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VerzQnden
Z*E, de Minister-President*
Z«E« de Minister v, Binnen land s e zaken»
Z»E* de Minister v, Justitie.
ZoE, de Minister v, Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, t, a. v. Mr. Soholvink.
De Heer Hoofd G 2b v, d. Generale Staf. -.,-,_-_,„.,,_„ „„.
De Heer Hoofd M. I.D«, Marine staf. verzonaen cp.
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R O E P I

COMHlftïISTISOHE1 PARTIJ Van N133BRLAND,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers..
Zaalcap0 .

Dieren 17/2 18/60
Genie Rheden

Drachten 17/2 70/100
G-enuSmallingerland

Mak.kum •• 1-7/2 . ' 47/~-
Grem« Yfojaseradeel ;

Rotterdam 18/2 +600/711

Sneek . 19/2 '35/120

Zutphen 19/2 +150/200

Deventer 20/2 ^500/550

Delft 21/2 +130/150

rustig A.v.d.Berg Waarheid-Film»
.. tournee

rustig J*Jongsma

enth

rustig

rustig

rustig
enig
appl.

rustig
enig
appl.

Zwolle 21/2 350/350 lauw

- 2 -

J.H.Civan
Renssën

A.CwJ»
V/eerts

A. Sc haper-
Tolman

vernu T»
Jager

T, Jager

N. C. Noten-
boom

Idem

.Openb.verga Ond:
Kabinetscrisis
en Lonen en
Prijzen

Filmver t. "7=?r»:
"boden Idedersrr*

Waarheid-Pilm*-
tournee

•''• • Idem

Idem

Idem

R, Schinkel Idem

Veendam
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Veendam 24/2 200/500 rustig A.Kemp Toneelavond mmv.
arb,Toneelver.

; ; • • • • • - - ;. • • ! "Moedig Voorwaarts"
en bal na

COLLECTIE]? OVBRZICHT,

ALGMBBN. .

Door de partijfilmdienat werden in deze verslagperiode
voorstellingen georganiseerd"met de films "Partisanen van de
Spoorwegen", "Het Leven in de Oitadel", "De Slag om Stalingrad"
en "Verboden Liederen",

Op slechts twee plaatsen waren in de zaal leuzen aan-
gebracht 'als "Tegen de herbewapening", "Voor een Vredesrege-
ring", "Alles voor de Vrede" en "Alles voor de Eenheid"*

Hier en daar werd een motie aangenomen, waarin werd
aangedrongen op de vorming van een nationale vredelievende
regering, waarin geprotesteerd werd tegen de herbewapening en
waarin geëist werd dat Nederland uit het Aïlantisch Pact zou
•treden. Deze moties'zouden ter kennis van H*M, de Koningin
worden gebracht.

De meeste sprekers wekten op deel te nemen aan de in
Amsterdam te houden herdenking van de Februari-s taking en
vroegen de aanwezigen alle .krachten-in te spannen teneinde
"De Waarheid" to't 'het grootste dagblad van Nederland te maken.

Zowel in Zwolle als in Veendam verliet een groot aant-nl
bezoekers de zaal tijdens de pauze, • '

'] Over het alge'meen was de belangstelling vrij groot*

OORLOGSVOORBEREIDING,

In felle bewoordingen werd door vele sprekers vastge-
steld, dat Amerika een oorlog tegen de Sovjet Unie tracht te
ontketenen met de bedoeling ;de wereldheersohappij te verove-
ren*

De arbeidersklasse 'wordt hiermede opgeofferd, omdat de
bewapening betaald^ moet worden met het geld 'van de arbeiders,
2 0 werd gezegd* • * • * • •

De bruggen over de JRdjn zijn ondermijnd en onder de.
dijken van de Dollard zijn springladingen aangebracht. De
Duitse generaals- zijn weer nodig, omdat zij de weg •in.-Rusland
weten en daarom zijn'zij in vrijheid gesteld. Onze jongens,
.die vijf jaar lang de druk van de Duitse overheersers hebben
' "'' . evoeld



*
gevoeld^ zullen straks een militaire scholing ontvangen onder
leiding van dezelfde B'uitse officieren»

Ik ben ervan overtuigd, -dat de grote massa's der vol-
keren zich nimmer sullen laten overhalen om met.de Duitsers
tegen de helden van Stalingrad te vechten, zo-zeide T.JAG-'St.

Opgewekt werd zich blijvend tegen elke vorm van oor-
logsvoorbereiding te verzetten*

OP ..HET

Door J3H*G. van RENSSEN werd betoogd, dat de afgetre-
den regering zich wel socialistisch noemde^ maar in werkelijk-
heid met het kapitalisme samenspande tegen de arbeidersklasse ,

Momenteel worden de C4P«No-ers geboycot en -uit ieder
ambt geweerd,, Ken lid van de C.P.N, komt zelfs voor emigra- -
t'ië niet meer in aanmerking,

Binnen enkele jaren zal ook Nederland de kracht van de
arbeidende klasse ervaren en zal ons land een volksrepubliek
zijn, zo' besloot deze spreker.

Betreffende het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag
werd gezegd, dat de in Delft woonachtige personen, behorende
bij de lichtingen, dientengevolge van de bezetting niet war-
den ingelijfd, thans van de Burgemeester een keurig briefje
krijgen/" waarin wordt opgewekt dienst' 'te nemen. bij de huidige
!tbruine~ en zwarte horden"'1 i Deze hedendaagse S, S» en S»A<, is
bestemd om tegen de arbeidersklasse' te strijden, aldus N, C.
NOTENBOOM,

1 : - ' '

DE

Betoogd werd, dat de kabinetscrisis ontstaan is, omdut
de regering prees niet volledig naar de wensen van Amerika
wilde handelen* Drees stelde n„l» de eis! eerst wapens en
daarna pas verlenging van de diensttijd„ Ook 'met betrekking
tot de vloot is wrijving ontstaan, omdat NederTand zijn vloot
niet wil prijsgeven, Nederland wordt dus door Amerika gere-
geerd»

Nu is de reactionnair Steenberghe aangewezen een nieuws
regering te vormen» Steenberghe heeft zijn opleiding in Ame-
rika genoten en het is niet te verwachten, dat hij zal opko-
men voor ,de belangen van de arbeiders. Tegen het vormen van
een regering, die onze nationale zelfstandigheid in gevaar
brengt, moeten wij ons krachtig verzetten, zo zeide Notenboom.
Men 'heeft veel te zeggen van Rusland, maar zelf is men aan
alle kanten aan Amerika gebonden*

CRTECEK
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O? POLITIEKE

De iVv.d.A. heeft de arbeidersklasse verraden door
van de klasseatrljd af te stappen en over te gaan tot onder-
handelingen met het kapitalisme, Thans is deze partij zelfs
een. van de felle voorstanders van bewapening, zo werd gezegd.

Met het oog op de verkiezingen durfde de oude ̂ rege-
ring niet verder te gaan. Het valt immers niet mee de arbei-
ders te moeten zeggen, dat alles duurder zal worden en dat
men zwart brood zal moeten gaan eten. Deze verslechteringen
kan men beter niet zelf doorvoeren, want dat kost stemmen
bij de verkiezingen. .

Gt-esteld werd, dat in Rusland en in de volksdemocra-
tische landen geen woningnood en geen werkloosheid heersen,
omdat de werkende bevolking het lot in eigen hand genomen
heeft. Indien de Sovjet Unie haar eigen opbouw eens tien
jaren ongestoord zou kunnen voortzetten, zou er geen arbeider
meer onder het kapitalistische stelsel willen leven,

Het woord ?'Stalingrad" is sinds de tweede wereldoor-
log een symbool -geworden. De overwinning van de kameraden
uit Stalingrad bracht uiteindelijk de aéderlaag van Nazi-
Duitsland. Op deze plaats brengen wij een er e saluut aan on-
ze kameraden uit Stalingrad, die in de ongelijke strijd
voor .de vrede hun leven hebben geofferd» .

In Zutphen deelde !« JAGER mede, dat de productie in
de Sovjet Unie thans 18 maal zo groot is als. in 1917, in
Deventer verklaarde deze spreker, dat de productie 17 maal |
zo groot was als' in 1913, terwijl het welvaatspeil in ver-
gelijking met 1940 met 48$ is gestegen.

DB VKSDBLIEVMDHBII) VAN. RUSLAND.

Terwijl men in de westelijke landen over oorlog
spreekt, heeft Stalin verleden week in zijn interview ene t
dé "Prawda" duidelijk gezegd, <§at een oorlog niet onvermij-
delijk is, als de massa zich maar niet door oorlogsophit-
sers laat -beïnvloeden, .

Rusland heeft in de afgelopen oorlog ruim 17,000,000-
mensenlevens verloren en werd gedeeltelijk verwoest.- Mét ia
daarom begrijpelijk, dat dit land geen nieuwe oorlog wenst,
zo werd gezegd, .

Indien Rusland oorlog wenste, zou het niet wachten tot
het 'Testen zich bewapend heeft.

- 5 - Wie

JLrftV
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ÏÏle echter de oorlog ook begint, hetzij Riisland of
Amerika, wij zullen allemaal gedood worden, of we nu Katho-
liek, Christelijk of communist zijn.

''• • ' ' Daarom is het devies van de C.P.N, en van Rusland;
"Die iedere-dag iets voor de Vrede".. ledere C.P,N.~er is
verplicht 'zich dagelijks af te vragen, wat hij die dag voor
de vrede heeft gedaan,.

G- R O E P II .

ALGEMEEN NEDERLANDS J^GD VERBOND .

Gemeente, Da'tum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Alkmaar 17/2 90/100 rustig

Oude Pekela24/2 l?0/--~

J.Wolff ', ,Verslagbijeen-
F.M.-v.'d,,' ,-koms't. Varb.qnin̂
Linden '• ;Russ»fïïm:': '-"Roem

'aan de Arbeid1'
* -.

K*Gorte;afc Peestverg,

Te Alkmaar v/as de zaal versierd met Chinese doeken.
Er werd -een tentoonstelling van Chinese voorwerpen gehouden.

In het verslag over zijn reis naar Ch'ïna met de
ÏÏ.F*DtY.~delegatie zeide 'folff o.m., dat China na de land-
hervorming een eigen industrie zal krijgen, 'waarbij de in-
dustrie van Mantsjoerije,als uitgangspunt .zal dienen. De
Amerikanen, "Engelsen en Fransen hebben de industrialisatie
van China altijd verhinderd. Door Rusland worden nu .aan
China machines geleverd tegen prijzen, welke 20$ beneden -die
van Amerika liggen.

Het volksleger, aldus Wolff, telt 4 fe. 5 millioen sol-
daten, waarvan 70fo jongens en meisjes van 16-25 jaar.

v,d*Linde'i- 5 -



V.d»Hnden hield een propaganda speech* Hij
"JEUCrD" het enige blad in Nederland, dat voor de arbeiders-
jeugd opkomt. Wanneer bijv, een staking uitbreekt, Z91?
ttJSU(JB" aan de jonge arbeiders uiteen, waarom, wordt gestaakt
eri wat moet worden gedaan om de staking tot een'goed einde
te'brengen»

In de kop van Nöofd-Holland is dit blad nog weinig
populair, aldus spreker.

drietal moties werd aangenomen, reap» inhoudende
een protest tegen de Duitse herbewapening en de vrijlating
van 32 Ifciitse oorlogsmisdadigers, een eis tot vrijlating ,
van Piet van Staveren en een sympathiebetuiging voor de
initiatiefnemers tot herdenking van de Februari*-staking
op het Watsrlooplein te Amsterdam-;'-

Te Ouds Pekela sprak. Gortzak over het onderwerpt9Is
osn oorlog onvermijdelijk"?

uitgangspunt van zijn betoog v/as het ^ongstö inter-
view, dat Stalin gaf" aan een verslaggever, van de "Jrawda".

Tólgen's spreker wordt op het ogenblik door een groep
op oorlogswinst beluste kapitalisten kunstmatig een oorlogs-
stemming gekweekt; Deze maakt daarbij gebruik van voor dat
doel ontworpen z»g» tegenstellingen, zoals o»a, de Westelij-
ke oultuur en -het Oosterse barbarisme» Gortzak geloofde niet,
.dat onze v-ri-jh-eid ook maar iets groter is dan de vrijheid
in het Oosten* -In dit verband merkte .hij pp er bezwaar tegen
te hebben, dat in de zaal twee politiemensen aanwezig waren.
Niet om de aanwezigheid van de -politie zelf, want die konden
op deze bijeenkomst nog wat leren, .maar om het feit, dat zij,
gestuurd waren om op sprekers woorden te letten en hem zo
mogelijk in de kast te helpen» Dit voor het geval hij zich
te veel van de westelijke vrijheid van het woord voorstelde,

' Het feestelijk gedeelte van de vergadering bestond
uit de opvoering van het toneelstuk "Zij, die het gelag
betalen'1»

" " Op beide bijeenkomsten werd na afloop van het offi-
, eifels gedeelte gelegenheid gegeven to;t dansen.

- 7 -
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G R O E P III ,

VERENIGING NEDERLAND-U,3,3.R,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming 3prekers
Zaaleap.

Amersfoort 16/2 85/-

Haarlem 19/2 180/230

W.Huis t Verslagbij eén-
At Gelok- komst Moskou-de-
Vfalvius legatie*

gem, enth.W.Huls t Ver alagbij eer.-
A, Gelok-,.rkomst«Vert.Rus^-.
Walvius film "Een machtig

voorbeeld"

's-Graven-20/2 350/— rustig
hage

¥orraer- 21/2 100/330
veer

Almelo 22/2 28/100

3ugsum 22/2 200/270 rustig

- 8 -

G.ViPraag Herd.verg. ter
gelegehFUv. ;'Do
dag, v.ftiRode le
ger".Ver't.v.a..

. Russ.films:"De
" " gesoh.v.Moskou"

, en "De afgeva rr
digderï v.d.Bal-
tische Vloot".

W.Hulst Verslagbij een-
At Ge lok- ko'mst.Vert.Ru^n-
Walvius" ' f i lm: '"Ben mac

tig voorbeeld'1

Dr. E„ Reb-Ver slagbij een'r.
ling
T»de Vries

A.Gelok- Verslagbijeenk.
Walvius Vert.Russ,filn

"De ontmoeting
aan de Elbe"
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redevoeringen van de spreekster en sprekers op de
verslagbij eenkomsten waren naar inhoud en woordenkeus vrij-
wel gelijkluidend aan die, v/elke op vorige bijeenkomsten
werden gehouden-*

v~Te Haarlem wenste Hulst geen vragen van politieke
aard te beantwoorden, omdat volgens hem de Vereniging Ne-
derland*-U.S»S,R. zich niet rechtstreeks met politiek bemoeide.

Als antwoord op een te Y/ormerveer gestelde vraag deel-
de hij mede, dat "zeer binnenkort een veel grotere ploeg |
arbeiders 'in de gelegenheid zou worden gesteld de Sovjet
Unie te beaoeken".

Te ' a-Gravenhage hield Van Praag een o'au'serie over
"Het rode leger een vredesleger".

Hij betoogde, dat hot Russische leger werkelijk een
vredesleger is en geen agressieve bedoelingen heeft ten
opzichte van de Suropese landen»

In de pauze werd gecollecteerd met Russische geïllus-
treerde bladen en gecollecteerd voor de aankoop van costuums
ten behoeve van esn Russische dansgroep.

Gr R O S P IV .

A.

Gemeents Datum Aanwezig/ .Stemming Sprekers
Zaalcap,

Zutphen 9/2 150/150 ordelijk P.Pelgrim Openb.feest-.-
E.Sip . - vond mmv. cr.t.

- : • ' - • ' "• : geaf "Gemengd3
Berichten"

Blij ham 18/2 15 O/— rustig G. Wal ter s Openb.f e e 3 ta-
• • • • • H.v.d,Mo- vond mmv. cab.g-

. len "Gemengde Berich
ten»

- 9 « Valthermond



Valthermond 20/2 80/300 rustig HtBlaak Openb,vergsvoor
J., Ha C i, van arbeenmiddenstan--
Renssen der s, uitgaande v,
. . " d„gezamenlijke

commissie y.DW-
arb* en 7erfclozen

Hoogeveen 23/2 100/400 — G-v.Eck Openb
BpBlokzijl

Veelerveen 24/2 14 -- H»Spa Idem

Veelerveen- 26/2 45 " — H,Spa Idem
Vriescheloo

De sprekers op de gehouden vergadering maakten in hun
redevoeringen propaganda voor de vredesgedachte Jen kantten
zich scherp tegen de herbewapening van Duitsland*. Op de fees-
telijke vergadering te Zutphen werden twee moties aangenomen „ '
De 'eerste was gericht aan H, M, 'de EQNIHGIN waarin werd vverzc<s ' ' t
een progressieve regering Tfe wil'len vormen, daar pogingen in
het werk zouden worden gesteld een nog meer reactlonnaire
yegöring te vormen, dan we reeds hadden, 'De tweede ' motie' was
gericht aan h e 't Franse Gezantschap te ' s- Graven h ag e en da.-rri
werd aan de gezant verzocht de protesten aan zijn regering-
te willen overbrengen over het feit, dat de zetel van de Tarnn-
se C. Go T. zou moeten worden v erplaats-t uit Parijs omdat alda-ir
de staf van het Noord-Atlantisch léger zou moeten worden ge-
vestigd* • • ' . . . " . ' , . - .

Te- Blij ham besprak de S. V> O „ -b e s -tuur der- H^van der
de toestand van de D«U.W*-arbeiders • en verzekerd*e J" • da/b~ïïëze ar-
beiders weldra in staking zouden gaan onder leiding van de
E.V»G» - niet alleen in het Noorden, maar ook in het Katholie-
ke Zuiden o

Op de te Valtherraond belegde vergadering bracht J±,jL:C'f
vgn_ _Ren_33&n de volgende punten naar -vorens
a. Geen verplichte uitzending naar DdJ« V/, -kampen,
be eisen vaststelling grondloon in D 0U.T7« -verband F, 37*50,
o. hogere uitkering aan werklozen*

Hij roemde de arbeiders, die geweigerd hadden naar het
D.U«W,-kamp te gaan, want, volgens spreker hadden nog 200 knrr-
ten klaar gelegen voor uitzending van de arbeiders,; Omdat nu

- 10 - ' 42
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de arbeiders hadden geweigerd te gaan, waren bedoelde 200 kaar-
ten blieven liggen*

Te Hoogeveen zeide Berend BLOKZIJli. dat hij van mening
was, dat het regerlrngsprogram ondanks de huidige kabinetscrisis
reeds vast stond, hetgeen zou blijken uit de beriöhterï dat gro-
te offers gebracht zouden moeten worden voor de bewapening; Hij
kondigde aan dat de E.Y.C, op 10 Maart 1951 te Amsterdam'een
buitengewoon'congres zou beleggen voor de sociale belangen der
arbeiders. De "S.V.C, zou dan twee eisen formuleren:
lé,afkondiging van een absolute prij satop en
2e.inhalen van de achterstand door een loonsverhoging van 5$.
De E,V.C. zou verder de arbeiders steunen om te komen tot ver-
hoging van de gaiantielonen. De overwinning ervan zou zeker zijn
als aan één voorwaarde werd voldaan n.l.: de eenheid van alle
werkers. B3JQKZIJL zeide voorts, dat hij de geweldloosheid niet
onder al l "e" VmsTt'an'd ig h e den voorstond, maar dat hij met alle mid-
delen wilde vechten tegen het fascisme als dat de kop weer zou
opsteken.

In de beide vergaderingen te Veelerveen werd medegedeeld,
dat actie gevoerd zou worden tegen uitzending van D»U«W.--arbei-
ders naar de werkkampen.

& R O E P V »

" "-*-«-"-«••' •• 11'fc.T-Htl» *••••• III l • l II

VRIJE SOCIALISTEN

Gemeente. Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Koog a/d 24/2 250/4-50 enth. A,J,Bom Anti-militairisti-
Zaan. • - , sche Propaganda-

avond

'Op deze anti~militairistisohe propaganda-avond werden
enige sketches opgevoerd met anti-militairistische strekking,
terwijl overigens de avond werd opgeluisterd met muziek en

De spreker A.J.Bom hield een rede over "De chaos in deze
'tijd", waarin hij Marokko, Rusland, het socialisme, het

- 11. — kapitalisme
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kapitalisme etc. behandelde op vrij chaotische wijze,
hoofdthema In zijn rede vvass "geen man, geen cent en geen
hamerslag voor het militairisme"»

P E R 3 O N A I. I A.

/Berg (hlz.l) ' ' ...... "
Albertus van den»

~Blaak (blz.9)
Hendrik,

i/Blokzijl
Be.r'end*

. (blz.10)
drianus Jacobus*

G-eert van,

i/Gelok-V/alvlus

Anna„

*/Jortzak (blz.5)
Hendrikus.

/Hulst (blz.7)
Willem,

Tjalle.

l/Jongsma (blz»l)

t/l(emp
Abraham.

/Linden (blz,5)
Perdinand Maria vat

/Molen (blz.8)
Hendrik van der,


