jan SCHALïITSR '
noemde deze fascistische maatregel een groot schandaal en een
kinderlijke stunt van de "B.V.D,
Op de "leugen" van Minister Teulings, dat de C.P.N, geldelijk vanuit Moskou zou v/orden gesteund, konden volgens Schalker
de bezoekers van de O.P.N» vergaderingen zelf het an tv/oord geven,
want' steeds wordt er op hen een beroep gedaan om de Partij financieel te steunen.
Spreker vroeg zich af met welk geld de Partij van de Arbeid werkte.
•'
Amerika heeft met geld. om zich heen gesmeten om het communisme in .Suropa te bestrijden. Dat dit niet lukt, blijkt volgens spreker duidelijk uit het feit, dat het communisme meer en
meer de belangstelling krijgt van het werkende volk. In dit verband wees spreker op een schrijven, zowel door een Rooms-katholieke meisjesschool uit' "Eindhoven als door een school voor Maatschappelijke werkers in Hengelo, gezonden aan de C.P.N., met het
verzoek nader over het communisme te worden geïnformeerd. Dit
- 3alles

ÏÏ.O. 50/1-95Xf blz. 3.
alles ondanks ds stunta van de B.V.D.-Miniater Taulings.
De sprekers wekten op alle krachten In te zetten voor het
welslagen van de verkiezingsacties en ora veel geld bijeen te
brengen voor "33e Baarheid" teneinde de a.s. prijsverhoging van
hetpapier op te vangen.
G R O E P
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ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND.

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming 3prekera

Haarlem

17/11 65/—

Aniersfoort

23/11 125/200

Hengelo

1/12

Zaalcap*

90/180

Groningen 1/12 100/200

H. Gort zak
L«Contran

Feestavond

rustig

lu Visser

Filmavond ("De
jonge garde")

geanimeerd

C» de Jager

Feestavond

rommelig JyAoHeusdena Feestavond

Gortzak betoogde, dat de jeugd van tegenwoordig zeker een
socialistische wereld zal beleven. Hij fulmineerde tegen het
verbod van de Hannie Schaf t-hè r denking» Contran gaf een verslag
van aijn belevenissen als lid van de culturele delegatie naar de
Sovjet Unie.
'
De vergadering te Hengelo was mede belegd óo te komen tot
oprichting van een A.N.J,7.-afdeling ter plaatse.
Heusdena beweerde, dat het A.N.J.V. niet zo maar een
jeugdclub was, doch da enige organisatie in Nederland die werkelijk de belangen van de jeugd behartigt.
Als zaalveraie^ing werden gebezigd: Spandoeken met de
leuzen "Hannie Schaftherdenking", "Jeugd wil vrede", "Vrede over
de gehele wereld" en vlaggen- van de Grote Vijf, het A.N.J.V. en
de vredesbeweging. Colportage met: "Studie en Strijd" en "Jeugd"*

VERENIGING "NED5RLAKD- U.S.3.R.»
Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.
Hattem

, 4,

Hattem

17/11

Langédijk 23/11

70/200
60/100

films "In vredestijd»
rustig

film: "Stalingrad"

Sneek

29/11

JubbegaSchurega

1/12

50/150

fealrr

onbekend

Leeuwarden 2/12

150/450

lauw

G0J«v.d0T.7al film:"In vredestijd"

rustig G e JoV„d. Wal film:"In vredestijd"
film: "In vredestijd

Van der \7al poogde zijn toehoorders er van te overtuigen,
dat .i'jjïierika het grootste imperialistische land ter wer^ld^La.
Volgens hem was rondom de Sovjet Unie een gordel vanaanvalsbagea
gelegd^ Het militaire apparaat in de Sovjet Unie'was uitsluitend
bestemd om het land tegen agressie te beschermen?
De onbekend gebleven spreker in Jubbega-Schurega beweerde,
dat de levensstandaard in Rusland met sprongen vooruit gaat» Deze
natte had,in tegenstelling tot Nederland, weinig uitgaven voor militaire doeleinden^

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap»

's-Gravenhage

27/11

Rotterdam 28/11
Leiden

25/100

J t, Spier

30/40

30/11. 100/200

ds« 'J» S «H* v. Dal en

De spreker te Rotterdam ging uitvoerig in op de herbewapening van West-Duitsiand. Het was Merika's bedoeling een sterk
Duits leger uit de grond te stampen c
Ds« van Dalen feegon met. te verklaren, dat hij geen communist was. De bedoeling van het Vesten was o.m een oorlog met de
Sovjet Unie te ontketenen omdat hieraan verdiend werd 0 Hij had zijn
ambtgenoten uit Leiden des middags genodigd voor "een bespreking.
Niemand was hierop ingegaan« Naar zijn innige overtuiging stond

een

7,0, 50/195.1, bla, 5.
een eerlijke communist dichter "bij het evangelie dan dergelijke
christenen. Uiteindelijk zou volgans hem de keuze gaan tussen
communisme en vernietiging.
DIVERS M,
Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Haarlem

29/11 430/1300 enth.

Hugenbrink
Protestmeeting
Gr. Hagenaar
tegen het vérT„Overstegen bod van de Hannie Sc h af t-herdenking,

Leeuwar*den

4/12

JA, .Stap
A, Straatsma
R9Krikke

14/80

zeer
lauw

idem

'Tagenaar beweerde,-; dat er géén sprake was van een communistisch herdenkingscomité .en legde de nadruk op de eenheid in
het verzet tijdens de jaren 1940-1945. "Sr kon verschil van me~
.ning zijn, niet echter t* p „ v , het fascisme. Hij recapituleerde
vervolgens de gebeurtenissen rond het 'verbod* .De. herdenking was
verboden, omdat de ; regering vd.st, dat opnieuw 'de terreur van het
fascisme tegen hst werkende Nederlandse volk wordt opgezet. Niets
kan dit volk echter weerhouden zijn gevallen helden te gedenken,
Minister Teulings probeerde wat krom is recht te praten, Stotterend als een schooljongen besprak deze bewindsman de door de
Haarlemse politie genomen maatregelen, Sén dag in het jaar, aldus spreker, krijgt het volk van Nederland de gelegenheid de nederlaag van het fascisme ta gedenken. De 364 overige dagen moeten zij heil Adenauer roepen* 'Naar zijn mening was echter 'in elk
geval bereikt, dat thans iedereen in Nederland spreekt over Hannie Schaf't en de herdenking van deze verzetsstrijdster.
L /".
G R O E P
Gemeente
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SMHSIDSVAICQMTRALB.

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.
Beerta

l
\JoO,'.50/1951, blz. 6...
Beerta

14/11

Soheemda

15/11 55/~

100/—

—•

N«Blokzijl Propagandavoprst^
H» Schuur • BLZ 'af d o- Beerta-,
Hongaarse film
"-'-••
"Een stukje grond"

—

R,Meinds
' Filmvoo-r a t„ BLZ
B.Blokzijl afde Heillgerlee

•Amsterdam 17/11

zeer
,p a Carbaat
rustig 'A.de Vries
'
L*Koning

Pinsterwolde

17/11 160/~

. . - — • . - . P.Molenkamp BLZ-rfilmavond.afd.
zekere De Finsterwolde
, Boer

Beerta

20/11

Delfzijl

22/11

30/80

H»v 3 daMol@n filmavond BLZ afd,
Oosterhoek, Film:
"Een stukje grond"

Pinsterwolde

24/11

6 O/-

H*Schwertmann
H=Schuur

BIZ-'filsiavond af d.
P in s t er wo l de

Delfzijl

27/H

25/-~

H.Kerbof

filmavond BIZ afd
Oosterheek

/ons t er dam

28/11 200/25 O

onbekend
•persoon

openb, - vergc

'—

G» Veld
H o Sc buur

Verg ; , EV'C afd c
Oostzaan

BIZ-filmavond af d.'
Drieborg

dam
Delfzijl

28/11

Bellingwolde

29/11

GaSteenekers
Go Hoorn

70/300

filmavond BLZ of dg
Delfzijl, Film; '
"Een stukje grond"

H. v<,d» Mo- filmavond BLZ afd.
len
Bellangwolde
AoHollander- .
Houwen
G.Bodde
J «Pels '-•'. ÉVC-filmavohd afd»
J*v-,Harlin- I[rorimi3nl.et Pilm:
gen
!' Een s tak j e grond"

Krommenie

30/11 180/270

/irnhem

30/11

38/200 matig

Uithuizen

30/11

44/80

rustig
_ 7 —

B.vBdcBerg
B =» v» d „He ui

opsnb,verg,,
afd„ Arnhem

H. dB Pater
H.Kobus

filmvoora t» BLZ
af d., Uithuizen:
"Een stufcjï grond"
Zaandn

://. o. 50/195 1f. bia. i.
Zaandam . . 2/12

350/420

S» Sip

filmvoorst. WO
af d, Zaandam. "Een
stukje grond"

De vergadering van de ABV7B in Amsterdam werd belegd naar
aanleiding van de staking van bouwvakarbeiders werkzaam bij de
N. V. Practica, Een onbekend persoon heette de aanwezigen namens
de staking al e i ding welkom, en deelde mede tTat nu de onderhandelingen een feit waren, de . a takin£s leiding er op aan drong op 29 November 1951 het werk te hervatten. Een levendige diacussie volgdej tot enig tesluit kwam het evenwel , niet,
l&onimenie deelde J» van Horlingen mede, dat het doel
van dit soWï™avonïïen niet het draaien van een film v/as, maar versterking van de E.V.Ci-organisatie»
In Arnhem sprak B*van dar Heul over de eenheid van E,V«C.ers en N,V*v7-ers als de beslissende krachti Hij behandelde adhtereenvolgens de woningnood, de economische achteruitgang, het
Marshallplan en de Koreaanse kwestie. Volgens spreker behoefde
men de oorlogsstokers niet in de Sovjet Unie te zoeken. Spreker
wijdde ook enige aandacht aan de achteruitgang van de middenstand.
Over de demonstratie in Amsterdam op 24 December a, s. voor de woningbouw, zei spreker o, a,: '"Deze meeting moet slagen in het belang van ons gehele Nederlandse volk» Hierdoor kunnen wij als
D.V.C,-ers propaganda maken onder onze N.V.V»-kameradena TJ7ij willen hen niet 'S.V.C, -lid maken* Zij moeten in hun organisatie
blijven en zich daar tgweerstelllen tegen ds politiek van hun
leiderw* Ik ben zelf een voorstander van toetreden van alle
E„V„C.-ers als lid van het N»V.V* Echter onder één voorwaarde,
n. l» dat er voor de leiding in het N.V.V. waarlijk democratie
heerst". Als antwoord op gestelde vragen, voegde van der Heul
hier later nog aan toe; "dat hij gezegd had dat hij alleen lid zou
willen worden van he$T»V.V., wanneer er in het N* V. V. de ware democratie zou gaan heersen? en hij vervolgde "Aangezien dit nog
'lang' niet' het geval is, is lid worden van het N. V. V* voor een
E„V.C»-er uitgesloten."
^n Uithuizen stond H.Kobus uitvoerig stil bij de gebeurtenissen rond de Hanniè Schaf t-her denking en bij'" het proces van
Piet van Staveren» Vervolgens behandelde spreker de economische
achteruitgang en de woningnood,
In Zaandam sprak E.Sip over de woningnood, en de Hannie
Schaft«herdenking»

G R O E P
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V* O*.36/1951» big, 8f
Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Voorburg

26/11 60/—

Enschede

28/11 35/—

I. GcKornman

aando

Proteetverg. ontslagen personeelsleden N. V» Van der
Heem tö Den Haag

J <> Hendriks
Verg* van stakende
!P*WuVo Raams- DUIT11- arbeider s van
donk
het project Ootmarsum, in Enschede gehouden

Voordat de vergadering in Voorburg begon werd door drie
personen gecolporteerd met "DeïïaaFheTïï1'",maar op verzoek van enkele leden van de "Voorlopige Commissie tegen het massa-ontslag"
Verlieten zij de zaal» "De voorzitter van deze commissie- Kormman
deelde mede dat alle vakbonden voor deze vergadering waren uit»
genodigd, maar dat alleen de E» V* C. een vertegenwoordiger had gezonden* Ook werd medegedeeld,dat aan de minister-president een
schrijven was gezonden,, waarin gezegd was, dat het ontslag van
175 personeelsleden ongemotiveerd"was, daar er voldoende werk
zou zijn* Op de vergadering werd ontkend'dat de actie een communistische rel zou zijn„ Vervolgens.werd door een vertegenwoordiger van de E»V*.O*-'Me taal. medegedeeld,' dat zijn organisatie alle
steun zou. verlenen». Propaganda zou er evenwel door hen niet gemaakt worden»
' ' '
''
*

>

T

.

In Enschede deelde van Raamsdonk de redenen mede,, waarom
de DUW- arb e i de r s~"v an het project Ootmarsum waren gaan staken.

G R O E P VII

JEHOVA'S GETUIGEN,

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers .
Zaalcap*
.

Gouda

23/25 700/1600
Novo

rustig

A*A P Drenth
WsCoReintjes

Theocratische
zone-vergadering

De rede van Drenth had een politiek tintje. Hij oefende
critiek op de Verenigde Naties, de pers en de geestelijkheid.
- 9 \7C G, Rein t.1 e a

7.0. 5O/195 X. b l z. 9.
..

1

.

.

.

.

n

t

-

•

\7. CTReiritjes ze'ieles "Wij willen geen Kerkelijke Overheid> die ons
verkeerd voorlicht. Wij willen geen S.talin met aijn ijzeren knoet,
die de Jehova Getuigen in concentratiekampen opsluit".
KERK EN VREDE.

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Utrecht

30/11

15 O/—

rustig
De.. J. de G-raaf

Getuigenisavond

Ds. Brüaewitz liet in zijn rede uitkomen, dat "Kark en
Vrede" geen Kerkgenootschap, doch een Geloofsgemeenschap wilde
zijn, die op grond van het Evangelie het militairisme onvoorwaardelijk afwijk,
Ds. de Graaf hield een rede, waarin hij de volgende stellingen verdedigde:
1. DO Christelijke Kerken moeten de blanoo volmacht, die zij inzake oorlog Ran de staat geven, terugnemen»
2, De ideologisohe bevangenheid moet worden doorbroken.
3» Dé aandacht moet worden gevestigd op de werkelijke problemen
der mensheid.
-'
4. Een bezinning op Christelijke weerbaarheid ia nodig*
Bij de beantwoording, van gestelde vragen zeide Ds» de
Graaf, dat het zeker goed was uit menslievendheid, mede te -,werken
•$an de burgerlijke verdediging* Indien dea$ ai&Uaji» wordt 'ge*ipvr o page er d vanui t e en bepaald ideologisch gezichtspunt, noet de2e
propaganda worden afgewezen.
; .;

:

f

Berg (blz.6)
-X^l^ör'fcjj.s van den
'J " (. /i!.*j«-.< r

Gerrit Cornelis
Bloteijl (blz.6)
Berend,
(blz.6)

' Kr* "^t
9

Nies.
.odde (bla.6)
Geert*
Boer (blz.6)

de'.

-

?BR3

7.0. 50/195.1. b la; 13*
Vervolg Personalia.
(blz,4)
Gerrit van der.

f

inlasaófl op big» 5*

Amsterdam

39/11 400/500

—

-A»Gelok^fölvius
Es.Rijks
ïiSoenito-Heyligers
A.JXiSchöonenberg

feestelijke
verg.,belegd
door het amnegtiecomité
P.v.Staveren

Het hoogtepunt van de avond "betrof de Aanbieding van een
St. Nicolaascadeau(fcofferschrijfmachine) aan de ouders van Piet
van Staveren voor hun aooni Op het podium was een o onterfeitsel
van P.v.Staveren aangebracht, verlicht door schijnwerpers, geflankeerd door de Indonesische en de Nederlandse vlaggen*
Ds. Rijka "besprak het gebod Gij zult niet doden, welk
gebod aijns inziens niet voor tweeërlei uitleg vatbaar'was*
Soenito-Heyllgers gaf een overzicht van de werkzaamheden van het
amnestlecomité. Schoonenberg memoreerde de gebeurtenissen rond
de Hannie Schaftherdenking. Toch kan men niet vermijden, dat de
jeugd marcheert voor de vrede,.Niets wordt nagelaten om de jongeren rijp te maken voor een aanvalsoorlog tegen de Sovjet Unie»
Aan het aio t van zijn betoog riep hij. op het amnestie-oomite ao
veel mogelijk steun te verlenen. Den motie werd aangenomen, waarin bij de regering wordt aangedrongen op herziening van het
vonnis van Piet van Staveren. Aan de uitgang werd een collecte
gehouden
B.V.D.

