
17 NOV. 1950;

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

D I E N S Ï G E H E I M

W E E K O V E R Z I C H T

Verzonden aan;
Z»E. de Minister-Presidente,
Z«E» de Minister,v,Binnenlandse Zaken,
Z«E e de Minister v»Justitie
Z»E, de Minister v.Onderwij s,Kunsten

•en Wetenschappen; t.a*v. Mr,Schc51vink,
De Heer Hoofd G 2b v.d. Generale 3taf„vprzollden Oü.
De Heer Hoofd M,I,D.,Marinestaf. verzonaen op.

16 November 1950
Alle Politieverbindingeno
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R O E P I .

COMMUNISTISCHE PARTIJ van N^DERLANP»

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap3

Hoofddorp
Gérn, Haar-
lemmermeer
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Velp • •
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(0)
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rustig
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P.M.Lanaer

D, G. van
Beek

onbekend

H, Gortzak
•

G. J. Har rit-
sen

Waar hè id-
Fiimtournee

Waarheid- ~ ~
Filmtournee

Waar hè id-
Filmtournee

Waarheid-
Filmtournee

V/aar h e id-
Filmtourne i/
Herd. Octo-
berrevolutie

COLLECTIEF OVERZICHT.

ALGEMEM,

Op drie plaatsen werd de Hongaarse film "Kameraad
Szabo", op twee plaatsen de Russische film "Het Leven in"
de Citadel" vertoond, Aan deze films ging op vier plaatsen
een Rus.sisch voorfilmpje vooraf.

De redevoeringen waren afgestemd op de propaganda
*- 2 - voor



voor het dagblad ;'De Waarheid'* <•
Meerdere malen werd gezegd, dat het

' tournee voornamelijk plaats vindt om de 4e obligatielening
te doen slagen.. Opgewekt werd in te tekenen op deze lening,
abonné te wórden op u!3e 'Baarheid" en de gelezen kranten
aan niet- abonné* s ter hand te stellen»

In Hengelo werd aan de filmavond bijzonder relief
gegeven door. hieraan tevens de herdenking van de Russische
Oc tob er~r evolutie van 1917 te verbinderu

lijd.e'ns de rede vielen verschillende bezoekers in
slaap en sommigen vormden zelfs daarbij een beletsel voor
de omzittenden cm de spreker te kunnen volgen.?

Nagenoeg overal word ten bate van !!Iie Waarheid" ge-
collecteerd* > • . . '

CU HAR'MÊfEN gaf op agitatorrscha -wijze een uitgebreid
overzicht van de politieke situatie, K o al s die zich sinds
de jaren 1917 heef t. 'ontwikkeld* De kern van het betoog was,
'dat Engeland, en Amerika ,sioh .als de historische vijanden
van de Sov j ét-Unie hebben gedragen»

Spreker betoogde, dat Lenin en Stalin 3.3 jaar gele-
den de macht in da handen van de Russische arbeiders heb-
ben gelegd*; Dit feit is nog steeds een doern in het oog
van Sngoland en Amerika* Door de zuivering in Rusland van
1938 werd een einde gemaakt aan de splonnage en sabotage
die deze. landen sinds 1.917 in de Sovje.t—Unie bedreven»
Met leden ogen* rao e s ten .zij toezien., hoe aij hun handlangers
en spionnen verlor en, •<•. Ook de 2e wereldoorlog,» die door de-
ze landen werd ontketend, kon de SÖTJD 'niet breken* Het
Russische Vjolk heeft nimmer het h.oo.fd gebogen, de oorlogs-
schade is bijna weer -hersteld en 'de' welstand gaat\-
ogen vooruit* Spreker legde er aan de hand van enkele voor-
beelden de nadruk op, dat het a,ga Ijzeren Gordijn niet
aan de Oostgrens maar aan de Westgrens hangt* Amerika en
ingeland we.ten» dat hun dag en_ .zijn geteld en dat zij uit-
eindelijk door' de volksdemooratieSn zullen worden wegge-
vaagd* Dit is dan ook de reden, waarom zij aansturen op
een derde wereldoorlog*

O T _R

Terwijl de herbewapening van Nederland drie millioen
gulden per. dag kost, wordt mijn voorstel om' de ondersteu-
ning van de ouden van dagen vallende onder de Noodwet Drees

,•
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met twee gulden te verhogen door Minister Joekes afgewezen,
omdat dit 20 millioen gulden per jaar zou kosten, aldus
H.Gortzak. Dit bedrag is echter minder dan één week herbe-
wapening. Met betrekking tot de woningbouw In Nederland zei-
de deze spreker, dat deae ver achter staat bij Boedapest,
Een arbeider met een loon van 50 gulden per week heeft
daar voor f,3«50 een woning voorzien van centrale verar-
ming en een gas- of electrisch fornuis»

DE WAARHEID.

Het werd als een gelukkige omstandigheid aangemerk"',
dat het bestaan van "De Waarheid" niet afhanlelijk is van
advertenties van de grote concerns, zoals Philips e»d. De
inhoud van ons blad kan daardoor zo scherp mogelijk worden
gesteld, zo werd gezegd.
Betoogd werd, dat deze krant niet gezien moet worden als
de krant van de communisten, doch als de spreekbuis van de
gehele Nederlandse arbeidersklasse*
Wederom werd naar voren gebracht, dat alleen "De Waarheid"
de juiste voorlichting geeft. Wij laten ons hier in Neder-
land niet overdonderen door de reactionnaire pers met zijn
leugenachtige berichtgeving, zo drukte G-, J.Harmsen zich
uit« •• • • .

?E STRIJD VOOR DE VREDE.

Betoogd, werd, dat het Westen onder leiding van Ame-
rika een oorlog tegen de S.U, voorbereidt en dat door de
herbewapening van Wes t-Duitsland dezelfde situatie als in
1939 aal ontstaan» Het is niet gelukt in Korea een derde
wereldoorlog te doen ontbranden en daarom wordt het nu in
West-Duitsland geprobeerd.
De imperialistische kliek zal echter de • ' steun van West-
Duitsland en ook van Frankrijk nimmer krijgen»
Er is geen énkele volksdemocratie, die oorlog wil. maar
de bestuurders van de imperialistische landen kijken nie4?
op mensenlevens. Het gaat hen om de centen en of hiermede
honderden of duizenden mensenlevens gemoeid zijn, hindert
die moordenaars en schurken niet, Maar, zo werd gezegd,
de imperialisten v/orden niet alleen in het Oosten, waar
zij zich met alle mogelijke middelen nog trachten staande
t^nouden verslagen, maar overal.
De volksdemocratieen zullen zegevieren. De 8.U. werd als
een vredelievende natie geprezen. Dit land bouwt aan zijn
.toekomst» Het brengt zijn onontgonnen gebied in cultuur
en breidt zijn industrie, in het bijzonder de zware indus-
trie in de Oeral uit, aldus werd besloten.

- 4 - Opgewekt



" • ' D I E F Ë ï £--E H S I M*. __._,_„__ -„„ w,0n 45/1950. blz.4.
Opgewekt werd de z*ga -vredesoproep-y-an Stöcknolm 'te

onder tekenen t, ,

Gr R' O E P II

NEDERLANDSE VROMEN BEWEGING,

Se .neen t e Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Haarlem 25/10 33/~ A»Gelok- Huisvrouwenver-
Y/alvius gadering tegen
J„Ledeer de duurte

Aa Gelok-W-alviüa '.constateerde,, dat door de prijsstij-
gingen van de laatste tijd'grote'onrust-onder de Nederlandse
huisvrouwen i s ontstaan,! • • • • • •

Volgens haar kwam-/de loonsverhoging achter de prijs-
stijgingen aan o .: . . • * .

Aan de•hand van verschillende..voorbeelden trachtte
zij aan te tonen, dat he.t percentage van de loonsverhoging
in, geen verhouding stond tot het percentage van de stijging
der prijzen'van artikelen, - zoals bijv, kleding, wol, vlees,
rijst e n fietsbanden* . ' . . ' .

Ze. was van mening/ dat de\werkelijke oorzaken van de
prijsstijgingen gezocht moesten worden in de geweldige oor-,
logsuitgaven en wees er op, dat er landen waren waar de prij-
zen niet stegen, doch een daling vertoonden, zoals bijv, in
de Duitse republiek en Rusland». In laatstgenoemd land waren
zelfs drie aanzienlijke prijsdalingen geweest»

Daarna sprak J „Ledder,..:die -naging wat de gevolgen
waren van de jongste prijsstijging voor de winkeliers en
de arbeider s „ • :__ •• ' -
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De avond werd opgeluisterd door het optreden van
"De Vrolijke Brigade",

G R O E P IV ,

A. EENHEIDSVAXCMTRALE.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

2wolle 28/10 270/300 matig H,Beldman ^Pyng.ve^. oab>

VT.Hartog
Berichten"

r Spreker Hartog bracht weinig nieuws naar voren. Hij
"behandelde de oorlogen in Korea en Vietnam en wees op het
grote belang van de strijd voor de vrede. Deze strijd viel
samen met die, welke gevoerd wordt voor loonsverhoging» De
grote militaire uitgaven hadden sterke prijsstijgingen ten
gevolge, waartegen eendrachtig moest worden opgetreden. In
dit verband wees hij op het gunstige resultaat dat a.i. de
staking van de Amsterdamse en Rotterdamse arbeiders had ge-
had, n.l. de tweede 5$ loonsverhoging. Ook in de toekomst
moest de eenheid worden gezocht en bewaard, inzonderheid
tussen E.V.G. en N,V,V,- leden» -

Ter vergadering werd een motie aangenomen, waarin
gezegd werd dat ruim 350 bezoekers van de cabsretavond der
E.V.C, te Zwolle op 28-10-50, vaststellende dat de regering
geen enkele prijsbeheersende maatregel treft, van de rege-
ring eisen de invoering van een absolute prijsverlaging en
beperking van de oorlogsuitgaven en besluiten deze motie
ter kennis te brengen van de regering en de Nederlandse pers,
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