JT. W- '• ">*'
>t

^

II NOV.1952

ff

BIMMLANDSE VEILIGHEIDSDIENST
Kr « 165629.

D I E N S T G E ,H 13 I M
W E E'X O V E R Z I C H T
Ne» 45/1952 o

n aans
Zie verzendlijst 113722

G F. C "5 'P

l

Gemeente
:•.

--
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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND
Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
• Zaalaap»

Rotterdam 24/10

850/950

rustig
appl,

S = do Groot
. G„.Y/agenaar

Arnhem

26/10

3.50/225

opgew,-

' R.v.d.Molea

Zv/olle

3/11

43/160

rustig

onbekend

rustig

J, J,.Hekelaar

aandaeu-

C = Har inga
A* F „v?, de
Heus

Rotterdam 4/11
Hengelo

7/11

200/7
56/160

GOLLSCT'IIP

Bijzonderheden,
Verslag verga- •
de r ing
P
Filmavond
Filmavond
Verslag verga-.
der ing

OVERZICHT

Op de filmavondon werden de Russische films SÏDe dorpaarts"
en v?De twee strijders^ vertoonde Op de bijeenkomst te Zwolle
verzamelde men handtokeningen, bestemd voor een protestschrijven inzake de gratieverlening aan V/. Lage s.De sprekers op deze avonden lieten in hun kort betoog de
bekende verheerlijking van de Sovjet Unie horen»
De belangstelling v/as over liet algemeen matig? de stemming rustig tot opgewekto
Op
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D I E N S T G E H E IM
W, 0. 45/1.952, blz. 2,

Op de vergadering van, 24-10-52 te Rotterdam gaven P»de
GROOT en.. G» WAGMAAR-een -verslag over hun ervaringen op het
19e Congres der Russische Communistische Partij, De zaalveraiering bestond uit de Nederlandse driekleur, de Russische vlag
en spandoeken met de opschriften?
';Yrede5 ' Welvaar t en geluk1'1
'"'Onder leiding van de partij van lenin en S t al in voor vrede en
nationale onafhankelijkheid"
"Leve het 19e Congres der Communistische Partij van de Sovjet
Unie"
Achter het podium .was één groot spandoek bevestigd,
waarop het Russische vijf-jarenplan was uitgebeeld. Behalve
M
met partijlec tuur. we r 3. ook gecolporteerd met geschriften van ~
de Vrijdenkersvereniging ;fDe Dageraad.'5* Ter bestrijding van de
gemaakte onkosten werd. er een celleste gehouden9
De rede van Paul de Groot, waarin evenmin als in zijn
rede op de verslagvergadering te-Amsterdam (vide -.f. O, 43/1952)
een verslag van het Russische Congres was terug te vinden, bevatte voornamelijk een pleidooi voor de vorming van een Nationaal Eenheidsfront.
Spreker stond uitvoerig stil bij de onlangs gepubliceerde politieke beschouwing van Stalin -over de ontwikkeling 'van
de verhoudingen tussen de kapitalistische landen., De tegenstellingen tussen deze landen, aldus de Groot, worden'steeds
groter, getuige Frankrijk, waar men in binnenlandse aangelegenheden niet langer de brutale inmenging van de Amerikanen duldt.
Hierop- aansluitend werd door hem c p de bekende wijze aan het
i!Amerikaanse Imperialisme1- verweten het opkomende Duitse fas~
c isme in te schakelen voor haar oorlogszuchtige doeleinden,.
Het betoog van G» 'Hagenaar was vrijwel geheel, een lofrede op de Sovjet Unie, in wolk land de vooruitgang in de so™ É
ciale en economische positie van de arbeiders alleen te danken
was aan. hun geniale leider Stalin. Ds in een hoog tempo uitgesproken rede besloot 'Hagenaar met een oproep om de Vredesbeweg ing t; o s t e un on *
De door de C-P.H., E.,V.-C. en rT-V^B, gezamenlijk georganiseerde- vergadering op 7*--H-52 te Hengelo was belegd om twee
leden van een arbeid.ersdolegatie., welke in de zomer van.-1952 de
Sovjet Unie ceaocht, in de gelegenheid te stellen verslag uit
te brengen over hun bevindingen in dit land».
30e sprekers waren val.: ikrfvaasrde 'toestanden in Rusland,
Do koopkracht en de sociale positie van de Russische arbeider
waren veel beter dan die van de Nederlandse arbeider«, De wederopbouw geschiedde er in een hoger tempo en hetgeen er gebouwd werd stond op een hoger architectonisch peil dan hielte lande- De positie van de Russische vrouw was geheel verschillend van die van haar 'Nederlandse so^e-gencte, zij werkte
net £O hard mee ala de man, niet verplicht maar op basis van
vrij willigh e i d
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Velsen

ARBEIDERS BOND VOOR CUilUUR.
25/10

150/300

Amsterdams
Progressief
Cabaret !:Gul'
tu.ra",

De avond werd verzorgd door
Cabaret gezelschap ''Cultuea"* Voor
tour tj es Amsterdam-v/enen" verkocht
per stuk ter bestrijding van de ko
gatie naar het in December af.-So te
Volkeren voor de Vrede "1 *

het Amsterdams Progressief
de "aanvang werden zgn« "retegen betaling van f„0., 20
ten van de Nederlandse deleTfenen te ' houden congres der

NEDERLANDSE VROUWEN BEWEGING

Hilversum

28/10

160/200

rustig

A, E, .Zei p~ End t
C, T, van de GraafSpierenburg,,

A, E. KBIP-iMDT, die deel had uitgemaakt van een F.V.B.delegatie naar Polen,sprak over haar ervaringen gedurende dese
reis. Zij verklaarde partijloos te zijn en daarom een objectief
beeld te.kunnen geven van haar indrukken,
De delegatie had gedurende het veertiendaagse bezoek
aan Polen fabrieken, scholen, werkplaatsen, kerken en kinderbewaarplaatsen bezocht* Het v/as hun toegestaan met de arbeiders
van de fabrieken te spreken, Ook buiten het dagelijks programma vv'aran de deelneemsters vrij in hun doen en laten. Het Poolsa volk is zeer vredelievend, alöus spreekster^ Er wordt hard
gewerkt om hetgeen in de oorlog vernield.-vraa vreer.op te bouwen.
Ook de vrouwen zijn in het arbeidsproces opgenomen.. .Gedurende
hun afwezigheid worden de kinderen verzorgd in crèches of door
hun grootouders,
De_

- 4 ...
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7/cO. 45/1952, blz. 4*
De lonen, die woor mannen en vrouwen gelijk zijn, waren
mits met overleg beheerd - zodanig, dat men er go f? d mee zou
kunnen rondkomen-.
0,1. van de GRAAF - SPIERENBURG, -die eveneens deel uitmaakte van de N = V . B c - delegatie naar Polen, hield een ongeveer
gelijkluidend betoog.

VREDESBEWEGING»
Rotterdam

30/10

Utrecht

3/11

5O/— '

rustig

J.Pranfc

, 375/500

geanimeerd

Ds„ ¥„3.H* van Dalen
lu.Boas.»

,' '.
De bijeenkomst te Rotterdam werd opgeluisterd met pianospel en de vertoning van een tweetal films. De spreker zette de
betekenis van het komende "Vredescongres der Volkeren" uiteen
en wekte de aanwezigen op mede te werken aan de inzameling van
gelden, nodig om de uitzending van een Nederlandse delegatie
te financieren,,
Te Utrecht haalde Ds, van DALEN citaten aan,'.van Stalin,
Shrenburg en de Zwitserse theoloog-BARTH, d:!..s beweerd hebben,
dat diverse politieke en economische stelsels in vrede naast
elkaar kunnen bestaan. Persoonlijk was van Dalen van mening,
dat kapitalisme en christendom onverenigbaar waren9 Ket democratische staatsstelsel in Nederland v/er d hoe langer hoe meer
"veramerikaanst15. In dit verband wees spreker op de ervaringen
van de rector van 'iet gymnasium te Dordrecht, die op zekere dag
bezoek kreeg van een ambtenaar van een bekend bureau te ' s-Gravenhage. Deze ambtenaar, aldus spreker_, verklaarde er van overtuigd te zijn, dat de rector wilde medewerken aan de verdediging
van de democratie en verzocht hem een collega te willen observeren» In een vakblad had de rector daarna gewaarschuwd tegen deze pndemocratische manier van optreden.
Na te hebben gewezen op het herlevend fascisme in WestEuropa en de verschrikkelijke uitwerking van de atoombom riep
spreker zijn gehoor op zich ten volle in te zetten voor de vrede tussen alle volkeren,
BOAS, tijdelijk voorzitter van de Nederlandse Vredesraad?
gaf een overzicht van de werkzaamheden van de vredesbeweging.
Om de noodzakelijkheid van het Weense congres aan te tonen
trachjrte
.. 5 ,.-,.
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trachtte hij te bewijzen, dat in Korea bacteriologische wapenen
worden gebruikt. In 'Tenen zou iedereen gelegenheid krijgen vrij
zijn mening te uiten<. Een ieder kon aan hst welslagen'van deze
internationale bijeenkomst medewerken door in eigen kring de
vredesgedachte te propageren en geld in te zamelen om de reisen verblijfkosten der Nederlandse gedelegeerden te dekken,,
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VERENIGING ;'NEDERLAHD - U» S. S,R,

Oostwolde

15/10

35/—

onbekend

Rotterdam

31/10

50/-~

Ds„ van
Dalen

Groningen

2/11

-500/800

J,Engela

Höogeveen

6/11

60/80

onbekend

Rus s, f i lm 'TDe
ridder van de
Gouden ater' ;

R u a a . f i l m "De
ridder van de
Gouden ster"
idem

Te Oostwolde en Höogeveen werden de filmvertoningen namens de vereniging "Nederland-U.S«S-R«" door de plaatselijke
C.P.N.-af delingen georganiseerd,, De .aanwezigen-werden opgewekt
lid van de vereniging "Nederland-U. S. S, R*;' te worden of zich
te abonneren op hè t'-gelijknamige maandblad.
Ds* van DALEN verklaarde dankbaar te zijn iets van de
werkelijke situatie in de Sovjet Unie te mogen vertellen. Op dit
terrein heersten geheel verkeerde opvattingen. Hij beklemtoonde
de noodzaak van een samengaan van alle landen om de vredeazaak
te dienen, memoreerde de recente atoomontploffing in de Stille
Zuidzee, noemde enige cijfers met betrekking tot de fabricage
en verklaarde, dat de aan de mensen toegebrachte geestelijke
schade evengroot was als de materiële;
Spreker verheerlijkte de heersende toestanden in de
U.S.S.R.-De heftige geloofsvervolgingen aldaar na de revolutie
van 1917, die hij erkende, noemde hij in navolging van de Amerikaanse zendeling Stanley JONES het gevolg van de ;fonbetaalde
rekening" van het Christendom, Door de Tsaren werd het volk onderdrukt en uitgebuit^ De revolutie deed a.h.w. de bodem open •
barsten, waardoor het vrije socialisme naar buiten bruiste.
Spreker
- 6-
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7,0. 45/1952, blz, 6,
Spreker meende,, dat Amerika in Korea een :'basis-oorlog;5
voerde, met het doel zich "Lebsnsraum" te verschaffen, omdat de
Y.S. economisch dreigen ten onder te gaan.
Spreker wees op de rede. van Malenkov te Moskou gehouden,
en verklaarde, dat de groeiende wrijving in het 'Vesten het toenemend verzet tegen de Amerikaanse inmenging in Europa bsvestigdeOok de Duitse herbewapening zou het gevolg zijn van Amerikaanse bemoeiingen. Spreker achtte de bedoelingen hiervan aan
het licht gebracht door de oprichting van door de Amerikanen gefinancierde S.S*- en "terreurgroepen",. Niet de .arbeiders, maar
het dollar-imperialisme is de cc huid van de grote kloof tussen
de S.U. en de V.3.. In dit verband hekelde Ds» van Dalen de burgerlijke pers, die zich van het door Amerika en '.7est-!)uitsland
uitgevonden woord '"'satellietstaten'* bediende. Om de oorlogspsychose te handhaven moet, In opdracht van Truman en Ridsway,
een hetse gevoerd worden tegsn de Sovjet Unie. Hij noemde in
dit verband "de man, die aan het hoofd staat van. het Nederlandse Ministerie van Defensie, die belang heeft gehad bij de agn„
Oostcompagnie"»
Na een uitvoerige uiteenzetting over het onderwijs in.
do S.U, en elders verklaarde spreker wel gekozen té'"hebban" voor
de moraal van het Oosten» doch sleohtfi het Evangelie van Christus te erkennen,. Hij eindigde met een oproep tot strijd voor
de vrede en verklaarde dat binnenkort - tot heil van hét mensdom - mensen van verschillende goclsdlünetige en politieke overtuiging zullen samengaan in de internationale vredosbewegj.ng,.

TG Groningen word een oehtendvoorstelling gageven,, '.ür*
BENGELS sprak zijn vreugde uit over de grote opkomst en beweerde, .dat de vereniging aich in een stormachtige ontwikkeling bevond*
gehouden. Men kon
Na de voorstelling werd. een collec
zich in de zaal als lid aanmelden,,

G H''O E P

4-A

EENHEID SYAKCENTRALE

23/10

57/225

Amersfoort 30/10

100/100

Arnhem

rustig

C r. Har inga Openb, v 3 r s l agA.TheW., de vergadering EVC
Heus
afd. Arnhem

R, Smi t

Op enb,. v e r g ad e • ring (filmavond)
UW afd, AmersfoortArnhem

7~

„<-•
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¥.0, 45/1952, blz» 7,
Arnhem

1/11

200/200

Veendam

1/11

16/100

—

Th, Stouten

Openta, feestavond ABWBEVC afd,
Arnhem

J. He s't o r man

Openb. versiagverg.
EVC af d. Veendam

Op de bekende ?/ijse brachten twee sprekers te Arnhem
verslag uit van. hun bevindingen in Rusland, Enige communfÊTEisohe
gezichtspunten kwamen naar voren, die niets nieuws inhielden.
Te Amersfoort gaf R,SMIT een korte uiteenzetting- van de
noodzakelijkïïeicTTTcT te zijn van de E „ V , C < . » Vervolgens werd de
film "Bevrijde grond19 vertoonde In de pauze stelde Smit voor
een protestactie aan Minister Donker te zenden i.v,'m» de gratie v er lening aan Lages, waarmee de vergadering zich aocoord
verklaarde o
Op de openbare feestavond te .Arnhem werd namens h e t
Verbondsbes tuur van de EoV. C. een korte "toespraak gehouden door
Th, STOUTEN. Hij zeide, dat er een vriendschappelijke strijd
gaande is tussen de verschillende E, V, C.-af delingen om zoveel
mogelijk nieuwe leden te winnen, Aan afdeling Arnheai. die vorige maand'verhoudingsgewijs het hoogste aantal leden had gewonnen, namelijk Qf werd een.wisselprijs (een rode vlag met
de letters ABY/B) overhandigd,,
•J,HESTERMA1T,- die te Veendam verslag uitbracht van zijn
in 1951 aan Rusland gebracht bezoek', zeide o „ m 0 dat het hem was
opgevallen dat in verschillende belangrijke fabrieken en vooral
bij de electrische installaties gewapende soldaten op post
stonden».Dit kwam - zo was hea medegedeeld - omdat de werkers
van die fabrieken een geweldige angst hadden voor sabotagedaden
van buitenlanders»
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DIVERSEN
5/li

J.P.Blankensee

.—
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Openb*verg.
"Zeeliedencomité 19391945"
Te
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V/. O, 45/1952, blz. 8.
Te .'tHstardam "deelde J.FaBLaNKENSD'E, de voorzitter van
bovengenoernZnoonfEe ,mede, dat nog niet alle zeelieden de uitkeringen hebben gekregen, waarop zij aanspraak maken» De ontstemming onder de zeelieden was groot,'toen vernomen werd dat
grote bedragen van zeelieden waren teruggevorderd, ondanks de
geruststellende woorden van de Regering in de oorlog. Het co~
•mité stelt geen hoge eisen, doch v;il een redelijke behandeling.
De aotie van het comité kan niet krachtig worden gevoerd door gebrek aan financiën» HJ.J stelde voor door oprichting van een
stichting of iets dergelijks de band onder de zeelieden te
versterken^
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{/ Blanken see (blz. 7 ) :
Johan Frederik.
^ Boas (blz, 4)
Louis,

;

j, Dalen (blz.4,5)'
!'
. Ds. Willem Stradalü
i

v Ihgels (blz.5)
Dr„ Joseph»

'
i

(blz, 4)
Jacobuse

i
i

„

G-raaf -Spierenburg ~'

(blz. 3')

Cornelia Trjaatje va
'
v

Groot (blz d)
Saul de.

;

V Har ing a ( b l z « l , 6 ) ;
Hekelaar (blz, l )
Jacobus . Johannes

,

He sterman (blz „7)
. Joseph*
Heus (blz„l?6)
An ton Theodorus Wil,

