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Verzonden aan;
Z.E. de Minister-President*
Z."E, de Minister v.Binnenlandse Zaken.
Z,3, de Minister VoJustitie,
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.]).,MariAeBtaf. Verzonden op

Alle Politieverbindingen. c^ OCT
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R O 15 P I

COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND „

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Rotterdam 3/10 250/— rustig He de Vos-
Krul.

ATblasser- 4/10 35/— rustig onb,ekend
dam

Dordrecht 5/10 120/140 aandach- G-ftv<,Oos-
tig . terum

Zaandam 8/10 250/400 lauw W,Mans

Haarlem 8/1.0 320/306 matig M.D.Pro-
enthc per

Haarlem. 11/10 250/306 matig Ms.DePro*
enth* per

Beverwijk 12/10 400/550 rustig

faarhei v-Film-
tournee

Waarheid-FO.m-
tournee

Waar hè id-Film-
tournee

Waar hei d-F i. Im-
tournee

Waarheid-Film-
tournee.mmv«
De Vrolijke ..
Brigade

Waarh-eid-Film-
• tournee 'mm -a
De Vrolijke
Brigade.

Waarheid-Film-
tournee

ïn het kader van het 5a Y/aarheid-Filmtournee .vonden
zes voorstellingen plaats van de Russische film "Het Leven
in de Citadel" en één van de Hongaarse film "Kameraad Sza"bs"V
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Aan het vertonen van deze films gingen een of meer voor-
films_vooraf6 De belangstelling was over het algemeen zeer
behoorlijke In Haarlem poes t zelfa op 8 October een aan-
tal personen wegens plaatsgebrek geweigerd worden,>

De redevoeringen stonden alle in het teken van de
propaganda.voor het communis tlse hè dagblad "De Baarheid"*
Het accent werd hierbij gelegd op de uitbreiding, die men
aan deze -krant denkt te geven, op het verschijnen van een
gezinsweekblad 'en' op de 4-e obligatielening, die daarvoor
nodig heet te zijn» In/Beverwijk was door de heer Burge-
meester een spreekverbod opgelegd» hetgeen uiteraard enj-
ge wrevel veroorzaakte» In Haarlem was de zaal versierd (
met de leuzen* "Elke obligatie een slag voor de vrede" en
"Versterkt De Waarheid"» Op vijf plaatsen werd. na afloop
van de voorstelling een collecte gehouden, waarvan de op-
brengst voor De Yfearheid bestemd was.

Betoogd werd, dat De Yföarheid het enige dagblad in
Nederland 13, da't de- feiten juist weergeeft,,' De aanwezigen
•.werden opgewekt zich te abonneren 3 f aan de verspreiding
hun medewerking te verlenen^

HET CLONFLICg IK EQHEJu

federom werd betoogd, dat het initiatief in deze
v.an Zuid-Korea was uitgegaan en dat de "kapitalistische
imperialisten" aldaar een weerloos volk willen overweldi-
gen* De burgerbevolking wordt symbolisch gebombardeerd en de
Nederlandse regering zond! symbolisch een oorlogsvaartuig»
Indien de Amerikanen, evenals de Russen, Korea hadden ver-
laten, zou er geen oorlog zijn ontstaan, zo werd gezegd,

DE S_ffi|Jg_VOQR_.M.Jffi.WU

Gezegd werd, dat de belastingen in opdracht van
Amerika.besteed.worden aan de oorlogsvoorbereiding en dat
het Marshall-plan een oorlogsplan is. Ondanks allee moet
men voor de vrede blijven strijden en wel op de eerste
plaats door de eigen krant te steunen». Op^enkele plaat-
sen werd gelegenheid gegeven de z„g„ Oproep van Stockholm
te tekenen»
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R O S P II r,

VR1DESB WEGING <

Gemeente Datum Aanwesig/ Stemming Sprekers
Zaalaap,

Lochem 29/9 200/475 rustig

Krommen!e 4/10 61/«~

Rotterdam 4/10 H/—

Den Haag 5/10 40/80

Amersfoort 6/10 15/80

L.Boas
Ds o Tangel-
der

IVUBakkar

M 0 We r y

Franke
A.J„Morijn

L«Boas

Filmavond

De vergadering te lochem was belegd teneinde een
vertegenwoordiger van de Prot3Chrckerken aldaar in de ge-
legenheid te stellen in het openbaar een debat te houden
met een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vredesraad,

Ds.Tangelder verklaarde de afwijzende houding die
de Prot«Chrokerken te Lochem t*.o.v. de' "Stockholm-^tie"
aannemen oEm, door er op te wijzen, dat deze vredesactie
een manoeuvre van het communisme is in de strijd om de
wereldmacht,, Hij staafde'deze bewering met enige Voorbeel-
den en met aanhaling&n uit de geschriften van Mar x "en
Engela* Ook v/e e a hij op hetgeen Paul de Groat op de "C»P.N.-
conferentie van December 1949 omtrent de vredesactie gezegd
heeft, -t„w*: "De strijd voof de vrede moet met alle midde-
len gevoerd v/orden. Hij moet door de partij georganiseerd
worden'*« In zijn verdere betoog merkte deze spreker op,
dat de Vredesraad succes probeert te behalen door te 'spe-
culeren op de angst voor de atoombom*

Boas, vertegenwoordiger van de Nederlandse Vredes-
raad

„ 4 ... ' ,



Vredesraad, betoogd0,- da;'? de vredesccnf erentie te Stock-
holm bijeenkwam op hé h'tijdstip dat de internationale be-
sprekingen over de controle op de atoombom sonder resul-
taat afgebroken werden» Aarr de Stockholra-conferentie na-
men deel personen van alle richtingen* Hij ontkende zelf
lid van de C «.Pc N» te zijn, doch meende, dat men voor het
behoud van de vrede diende saaien, te werken met de commu-
nisten. Het feit dat in Rusland 115 ,OQOsOOO<:,mensen de vre-
desoproep hadden ondertekend, was. volgens spreker voldoen-
de om de bewering dat de vredesactie een communistische
manoeuvre is te weerleggen^

Tijdens het hierna gevoerde debat voerde ds^Tan-
gelder aan, dat Boae uitsluitend het Russische standpunt-
verdedigde c, Gezien de militaire machtsverhoudingen (130
Russische divisies tegen 40 Westerse) begreep hij niet
waarom Boas vreeede dat Rusland aangevallen zou worden.

Boasj in antwoord hierop, zei.de de Russen te moeten
verdedigen omdat zij goede dingen doenc Laat U niet mis-
leiden; aldus spreker. Rusland heeft vrede nodig voor
zijn opbouw - Amerika' wenst een oorlog om weer oorlogs-
materiaal te kunnen produceren,,

Uit de redevoeringen welke tijdens de overige ver-
gaderingen werden gehouden kwamen geen nieuwe punten naar
voreno

De1 voor 7 en 8 October aangekondigde vergaderingen
te Praneker? Houtigehage en VIaardingen werden afgelast
daar de sprekers (JvHoremëier en' Jo Frank) verstek lieten •
gaan o
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G R O E P II .

VOOR CULTUUR,

Gemeente Datum Aanwesig/ Stemming Sprekers
Zaalcapp

Santpoort 30/9 100/~- opgewekt

IJmuiden-0 30/9 150/~- opgewekt

landsmeer 30/9 100/—

Öab ar et-
avond

Gab ar et-
avond

Gab ar et-
avond

De cabaretavcnden te Santpoort en IJmuiden werden
verzorgd door Lion Contran (piano), Mary Smitshuyaen (de-
clamatie), Dini Hofman (sopraanzangerês), Paranto (goo-
chelaar) en Rob van Rijn (pantomines)4

Aan de avond te Landsmeer werd medewerking verleend
door Dr.S,Rebling (piano), Hilda Spierenburg (declamatie),
Lin Jaldati . (zang), .Bart Misticus (goochelaar), The
Chromatica'a (mondorgel-yirtuozen en The Hovely's ('gitaar
en zang), Het programma werd besloten met een tombola» Re-
devoeringen werden niet gehouden.
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G R O 3 P IV

A. EMHEIDS VAÏCC ENÏRALE,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Enschede 5/10 200/500 rustig

Rotterdam 6/10 1300/1400 matig

Amsterdam 9/10 1400/1800 weinig
enth*

W.Veenvliet Openb»
B.Brandsen feest,verg-a-
T, S tul ven- E.V.C, ter '
berg herd. 5-ja-

rig 'b es taan
v.h.W.V.V,

H.J.Nooter idem
B.Blokzijl

B.Blokzijl idem

Op deze d.vie vergaderingen brachten de sprekers
Brandsen en Blokziji een gelijk verslag uit van het ont-
staan en de doeleinden van het W,V,V,

Critiek werd uiteraard geoefend op de scheurma»-
kers in het W.V.V», die in 1949' uittraden en eea nieuw
vakverbond het L,V.,V.V. stichtten. Di't werd gezien als
een verraad aan de.arbeidersklasse. .

Evenwel was uiteindelijk he t .W.V.V» hierdoor niet
verzwakt, want 'het ledental was toegenomen en bedroeg
nu 78 mi111oén»

De strijd van het Koreaanse volk en de bevolking
van de koloniale landen werd met warmte begroet.

Voorts zag Blokzijl voor de werkers in Nederland
drie taken weggelegd, t .w»:
1. atrijd voor de vredej
2, atrijd tegen verslechteringen van het levenspeil en
strijd voor een prijsstopj
3* strijd voor de eenheid van de arbeidersmassa^ inzon-
derheid moest worden samengewerkt met de leden van het
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TL V. V.

Op de vergadering te Aas terdam maakte Blokzijl met
verontwaardiging bekend'dat-een Franse spreker van het W,VuV
A, Jourdain, die per vliegtuig naar Nederland was gekomenf
op Schiphol v/as tegengehouden en weer was teruggezonden t,

Medegedeeld werd dat de aanwezigen toch de stem van
een buitenlander zouden horon0 Per gramofoon werd daarop een
rede van een Amerikaanse vakbcndssecretaris ten gehore ge-
brachte

G H O E P VI

KERK EN VREDE,

Gemeente Datum
Zaalcap.*

ü temming Sprekers

Amsterdam 30/9 600/600 normaal Ds«D«Broers lijdelijke
DSOJ„JcBuskes Conferentie

• In,hè t kader van Ben landelijke conferentie? belegd
door de Geloofsgemeenschap van Christen An.tl-üiili tairis ten
"Kerk en Vrede" op 30-9 en 1-10-1950 te Amsterdam, werd op
30-9 een openbare vergadering belegde • . - . .. .

DSoDoBroers zag de bewapening in Europa in het kader
van het Atlantisch Pact als totalitair en als de voorberei-
ding voor de 23 If moor d"̂ ^ We s t-Euro pa. De taak der Christen
Anti-militairisten noemde hij thans uiterst moeilijk,

Ds«J.J*Buskes voerde het woord over het onderwerp
MEn Korea dan?", waarbij hij opmerkte/ dat Amerika omdat het
in Korea geslaagd was, in het oog van de wereld verstandig
had gehandeld, het militair geweld achtte spreker echter toch
niet gerechtvaardigd^
Spreker noemde het bedrijf der V«1TC op Korea goddeloos en
voor een Christen onaanvaardbaar en vond dat door de over-
winning der V*No de verhouding tussen Rusland en Amerika
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niet is verbeterd?
Spreker keerde zich in zijn rede zowel tegen Rusland

als tegen Amerika en meende, dat het enige redmiddel voor de
wereld het christelijk anti-tnilitairisme, de volsalgen ge-
weldloosheid is*

G R O E P VI .

NQOÏT-MÏÏSR OORLOG

Gemeente Datum Aanv/ezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap<»

Noorswolde 1/10 15/— '• C c Bonnet Protestverg,
WoTlbbesma

Op deze door vrije socialisten belogde vergadering
waren drie kwartier na het aanvangstijdstip nog slechts
15 personen aanwezigj waarop de vergadering niet door ging.
Gecollecteerd werd voor zaalhuur en reiskosten der sprekers,
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