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Verzonden aan;
Z.ïï, de Minister-President.
Z.E. de vioe Minister-President*
Z»S. dé Minister v.Binnenlandse Zaken.
Z.E, de Minister v.Justitie,
Z»E, 'de Minister v.Onderwijs,ICansten
en '7etenschappen, t.a.v. Mr, Schölvink,
De Heer Hoofd & 2b v.d. Generale Staf,
De Heer Hoofd M.I»D« fMariaestaf,

Alle Politieverbindingen*

Verzonden op:

7 Juli 1951
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G R O E P I f

COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND,

Gebeente Datum. Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Twello 27/5 32/150 geinte-
Gem. Voorst resseerd

Delft 6/6 26/130 vrij' ÏÏ.B.Jansz
eath«

Noordwol- 16/6 20/350 rustig J.Das
dé
Gem, 'Tests te 11 ingwe r f

Waarheid Pilra-
tournee

Openb.verg. Ond:
Is een nieuwe
wereldoorlog
onvermijdelijk,
mmv. 2 aceorde- '
onnisten en deel*

Waarheid Film-
tournee

GOLL3GTITSF OV^RZIOHD.

In het kader van het 'Baarheid-Filmtournee werd de Russi-
sche film "Partisanen van de Spoorwegen" vertoond.

Te Delft was in de zaal een spandoek aangebracht met de
leuze- "Alles voor de Vrede",

Op alle bij eenkomsten was de opkomst gering.

BE STRIJD VOOR DB VREDE.
Il «i Hiv-^ i M i* ui k » wn W I . . W W I M I I H t m* • » bn.tiiM.iiuuML.*

Betoogd werd, dat een oorlog altijd veroorzaakt wordt door
de "imperialisten en de kapitalisten". De kapitalisten sturen
oo,k thans op een nieuwe wereldoorlog aan. De Sov^ot Unie is het
enige land, dat werkelijk vrede wil en geen agressieve
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"bedoelingen heeft.
Het verzamelen van handtekeningen voor de vrede maakt een

geweldige indruk op de "imperialisten", omdat men de openbare me-
ning vreest, aldus ',7.B« Ĵ TSZ, die verklaarde, dat de arbeiders het
zelf in de hand hebben om de vrede te bewaren.

Bij de beantwoording van een gestelde vraag werd toegegeven,
dat er in Rusland concentratiekampen zijn, doch deze"werden, even-
als de 'daar te lande bestaande gevangenissen, normale inrichtingen
voor reclassering genoemd*

G R O E P II

NEDSRIuWDSE VHOIOTï BF/HCGING.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap0

Delft 6/6 + 200/— - — — Viering Internatio-
"° nale ICinderdag •

De leeftijd van de kinderen varieerde van 4 tot 14 jaar.
Achter een vaandel van de N.V.B.. trok men in optocht naar een
speelweide» Er werd een spandoek meegevoerd met de woorden "Peest
van de Internationale ICinderdag11 „ De kindorqn had men in het be-
zit gesteld van een papieren vaantje waarop het woord "Vrede" was
gedrukte

Op de speelweide werd de jeugd bezig gehouden niet spelletjes.
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R O E P II

ALGEMEM NEDERLANDS JEUGD VERBOND..

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Zeist 9/6 28/80 — M.v.d. Berg

Bij een vergelijking van de levensstandaard hier te lande
me-t -die- van Rusland. moes.t. spreker toegeven, dat deze ten .gunste
van ons land uitviel. De' toestand in Rusland gaat echter vooruit,
omdat daar het geld niet voor de bewapening doch voor vredesdoel-
einden wordt uitgegeven.

Spreker verwachtte, dat minstens 25000 jonge mensen "aan
de Jeugdvredestrek op 8 Juli a,s. zouden deelnemen. De medewer-
king van een Russisch zangkoor en een dominé zou volgens hem
reeds zijn verzekerd,

Aan het 3e. ̂ ereldjeugdfestival te Berlijn zou dooi- een
Nederlandse delegatie van 500 jongeren worden deelgenomen.

•Na de pauze werd de film over het in 1949 gehouden (2e)
wereldjeugdfestival vertoond.
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R O E P II

Gemeente Datum .Aanwezig/ Steaaing Sprekers
Zaalcap»

Vlissingen 12/6 60/120 g2™^" Ds.ïï.S.H.v,Dalen Vredesverg.

• Spreker .leverde o.a, critiek op het niet~toelaten in He-
derland van de Deken van Canterbury'. "ÏÏanneer Jezus Christus he-
denavond in Nederland zou rondwandelen, zou .hij direct gearres-^
teerd worden*1* > .

Hij verklaarde de Christelijke' leer onmiddellijk te zullan
afzweren,' indien het door hem naar voren gebrachte daarmede in
strijd aou zijn»

De vraag of in geval van oorlog een werkstaking het beste
antwoord zou zijn, wenste,DS. van Dalen niet te beantwoorden "om
niet door de recherche, die wel dn de zaal aanwezig zou zijn, in
de kraag te worden gegrepen"a

Daar de zaalhuur ni.?t door de entreegelden kon worden ge-
dekt, werd aan de uitgang een collecte gehouden.
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G R O E P I I I .

V3RMIGING NSD^RLMP-U.S.S.H.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap, - ' •

's-Graven- 12/6 50/50 — L.A.Koning Verslagverg. van
hage ' A.de Vries de arbeidersdele-

gatie naar de S-TL
mmv, de mandoline
club ' "De Jonge
Garde",

Beverwijk 14/6 100/520 ruatig — Filmavond

De Vries betoogde o.m., dat de mannelijke en vrouwelijke
arbeiders in de Sovjet Unie hetzelfde loon ontvangen. In Neder-
land is dit niet het geval. De vrouw wordt hier gebruikt als
"loondrukster".

Te Beverwijk werd de Russische film "Mitsjoerin" vertoond,
Als bijfilms draaiden !'De Vos en de vogel" en :'De geschiedenis
van Moskou".

Op beide bijeenkomsten werd gecolporteerd met het maand-
blad "NU".

- 6 -
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R O E P III

DIVERSEN,;

Gemeente Datum Aanwezig/ Sternning Sprekers
Zaaljap.,

Haarlem 7/6 800/—- entho

Vlaardin- 15/6 70/200
gen

Bever-
wijk

20/6 250/500

M.Rietveld
L,AaKoning

J,Hesterman
\7»Swarts

rustig V7 tSwarts
M.Rietveld
L tA«Koning

De, bijeenkomsten werden belegd door het "Comité ter bevor-
dering van uitzending van arboidersdélegaties naar de Sovjet Unie",

In de redevoeringen viel geen nieuws te beluisteren.

Op de vrijwel stereotiep terugkerende vraag of er in Rus-
land concentratiekampen bestaan, werd geantwoord, dat er kampen
zijn waarin misdadigers zijn ondergebracht* IDeze kampen kunnen
worden vergeleken net Veenhuizen, De gevangenen moeten v/erken en
worden redelijk betaald. Per jaar hebben zij veertien dagen vacan-
tie, welke aij echter in het kamp moeten doorbrengen*

In de zalen waren spandoeken aangebracht met de leuzen
"Voor vrede en vriendschap met de Sovjet Unie", "Proletariörs al-
ler landen verenigt U", "Alles voor de vrede", irVrede" en "Dringt
aan op bijeenkomsten van de grote vijf",.

Te Haarlem, en Beverwijk collecteerde men ten behoeve van
de 6 leden der arbeidorödelegatie, die door hun werkgevers wegena

„ 7 - ongeporlpofd
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ongeoorloofd verzuim ontslagen werdon. Die te Haarlem bracht
f.126.— op .

Sr werd gecolporteerd met de bladen "JSUG-D" e

G R O E I 1 IV .

UMHEIT33 VAICC EL* TSJJiS.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap,

Barsin- 8/6 70/250
gerhoorn

Mederablik 8/6 70/~-

Wieringen 8/6 130/300

Barsin- 5/6 50/250 rustig
gerhorn

Medemblik 5/6 70/250 - rustig

G.Sinterniklaas Openb.verg.b3-
R. v, d «liaan lëgd door de

B.Ii.Z. i.v.m,
landarbeiders-
staking

H,Bodde
J.H.C.van
Ren s s en

Idem

rustig J.A»Oord Idem
G^Sinterniklaas
B.Blokzijl
E«Bij post

gematigd J.T.Corneliua
H.Bodde
B.Blokzijl

H.Bodde
B.Blokzijl

- 8 -

Openlucht meet-
ing belegd door
de B.L.Z. i.\%m.
landarbeiders-
staking

Openb.verg0be,
légd door BLZ
iPv.m, landarb-
staking

Zaandam



Zaandam 19/6 500/ — weinig J^Hesterman Openlucht meeting be-
enth« At'G-iere legd door de plaatse-

Ii. A» Honing . lijfce Centrale der
M. Rietveld 'E* Va C* te Zaandam

Do eerste vijf vorengenoemde vergaderingen werden belegd
naar aanleiding van de landarbeiders-staking die op Maandag 4
Juni j»l. in de ".Tieringermeer uitbrak en die duurde tot Zater: ag
9 J.uni ;)«•!»« De oorzaak van het uitbreken van deze staking was
gelegen in het feit, 'dat de stakers een algehele loonsverhoging i
van 10$ eisten, terwijl zij het loon voor het uitdunnen van bie-
ten gebracht wensten-te zien van f,92*— op f,102:,-- per h*aB,
De staking werd uitgelokt door de federaties Schagen en Hoorn
van de Bond van Land- en Zuivelarbeiders (B.L.Ze - 3,V»C,)

Uit de verkregen berichten blijkt dat-de S.V.C, hier heeft
getracht een uitgebreide staking tot stand te brengen hoewel
zij wist dat zij de stakers niet financieel kon steunen» Dit
bleek wel uit het feit, dat de E*V.C. aanvankelijk had toegezegd.
alle stakers te steunen terwijl bij uitbetaling bleek dat alleen
de E,V.C«-ers voor deze steun in aanmerking kwamen»

Aanvankelijk werd deze staking uitsluitend beheerst door
de E.V.C., Ha enige dagen bleek echter ook het O.V.B» munt uit
deze actie te willen slaan, toen een, aantal O,V»B.-ers zich uit'
solidariteit bij de staking aansloot onder aanvoering van;.hun
leider Aat_on_ van de_n BERG;.

ÏÏTt de geïïoudên vergaderingen bleek voorts nog het volgen-
de; •

Te Barsingerhorn betoogde de bekende E.V«Co-propagandist
en B»L*Z.-hoofdbestuurder Grerri_t Sinterniklaag op 5 Juni dat 'Ie '
voor de -Tieringerraeer gel deruTë ÖTiQ "aTI e ë n ~TrT"K e t belaag was van
de boeren en in geen enkel geval het belang van de arbeiders
diende. De huidige kapitalistische regering wenste tervville van
hel? grootkapitaal en de fabrikanten wel een loonstop doe a geen
prijsstop die in het belang van de arbeiders zou zijn* De arbei-
ders werden op die manier teruggevoerd tot de minimum bestaansgrens
Spreker wekte op tot solidariteit*

Op 5 Juni betoogde de voorzitter der, B.I0 Zo var̂ J.MŜ SEN
te Medernblik dat de oorzaak van de staking was gelegen* in heTT*
feit dat door de Nederlandse regering grote sommen geld werden
uitgegeven .voor bewapening en andere nutteloze zakena

Op de drie vergaderingen die op 8 Juni werdei gehouden
wekten de sprekers de aanwezige stakers oy/iet werk op 9 Juni te
hervatten. B_erend BLOKZIJL, de landelijke voorzitter der E^

*~" „ q „ H
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memoreerde op de vergadering te Wieringen dat niet de agenten
in uniform de grootste vijanden der arbeiders waren rnaar de a--
genten in burger. De laatste zaten in de rijen der arbeiders
zelf; hij noemde daarbij Anton van den BERG. Dergelijke personen
waren er steeds op.uit de ciacirfc ~van de arbeiders te breken.
Gerrit SINTERNIKLAA3 hield te Bargingerftorn een propaganda rede
voor de' B.IuZ» terwijl Berend BliOICZIJI. hier opmerkte, dat de
houding van de politie in" cle"Tbop van dit conflict aanmerkelijk
was veranderd. In het begin was n.l. getracht de stakingsleider
Harm BODDE omver te rijden, terwijl hij in de laatste dagen mot
onderscheiding door de politiemannen 'was behandeld.

Op de te Zaandam gehouden openlucht-meeting deden enige
sprekers mededeling van hun belevenissen tijdens hun recent be-
zoek aan de Sovjet Unie. Zij hielden hun traditionele propagan-
distische betogen. Onder de aanwezigen werd gecolporteerd met
propagandamateriaal over de u.8.S.R.

G R O E P I V .

B. OHAPHANmiJK.VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Wieringen 18/6 60/100 .— L.Bos Openbare, verg,
A.v.d.Berg O.V.B,

Anton van den BERG besprak op deze vergadering de gehou-
den werk'stiaking van "de landarbeiders in de "Ifi er ing e r me er, die
volgens hsm niet spontaan van de arbeiders was uitgegaan doch van
enkele E,V.C.-leden. Volgens hem hadden communistisch.gezinde
E.V.C.-ers deze staking aan de goedwillende arbeiders opgedron-
gen, hetgeen reden was geweest dat ook het O.V.B, er actief aan
moest deelnemen. Hij kantte zich in zijn redevoering voorts te-
gen het communistische Oosten en het kapitalistische ïïesten.

- 10 - Ten
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Ten aanzien van de actie, die van communistische zijde werd ge-
voerd" tegen het lossen van Rapenen in de Rotterdamse haven merkte
hij op, dat de havenarbeiders zelf hadden uitgemaakt de wapens
te zullen lossen^

G R O E P I V

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcapt.

Amsterdam 21/6 60/300 weinig P.Mul Openb,verg» belegd
enth3 onbekend door"het plaatsel.

gebleven Actie-oomité ter
voorz*. verdediging v,d„

belangen der Conf ec-
. tie- en Textielar-

; ' beiders (stera)

In dé zaal waren geen versieringen, leuzen of spreuken
aangebracht,, terwijl niet werd gecollecteerd of gecolporteer~!» (

De onbekend gebleven voorzitter deelde metfe, dat deze
vergadering was belegd om de oorzaken van de moeilijkheden in
de confectie- en textielindustrie te bespreken en te bepalen welke
houding de werkers in deze bedrijven moeten aannemen, Spreker
betoogde, dat in de laatste weken te Amsterdam 1200 tot 1300
arbeiders(sters) in deze bedrijven waren ontslagen en dat dit
getal met de dag groeide,.,

Pieter Mul betoogde dat onder de, arbeiders in de textiel-
en- confectiebedrijven te Amsterdam grote beroering heerste. Bij
eventuele rnoei-lijkheden kunnen deze werkers zich wenden tot het
Plaatselij k-Actiecomité dat samengesteld zou zijn uit vertegen-
woordigers van de Z»A.B<>, het l\reV«V*, de EaVeC. en uit ongeor-
ganiseerden „ _ n _ Spreker
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Spreker riep op tot strijd voor de eenheid van de oonfectie-arbei-
ders en Jjegen da huidige N.eïïeflandse kapitalistische regering en
f abrikonTiienT
Op de vergadering werd als eis gestelds
WERK VOOR ;JLIM,EVMTÜEEL 3300R VERKORTING VAN ^DE 7ERKTIJD MBT

,/Berg (blz„9)
i*nton van den»

(blz«3)
Max van dene

j/Blokzijl (b la»7)
Berenda

«/Boddê
Har m „

Iiudzert»

Bijpost (b!0,7)
Ever t o

Cornelius (b lz«7)
Jan Trienoo*

P E R S O N A L" I

Ds» Wil l era Stradalus

Jan»

Adriaan4

i/Hesterman (bla.6,8)
Joseph*

v/Jansa (bla„l)
Wilh.elra.ua Bernardus.


