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Z.B, de Minister-President «
Z.B. de Vice Minister-Presidaot»
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5 R O B I .

COMMUNISTISCHE PARTIJ van

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap»

\ Zuidbroek 10/3 30/~r

_ Sneek 15/3 • 100/125

H.Haken Openb.vërg*
mmv. Toneelver,. .
Moedig Voor-
waarts (Veendari)
en zangver.De
Rode Zangera
(Hoogezand-Sap-
pe -neer)

geinte- • E.Sc haper Waarheid-Pilni-
resseerd tournee

Houtige- 17/3 Ï6Q/~~
«.*•' hage '
t Gem.Sniallingerland

Schoonoor d 18/3 182/—
|v Gem.Sleen
i *
. Hoogeveen 23/3 75/—•

rus tig

rustig

t' Finster- 25/3 100/—
{v* wolde

Idem

Idem

W.Kremer Idem

rustig H*Schuur Idem

Schiedam 26/3 170/200 rustig B.Kedde Idem

COLL-EOT» OVERZICHT.

Boor de partijfilmdienst werden in deze verslagperiode
9 3&
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de Russische filma "Partisanen van de Spoorwegen" en "De Slag
om Stalijigrad" vertoond, Naar aanleiding Van laatstgenoemde
film werd betoogd, dat hoewel honderdduizenden Nederlanders
zich tijdens de oorlog verheugden over de dapperheid en de
volharding van het Russische volk, men dit volk thans voor-
stelt als een bedreiging voor de vrede.

In verband met de "Goede Vrijdag" had de burgemeester
voor de filmvertoning in Hoogeveen geen toestemming verleend»
Tijdens de vergadering werd dit verbod opgeheven op verzoek
van een deputatie, die zich tot de burgemeester had gewend-

Hier en daar werd ten bate van "De Waarheid" gecollec-
teerd, ook werd gelegenheid gegeven de z.g. '''Volksuitspraak"
tegen de herbewapening van Duitsland te tekenen.

In een te Schiedam aangenomen motie werd geprotesteerd
tegen de nieuwe prijsverhogingen van de noodzakelijke levens-
behoeften en werd geëist, dat de gelden voor oorlogsvoorberei
ding besteed zullen worden aan de woningbouw, volksgezondheid
en onderwijs.

Over het algemeen was de belangstelling vrij groot,
•Onder de bezoekers te Schoonoord bevonden zich vele niet-com-
munisteni

'ORITISK- OP

Deze reger-ing is bereid ons land voor te bereiden cp
een nieuwe oorlog, zo zeide W.IIRMER. De prijsstijgingen spre-
ken duidelijke taal en de 5fo loonsverhoging dient alleen om
de oppositie tot zwijgen te brengen,

Er wordt gezegd,, dat dit alles plaats vindt omdat Tfest~
Europa zich moet versterken ter verdediging van de vrijheid»
Het zal de arbeiders echter duidelijk zijn wie hun vrienden
en wie bun vijanden zijn»

Binnen afzienbare tijd zullen de Nederlanders het einde
van het kapitalisme beleven, aldus deze spreker. In dit vér-
band werd door H.6CEUUR gezegd, ' dat er binnen 2 a 3 maanden
grootse dingen in de wereld zullen gebeuren,

Ook BC]T?DIHE wijdde "zijn rede aan de huidige politieke
toestand en wekte de aanwezigen 'op de N.V.V.-ers, C. N. V. -era
eri K,A,B,-ers te betrekken in de strijd voor de vrede (d»i.
de vestiging van een volks-denocratisch bewind in Nederland),

Nieuwe gezichtspunten kwamen overigens niet naar voren,
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G -R O B P II .

NEDERLANDS J&JGD VERBOND.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Aalsmeer 12/3 sa/40 H.O.v.d.Stelt Prop.feest-
avoM mmv. de
toneelgroep
Amsterdam^-

^Jubbega- 21/3 20/300
V Schurega

•Drachten 24/3 45/80

Feestavond

onbekend

De programma's vermeldden muziek, declamatie en
Alleen het te Aalsmeer opgevoerde toneelstuk, getiteld "Vrede"
droeg een propagandistisch karakter,

Te Drachten beweerde spreker, dat het A.N.J.V, 'strijdt
voor een beter loonpeil van jeugdige arbeiders. Hij hekelde ii
dit verband het feit, dat de jongeren niet in aanmerking komen
voor de 5$ loonsverhoging, '*die de ouderen als een fooi is toe-
gegooid". In de Sovjet-Unie wordt volgens hem aan een jonge ar-
beider, die evenveel presteert als een oudere, het volle loon
uitbetaald»

Se»n opwekking om enige leden van de afdeling in de ge-
legenheid te stellen om het 3e Wereld jeugdfestival (Augustus
1951 Berlijn) te bezoeken vormde het slot van zijn betoog.

Zowel te Aalsmeer als te Drachten werd gecolporteerd met
het blad "Jeugd".

- 4 -



G R O E P I I

NEDERLANDSE VROtTOT BEWEGING*

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap0

Delft 7/3 50/120

Amersfoort 13/3 54/—

rustig A.'Gelok-Wfcl- mmv,, De 'Jmnge
vius Garde

ruatig M.Smit-Klui-mrnVohét ZaagU.cn:,?
vers "Morgenrood"'
McV.Tongeren-
Smtt

Gouda 16/3 35/200 rustig H»de Vos- mmv, een mant o-
Krul line gez,01so.b.3

'a-Graven- 16/3 1100/—
hage

A. Gelok-Wal-mmva Die t Ver̂ .i .-
vius len (deolan^t1! • j

Vertoning Pool-
: «e film r'7erb ' • -
• den liederen"

Enschede 17/3 325/350 opgew. Th.JsBunge~ mmvr. het z? ••&•

's-Graven- 19/3 60/—
hage

ner-Odinot koor ""Morge...rr ód"
en de toneelve -••• ,
"VM.Z.'11

D-emon a tr a tl e o.;
tocht

De bijeenkomsten waren alle belegd in,verband niet de
viering van de Internationale Vrouwendag (8 Maart)*

In het merendeel van de zalen waren spandoeken aangc
bracht met leuzen als "Ontwapening , voor een vredespact".
"Tegen oorlog en fascisme", "Onze jongens niet onder - T T - - J > '

^ 5 - &
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generaals", "Verbod van de atoombom", "Brood-geen wapens" en
"Woningen-geen kazernes"*

Nederland moet los gemaakt worden van het Atlantisch
pact en er dient te v/orden verhinderd, dat ons land mede door
de herbewapening van Duitsland een tweede Korea wordt, De Arie-
rikanen gaan door met het zenden van wapenen, om zoals het
heet, het Westen te bewapenen tegen de bedreiging doof Rusland.
De pers en de radio stellen dit als noodzakelijk voor.Van het
werkende volk "worden grote offers gevraagd voor deze oorlog*" -
voorbereiding*

Sr werden moties aangenomen, waarin wordt geprotesteerd
tegen de herbewapening.van Duitsland, de voortdurende prijs-
stijgingen, de gevangenhouding van dienstweigeraars en Het
vonnis van Will Mc 4Gee. .Voor ts werd de terugtrekking'geëist van
Nederland uit het Atlantisch Pact, Aan de Koningin werd "ver-
zocht een regering té willen doen vormen, d lq .de vrede en wel-
vaart zal bevorderen» .

In de demonstratie-optocht te !s-Gravenhage mochten op
last van de politie de .leuzen "Tegen de Duitse herbewapening",'
"Onze jongens niet'onder 'nazi-generaals", -en -"Vrijlating Indone-
sië- weigeraar s"nie t 'wor.den medege'vo'erd»'

Gr R 'O E'P II .

ARBEIDERS BOHD VOOR OUMUUR,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Groningen 24/3 600/1500 rustig — Viering A.B.C.-
. festival

Het. programma' bestond uit sang van verschillende koren
uit Friesland en Groningen en het optreden van de Russische*

- 6 - dansgroep
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dansgroep "De Rode Ster" uit Amsterdam.,

Leerlingen van de acoordeonschool Alberta, die oor-
spronkelijk ook aan het programma hun medewerking zouden ver-
lenen, trokken zich op hot laatste moment terug; omdat de
avond door een communistische mantelorganisatie was georgani-
seerd.

Na afloop was er gelegenheid tot dansene

•G H O 'S P II

BOND VAN SOOIALISOJISOHB Z^JTG- M

Gemeente Datum- Aan v/e zig/ gtssitflljpg Sprekers '.
Zaalcap«

^'Bearta 17/3 175/— .— . H«^lzen Jaarlijkse ui t-
^ ','.;' HoLutgerg voering commr

zangver. Do S. T. O,

Na de afwerking van het programma hield Lutgera, be-
stuurslid van de cemm. toneelvereniging "De Rode Vaan", een
korte toespraak* Hij stelde voor te komen tot een fusie van
de comm» zangvereniging D « S « T 0 0 » met de door hem vertegenwoor-
digde toneelverenigingo

Besloten werd aan de Regering een motie te zenden waar-
in wordt geprotesteerd tegen de herbewapening van 7/est-Duits-
landtt

— 7 —
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G R O E P I I I

VTSRMIGING WSDlüRL/JTO - U,S,S.H

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,;

Heerlen 11/3 36/-~ aand„ .¥«Hulst Verslagbi;jeenk,:
L.P.tLBraat Moskou-delega-

tie.

De sprekers hielden tmn op deze ïerslagbij eenkomst ge-
bruikelijke redevoeringen,-.

Een twe-etal' vragen werden niet beantwoord, omdat deze
volgens Hulst een politieke strekking, hadden en de Yereni-
ging"Nederland-UuS^S.Ran zich^ zoala hij beweerde, niet op
politiejf. terrein bev/eegtc . , - •

G R O' E P III ,

NSDERLllïDSE PILMLIGA.

Gemeent® paturn Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap0

Alkmaar 21/3 . ' — — JoMeurs Piltaavond

a _ ' Vertoond ••'•*
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Vertoond werd de Russische film "De Midvoor", Tevo-
ren draaiden een tweetal döcumen.taire filmpjes van de Moskon-
ae Stu&io voor populaire wetenschappelijke films»

Meurs wekte de aanwezigen op lid te worden van de
Nieuwe Nederlandse Filmliga teneinde te komen tot'de vorming
van een kern 'van ongeveer 400 leden» Voor dit gezelschap zul-
len dan in de toekomst- in besloten kring ongekettrde en nlej;
gecoupeerde films worden vertoonde

Bij de ingang'van de zaal werd lectuur over de Sovjet-
Unie verkocht,,

G R O E P IV

A v

Gemeente Datum Jianwezig/ Stemming Sprekers

Delft 11/3 350/970 vrij '
enth<,

Amsterdam in de 500/300 tamelo
nacht runioe-
v.15 op rig
16 Maart •."•

V
19/3 60/200

'a-Graven- 20/3
hage

J0Swets Openb«feesta-
H.J.Nooter vond mniVr, c^ib

gez, "Gemer.s-
de Bericht. a"

\7eCoSchol- legd. door Coni-
ten té v «Actie voer

kellners en n

H. v, d, Veen Openb„verfr,v' ,
G. Hoorn veenar.beiders

P, C» W. v. Openbkverg,-,v,
Meersbergen D,ÏÏe.W«-arb>

— 9 —
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Rotterdam 20/3 4-00/950

u.Ô Ruinen 20/3 16/250

Li'Hoogeveen. 21/3 40/80

Dordrecht 23/3 36/350

Enschede 24/3 400/500

T G S H E I M

Gouda 27/3 80/~

Hengelo 27/3 36/180

lauw H.J.Nooter
McBoghart
W,J,A.Muns-
ter

rustig J.Broekman
H.v,d.Molen

K.Schone-
wille
Go Hoorn

entho K,Stek
S.Groenen-
dijk

opgew. P.Iangen-
dijk
ÏÏ.Veenvliet

ruatig L.Leeuwis
G.Schoen

rustig H.Wevenzeel
S.Geugjes

Openb.verg,E,V.C,
afd.Rotterdam

Openb.verg,E.V, C,

Openb. verg. E„ V, C.

Openb.verg.E„V.C,

Openb,feestavond
mmv,cab.-gez3 "Ge-
mengde Berichten"

Openb,verg.E.V.C,

Openb * verg.E.Y.C.

Uit de in de nacht van 15 op 16 Maart te Amsterdam gehou-
den vergadering bleek, dat al daar overgegaan was tot vorming
van een Comité van Aotie voor kellners en ander Horeca-perso-
neel met het doel te ageren tegen de nieuwe C.A.O,, die op 11
Maart j.l, voor het Hotel en Restaurantbedrijf bindend is ge-
worden» Het Comité bestond uit N»V.V.-ers, E.v.cfl-ers en anders-
en ongeorganiseerden. Een der aanwezigen stelde voor uit de '
organisaties te treden en zioh aan te sluiten bij' het Comité*
Op deze manier zou een soort Unie kunnen worden gevormd die op
zou kunnen komen voor de belangen van het Hotel- en Restaurant-
personeel. De aanwezige E.VoÖ«-bestuurdar KUBBE wees dit voor-
stel van de hand» Aan het slot der vergadering werd een motie
aan werknemers- en werkgeversorganisaties pers en regering ge-
stuurd, een afkeuring van de nieuwe C.A.O. inhoudende»

Op de te 's-Gravenhage gehouden vergadering van D,U.W.-
arbeidèrs kwam de eis van de Bond van Land- en guivelarbeidera
(B.L.Zo- aangesloten bij de E.V.C.) naar voren tot verhoging
van> de D.U*Wi-lonen met f.5.— per week. Medegedeeld werd door

- 10 - HOVENS
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^ dat de ?,0V,-Co één ieder zou steunen die aan aoties mee
"zou d"oGn'a van JEïïBSBSHG;^ maakt© bekend, dat het in de toekomst
in de bedooTing' Ir,gf "'dWop ieder D«,U*V/.-object een man als
propagandist zou optreden ten einde op dat object een Comité te
formeren^ Uit de afgevaardigde van die comité3 s zou dan later

teen Stedelijk Comité worden gevormd. Vervolgens uit die-Stede-
'lijka Comité ' s een Provinciaal Comité en ten glotte hieruit één
Landelijk Comité,, . . ' '

Te Tïmmen zegde de B. I* S. bij monde van
eld^rs bij ove.atuelo acties alle mogeli'Jk"e"'slrê"urr~:Eoe. Op

de vergadering werd een ac tie-Oomité gevormd om een verbetering
van de lonen te yerkrijgeiir, Nadat 2 bij het N0Tf,.V« aangesloten
arbeiders gev/eigerd hadden hierin zitting te nemen werden ten-
slotte 2 'personen, dis verklaarden N.V.Vc-llcl te zijn, 2 B,V*C,-
ers "en 3 ongeorganiseerden bereid gevonden hierin zitting te
nemen* Het bleek deze mensen echter niet duidelijk te zijn, wo,t
het doel van het comité

^ ..J^oojbus 1TOOTM .z.eide te -Rotterdam dat, aange-
zien dö'^'TTcF* "mo'es'F'vö'rdoen aan de verlangens "van de werkers
tbéns gezegd. kon worden dat het ogenblik van de strijd was aan-
gebroken, niet alléén voor de leden van de 3„V,G\r voor die
van alle vakorganisaties- Sen boir/Tvakarbeider deelde mede, dat
de v/erkers op hot object waar hij ?/erkzaam v/as bereid "zouden
zijn in staking te gaan,/ Spreker .„stelde voor op korte termijn
te konen tot oomité-vorming in de bouwbedrijven en de E r V ^ c "
daarbij de leiding te geven.;'

' • / ' • Op de te Gouda gehouden bij eenkomst, zeide .Gg.rrit_SCH_pJgN'
dat volgens hem do' tijd niet ver meer was dat het" v/êrkende volk
sou zegovieren» "V/ij zullen dan van de 'politie 'geen vergunnlrg
ras er behoeven te vragen voor het gebruik van- -luidsprekers^ w at
dit zal dan altijd goed zijn", q,ldus spreker. -De reactie was nu
"bang dat door doze luidsprekers de werkers zouden horen wat hun
tekort' gedaan wercU . ; • " - •

Da overige vergaderingen stonden in- het teken van de ^,-V>
acties ycor de solidariteit van alle werkers om te komen tot een
nieuwe loonsverhoging van 5f° en -.voor de algemene prijzenstopu T5r
werd sterk geageerd tegen d'e 'herbewapening en tegen "de -uitzen-
ding van Vaderlandse militairen ter oefening -riear "Jest-Duitsland»

.In vele govallen 'werd "gev;ezen op. .de mogelij'kheid te ga-an staken
om de aison der werkers kracht bij te aetten»
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R O E P VII

CTËÏiOVA'S GETUIGEN,

Gemeente Datum' Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap,,,

Culemborg 24/3 33/180 zeer H»Roodenburg
rustig

De vreee voor oorlog, verwoesting, algehele .ontkersbe-
ning van de godsdienst en cultu-ur: vindt,, volgens de inleider,
haar oorzaak in de steeds meer terrein winnende techniek, Deze
stelt de mensheid in st$at in de kortst mogelijke tijd de meset
verontrustende berichtgeving, over het ̂ wereldgebeuren- be ont- "
vangen, Alleen het' kennen en beleven van Gods Woord kan dezè;
vrees te aiet doen. De U.ïï*0a is daartoe niet in. staat omdat
niets wordt geleid door de Jehova 'aller geslachten;, en aller
tijden. Slechts aan de Satan wordt de plaats toegekend, welke
Jehova toekomt* Het is alles de schijn, die de mensheid wordt
voorgehouden, maar de uiteindelijke zege is"volgens spreker
aan Jehova» ' . '
De inleider kondigde voor Culemborg het houden van voor ieder
toegankelijke wekelijkse bijeenkomsten, aan-ten hüis'e-van L0A'.
van der Straaten,-,

Na de lezing werd aaa de bezoekers bij de uitgang van
de zaal de brochure "De gebiedeu der volkeren" uitgereikt.
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