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Verzonden aan;
Z«E, de Minister-President»
Z.E, de Minister v„Binnenlandse Zaken«
Z,E» de Minister v„Justitie»
Zo E. de Minister v t Onderwij s, Kunsten
on Wetenschappen, t.a„,v, Mr,Schölvink0
De Heer Hoofd G- 2b v. d. Generale Staf»
De Heer Hoofd M.I,D«,Marines taf,. Verzonden ops

Alle Politieverbindingen,
2 8'StP. 1950
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G R O E P ï, •

COÏ/MÜNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

'Amsterdam 3/9 440óOQO/ feestel i jk J,Brandenburg Waarheid
• ' • . ' - "openlo moovergavö JYP.Schalker Zomer-

' J,Tic hit feest
GaVeMoerkerke 1950

Het Waarheid' Zomerfeest 1950 s.tond in het teken
van het 10-jasig bestaan van de krant» Het werd gehouden
op een drassig terrein, dat door de organisatoren zo
goed mogelijk droog gemaakt was0 Het terrein was versierd
met een groot aantal? voornamelijk rode vlaggen en pp ve-
le plaatsen waren leusen aangebrachte, Een drietal podiums
was opgetrokken en over het terrein 'verspreid waren luid-
sprekers gemonteerd,
De deelnemers konden zich in een groot aantal kramen van
verversingen en eetwaren voorzien? terwijl er tevens eni-
ge .kermisattracties, en een danstent geplaatst waren. Op
een afgesloten gedeelte was een tentoonstelling ingericht,
'die zich beperkte tot-propagandistische beelden en'leuz:n»
Tegen betaling kon men ook hier toegang verkrijgen» Ook
waren er speciale stands aanwezig van de uitgeverij "Pe-
gasus", de Nederlandse Vrouwenbeweging (N.V*B») -en het
Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (A.N. J, V.)., Er werd
druk gecolporteerd met'speldjes, programma's, blaadjes
en brocrhures» Sr .werden handtekeningen verzameld voor de
z.g. Oproep van Stockholm, terwijl tevens gelegenheid 'ge-
geven werd in te tekenen op de aangekondigde 4$ obliga-
tielening 1950... Ten gerieve van de deelnemers was een ge-
deelte van het terrein afgescheiden en als kinderbewaar-
plaats ingericht^ ook was een S.HvB.O. post aanwezig.

De aanwezigen .werd een uitgebreid programma aan-
geboden, waaraan oöac medewerkten de muziekcorpsen
"AVANT!", EENSGEZINDHEID" en "TROUW EN VRIENDSCHAP", de
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twee zangkoren "MORGENROOD." o,l,v. Kees Smulders, allen
uit Amsterdam, de Russische dansgroep "De Rode S'feer", Oor
Zwart, een amusementsorkest o»l.v. Jan Oort, de zangeres
Dlny Hofman met piano begeleiding van Lion Contran'j Uut en
Ber Hulsingf. Wim Burger en een dansgroep o', l „v. Florrie
Rodrigo, "Sr werd o.m. een spel opgevoerd, getiteld "Het
Lied der Vrije Volkeren'1, waarvoor Wim GAFPSL 'de mniüislc
componeerde, Jan Schuurhof de verbindende teksten schreef
en H.Brouwer de decors vervaardigde*. ' ,

Buitenlandse medewerking werd verleend door het
Antwerpse "nndoline-orkest "DE KRIÏCSICES " o.l.v. Lode van
Hauwaert, vlo Brusselse Harmonie 1lDe Rode Vaan" o,l.v,
13, de Baeremaeker 'en de Brusselse chansonniere Simone
Cordet,

Soms werd op alle podiums tegelijk opgetreden, het-
geen de overzichtelijkheid nis t bevorderde. De toegangsprijs
voor het Waarheid ''Zomerfeest bedroeg f.0«30| het aantal
deelnemers was ruw geschat 40,000.

Na het hijsen van de Waarheidvlag opende J«Branden-
burg om 11.30 met een kort woord het 4-e naoorlogse Zomer-
feest, waarna op demagogische wijze het woord werd gevoerd
door JiP.Schalker.

Na betoogd te hebben, dat de tienduizenden deelne-
mers naar Amsterdam waren gekomen om hun trouw aan de
krant te betuigen met de vaste wil deae nog meer te ver-
beteren en te versterken, werd gezegd, dat dit feest niet
alleen 'een feest is, maar ook een wapenschouw /tegen de
misdadige politiek van de Regering Drees, De aanwezige
stakers uit Rotterdam en Amsterdam werden bijzonder ver-
welkomd en gewaarschuwd zich niet in slaap te laten sussen
door de vage beloften van de. Unie-bonden, Geholpen door
de "Vorrinks" en de !1Dreesen" werkt het Amerikaanse Impe-
rialisme in een adembenemend tempo, maar de miljoenen ar-
beiders zullen het kapitalisme vernietigen.

Gevraagd we-rd met nog grotere inspanning handteke-
ningen te verzamelen voor de "Vredesoproep van Stockholm"
Ten aanzien van de herbewapening werd verklaard, dat d,:;
bezittende klasse deze vraagt en dat men goed moet besef-
fen, dat dit de "bloederige" Pranco,Tsjiang Kai Sjek en
von Manteuffel zijn. Onze krant.is al 10 jaar het gereed-
schap, van de vredesstrijder, de organisator van de strijd,
zo werd gezegd. Nu staat '?De 'ffaarheid" als enige krant
naast de arbeiders.

Als aanloop op het aankondigen van de 4$ "obligatie-
lening 1950 werden de successen gememoreerd, die sinds het
1ste Waarheid Zomerfeest behaald werden» Na het eigen ge-
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gebouw, kwam de eigen pers? de krant wordt al op de
eigen persen vervaardigd en thans wordt een weekblad
voorbereid., dat'^aan de reactionnaire en geïllustreerde
weekbladen de genadeslag toe zal brengen* Bovendien
zal de krant groter worden en krijgen Twente en de
Zaanstreek een eigen editie en een eigen telexverbinding,
V66r l Mei 195?-, zal de nieuwe obligatielening van f.
200,000.» voltekend moeten zijn om deze opzet te doen
slagen, zo besloot spreker0

Hierna sprak een redacteur van het Frans commu-
.nistische partijdsgblad L'Humanité, Jean TICHIT, die het
betreurde, dat er niet meer Fransen op dit feest aanwe-
zig konden zijns omdat er in Parijs eveneens een d erge-
lijk feest werd gehouden), waar meer dan een millioen ar-
beiders bijeen waren om hun trouw aan het communisme te
betuigen» Spreker hekelde de oorlogshitsers en betoog-
de, dat van Parijs naar Amsterdam één demonstratie te
zien was van de wil de vrede te handhaven» Geëist werd
te voorkomen, dat deze zomer de laatste vredeszomer zou
aijn door hecht aaneen te strijden tegen het kapitalis-
me « •. • '

larislotte sprak de Hoofdredacteur van het Bel-
gische zusterblad "De Rode Vaan", Gust van Mo.erkerke,
De trouw en de verbondenheid "?an de arbeidende klasse
werden geprezen. Fel agerend tegen Koning Leopold, v/erd
betoogd,.dat deze niet kón voorkomen, dat hij door de
arbeiders werd genoodzaakt zo spoedig af te treden» Ge-
zegd werd, dat hierbij de communisten, Socialisten en
Christelijken waren sarnengegaan tegen de • Katholieken*

Om"17 uur werd het feest gesloten met een op-
roep tot vastberaden strijd,,

- 4 _
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G R O E ï . IV

A. BMHBIDS-VAZC M TRALE.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekeie
Zaalcap.

Rotterdam 19/8 Ie.3000/1000
2e. 1500/1000

Rotterdam 21/8 1500/1000

Rotterdam 21/8 900/—

Amsterdam 31/8 300/250

-J\Yi Raeu
'wijk
P,, Baren*-'
dr eg t1.

2-tal.
voor stakende
havsnatbtbele
'do C^VflAotie,

Openb.verg.v*
havenarb. be-
legd door C.
v. Actie

Openb«verg,
E ,V .Cc

Rotterdam 22/8 200/1000 rumoe-
rig

Amsterdam 22/8 1200/3000 rustig

P.Boasers

P. Hoor, . :
P. Bar en
dr eg t

H.J.Nooter
enige niet
bekende
sprekers
B*Blok2ijl

P.Barendregt verg» v, haven-
arb, belegd
door 'C, van
Aotie

G.Bussink
D.Kleinsma
een groot
aantal
discussian-
ten
B.Blokzijl

J,de Brou-
wer

Openb.verg.v,.
havenarb, be-
legd door
de stakings-
leiding

verg«v.atakende
classificeer-
ders

- 5 - Slim
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Elim 6/9 4-0/100
(Hoogeveen)

I-CoSchoneville verg,belegd
JeH»C. van door de plaat-
Renssen sel<» afd.v,d,

E.V.Ö.-B.L.Z,
(Bond v. I-,and-
en Zuivelarb»)

In de op 19 en 21 Augustus 1950 door het Comité van
Aotie te Rotterdam belegde vergaderingen, werd er van de zij-
de van dit comité sterk op aangedïongen de havenstaking met
kracht voo^t te zetten* De arbeiders v/aren echter aanmerkelijk
minder enthousiast dan bij de aanvang van deze grote stakings-
actie. Door de sprekers werd de oorzaak hiervan belicht' en men
wees hierbij op het feit dat de E. Va C. behalve haar eigen
leden tevens alle ongeorganiseerde stakers moest verzorgen,
terwijl de Uniebonden Bn ook het OaV,B„ slechts aan hun leden
een stakers molest uitkering verstrekte. Hierdoor v/as de E,VtO.
uitkering vanzelfsprekend zeer gering gebleven. Slechts schoor-
voetend besluiten de aanwezigen tenslotte, de stakingsactie
voort te zetten,, , •

Ter ondersteuning van de strijd der havenarbeiders
werd door de E,V*G.-afdeling Rotterdam^ op 21-8-'50 een open-
bare vergadering belegd in de Riviera-Hal, aldaar, Dese bij-
eenkomst trok slechts 900 personen, onder v/ie circa 350 vrou-
wen.

Door een aantal stakende Azi&> 'ir er d atn.se arbeiders uit de
haven en de bouwvakken en door B.Blokzijl, werd verslag uit-
gebracht van de stakingsstrijd in de hoofdstad? zij wekten
hierbij hun toehoorders op om evenals dit in Amsterdam het ge-
val was, de actie krachtig voort te zettenn
De'laatste te Rotterdam belegde vergadering op 22-8-'50 .werd
slechts door 200 arbeiders bezochte. C p, de ochtend van die dag
waa de arbeid in de-Rotterdamse haven vrijwel volledig hervat*
Barendregt critiseerde fel het optreden van de "maffers" die
nu terwijl de "havenbaronnen" op wankelen stonden, de strijd
staakten». Toen door B'arendregt werd gevraagd of de aanwezigen
het goedvonden dat door een E,V.O?-bestuurder, H.J. Nooter
het v/oord zou worden gevoerd, werd hiertegen geprotesteerd?
men wilde deze staking, welke zonder politiek v/as begonnen,
ook zonder inmenging van politieke zijde beSindigen.
Aan het eind der vergadering werd besloten de staking in de
Rotterdamse haven op te heffen<=

De vergadering te Amsterdam op 22-8-'50* :
Kleinsma, die hier het woord voerde, verklaarde dat de E.V.C.

- 6 - de



'lv,

W.O. 36.37.38/1950. blz.j5,

de staking voor 100$ had gestimuleerd. Dat leiding hierbij even-
wel was gelegd in handen van een Comité van Actie, was noodza-
kelijk, daar de eenheid onder de arbeiders ontbrak en deze
slechts door het optreden van deze onafhankelijke Comité's
kon worden bereikt, Kleinsma gaf een beeld van het verlopen der
stakingsactie te Rotterdam en leverde hierbij critiek op het
O.V.B.
Tenslotte stuurde spreker aan op werkhervatting ook te Amster-
dam. Al zouden nu direct nog geen resultaten van de staking
te zien zijn, deze zouden later zeker komen,. De staking heeft
de havenbaronnen geld gekost en daarom ie de actie gewonnen*

Nadat een groot aantal discussianten hun mening over
de staking hadden kenbaar gemaakt en ook Blokzijl nog het woord
had gevoerd, sloot Kleinsma de vergadering.

Op de vergadering op 31-8-'50 te Amsterdam, besloten de
stakende classificeerders hun strijd onverminderd voort te
zetten»

De bekende E*VcC.«spreker J.H.C, van Renssen, voerde het
woord op de vergadering te, Slim. Hij behandelde achtereenvol-
gens de spanning tussen lonen en prijzen, het Marshallplan, het
Atlantisch Pact en de oorlog op Korea. Vanzelfsprekend hekelde.
hij de houding van de Uniebonden en het regeringsbeleid, inzon-
derheid t,o.v. de grote uitgaven voor militaire zaken. Hierbij
bracht hij geen nieuwe gezichtspunten naar voren.

VRSDESBWEOTG

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Winkel 26/8 175/250 '— R.Hulst
B.Blokzijl

De sprekers betoogden dat de Sovjet Unie een politiek
voert welke er op gericht is de vrede te bewaren» De Russische
soldaten zullen dan ook alleen de-wapenen opnemen om zich te-
gen de imperialistische oogmerken van het kapitalistische Ame-
rika te weer te stellen.

De toehoorders werden opgewekt zich tot het uiterste
- 7 - in
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in te spannen teneinde een verbod van de atoombom te bewerk-
stelligen.

R O E P VI

DOOPSGEZINDE VREDESGROEP,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
ZaalcapP

Nieuwe 20/8 75/openlo rustig Ds*C.F. Ariti-militairis-
Niedorp { Brüsewitz tische meeting

AflJ.Bom

Ds.Brüeewitz, die-tot onderwerp van zijn rede had, "Als
de Russen korma" aekelde de Amerikaanse kapitalistische oor-
logsophitsers" en riep de aanwezigen op tot verzet tegen de
oorlog en het militairisme*,

A.J.Bom veroordeelde in zijn anti-militairistisohe
rede, getiteld "Mogen v/ij swingen? Duizendmaal neenl" zowel
de Russische als de Amerikaanse "oorlogsophitsers"» De meetii:^
was georganiseerd in samenv/erking met de Jongeren Geheelont-
houders Bond (J,G,O-B.)

- 8 --



V/»0» 36,37.38/1950. b la. 8.

R O S P VI .

Antj^Militairistisch Comité voor Principiële Plenair-en
* ' ' s we ig er ing»

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

's-Gravenhage 2/9 250/? normaal A.J.Bom Propaganda-avond

A.J.Bom constateerde, dat ondanks de belofte van vrede
na de 2e wereldoorlog, de'regeringen zich voorbereiden óp een
3e, wereldoorlog,.

Hij la-akte de "euvele moed" van de regering ooa een oor-
logsbodem naar Korea te zenden en vrijwilligers te ronselen".
Volgens spreker werd de arbeidende klasse v/eer opgeofferd ter
wille van het groot kapitaal,,
Bom waarschuwde voor de communisten, die als wolven in schaaps-
kleren de grootste huichelaars waren met hun propaganda voor
de oproep van Stockholm» '
Hij noemde verder Rusland en zijn satellietstaten de grootste
vijanden van het anti-militairisme.
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