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G- R O E P I

COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND,

G-emeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,,

\'̂  Termunten 11/11 5O/— rustig

Muss'eika- 13/H 40/4-00 • ruatig
"". naai

G-em0Onstwedde

i:_\\Hieuwe .14/11 35/~- rustig
\|t< Pekela ' "

\i-0ud'ö Pek-e-16/1.1 50/-- .rustig
^ la

\k-Belling- 17/11 3 O/— 'ruatig
V^ wolde

Rotterdam 17/11 25/30 ' rustig

- 18/11 180/openl, —'
?/olde

Amsterdam 19/H 1500/1500 opge-
wekt rn.c.

f applo

Assen 20/11 90/120 rustig

— 2 «-

StAdema Waarheid-Film-
tournee

E* Kuiper ¥aarheid-Pilm-
' tournee

kuipers" Waarheid.-ï'ilm-
tournoe

H t S t e in- Waar hè id-F i Im-
felïder tournee . , ; : •
ToHaagsma -.;

L t Ab b as Waar hei d-P i Im-
tournee

ker

HO Haken Protest meeting
3= dé G-root (Kwestie Fins-
JYHaken: terwolde)

G-^G-^G-eel- Pilmochtend m.
hoed orgelmuziek en

samenzang

. Wo Kr enier Waar h e I d-P i lm--
tournee

Rotterdam

J



D I E N S T G E H 1 I M

Rotterdam 20/11 4-25/950

Beverwijk 21/11 70/450

strijd-
lustig
m.a'ppl.

rustig
enig
appl.

W,.Q. 49/1950. blz, 2,

J.P.Schalker Pro testmeeting
H.Haken (Kwestie Fins»
"P.Bakkern terwolde)
G. G. Geel-
hoed

H. Gort zak

Den Haag 21/11 300/-~ rustig L.H.Koning

Arnhem 22/11 140/120 rustig
enig
appl.

Hoogeveen 22/11 75/110 rustig

Umuiden 23/11 70/150
Gem.Velsen

Hengelo 27/11 76/110

rustig

A.D. Schoo-
nenberg

W.Kremer

H. Gortzak

rustig Aev.Doorn-
He ids tra

Enschede 29/11 50/100 rustig P.Bruinsma

Openb.verg,
mmv. Oor zwart

Openb.verg,
t«g.v. "Maand
v. d. Pers" mmv.
muziekgroep
A.N. J. V., "De
Jonge Garde",
een zangerj tom-
bola.

filmver t.

Waarheid-Film
tournee

Opönb.verg.

Waar h e i d-F ilm-
tournee

Waarheid-Film-
tournee

OVERZICHT»

Ter gelegenheid van het 5e 'ïaarheid-filmtournee vonden
9 vertoningen plaats van de Hongaarse film "Kameraad Szabo'%
voorafgegaan door een documentaire over de begrafenis van
DIMITROV.

- 3 -
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Op nagenoeg alle bijeenkomsten werd do internationa-
le politieke toestand van uit communistisch standpunt be-
licht en werd de gebruikelijke-propaganda gemaakt voor het
dagblad "De Waarheid'?7 het gezinsweekblad "Uilenspiegel", en
het"weekblad •*Jeugd"* •

De openbare-pro--testmeeting':te Finsterwolde belegd
n.a,vé'de voorgenomen regeringsmaatregelen•trok bezoekers
uit Nieuwere'-.orLEv, .ïërmunten/ Winschoten, Oude Pekela en- '
Groningenv Op het -sportterrein Was een podium opgericht,
waarop 4 rode vlaggen-v/aren geplaatst, terwijl bij de ingang
en over het terrein verspreid rode vlaggen wapperden, waarop
het hamer en sikkel»embleem was aangebrachta Als qrde-cóftt-.
missarissen dienst doende personen droegen een rode band
oniiile arm eveneens van•dit embleem voorzien. In de zaal te
-Rotterdam waren de leuzen aangebracht? "Verdedigt Finster-
wol'de%' "G-een Fascisme-Ge en Reiohscommissar" en "Protesteer
tegen iedere. schending van de Grondwet",,

•'-'' • Hier en daar werd met communistische lectuur gecol-
porteerd en" gecollecteerd ten bate van "De baarheid" of voor
het bestrijden van de onkosten van de bijeenkomst.»

Naar' aanleiding vaarde kwestie Pinsterwolde werden
talrijke moties aangenomen,' die- hetzij ter kennis van de re-
gering, dan wel'ter kennis'-van de voorzitter van de 2e Ka-
mer ,;gebrac:ht zouden worden,, .

•r Op enkele plaatsen werden bovendien moties aangeno-
men in verband met he:t'vonnis tegen Piet van Staveren-,

Elders werd gelegenheid gegeven om vragen te stellen
en /of voor debat,, ' . ,, •

Bij verschillende gelegenheden werd critiek geoefend
op de geringe opkomst, doch over het algemeen was de belang-
stelling vrij groot,-, . '• ' * '

Dl^OORLOGSVOORBEREIDING. ' "

Om hun positie te handhaven, trachten de kapitalisti-
sc-he landen j. die geen bestaansrecht meer hebben, een. oorlog
te ontketenen., In Korea is al een haard ontbrand en men is
druk beaig in Y/est~Duitsland de 2e haard tot on-tbranding te
brengen, ao zeide S,DB GROOT* ' . . •'*".
Betoogd werd, dat' Amerika en de We s t-Europese landsn zich
bedreigd voelen door de zich bewust wordende arbeidsmasaa
en zic-h daarom tot de tanden bewapenen. Niet alleen in •
luropa, doch ook in AziS vechten de arbeiders tegen de -oor-
logspolitiek, De actie in Korea vraagt zoveel troepen en
materiaal, dat Amerika de eerste 18 maanden geen wapens aan
"Europa kan leveren, aldus J.P^SCHALICTR.

- 4. - ' Met
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Met betrekking tot -de bewapening van West-Duitsland
werd gezegd, dat hst merendeel van het West-Duitse volk geen
oorlog wil, doch dat een aantal fascistische generaals hun
krachten nog graag eens met de S. U. zouden willen meten.
Bovendien werd gewezen op de actie, die Ds, Niemb'ller voert.

De aanwezigen werden opgewekt om ter voorkoming van
een 3e wereldoorlo.g ongeacht de politieke of ' godsdienstige
overtuiging te strijden; tegen 'de bewapeningspoli tiek en er
bij de regering op aan te;; : dr ing en, dat zij zich evenals
Frankrijk tegen een bewapening van 7eat-Duitsland uitspreekt

KWESTIE '

Indien de Gemeenteraad aan de' kant gezet zal worden,
zal de C, P. N» buiten -de Raad voor de arbeiders blijven werken.
De P,v,d.A.-burgemeesfcer Tuin Jr. zal zijn nek braken op de
harde koppen van de arbeiders van Finsterwolde, zoals Seijs
Inquart zijn nek in Neurenberg heeft gebroken, aldus H.HAJTEN^

Betoogd werd, dat er momenteel een geweldige hetzcampag-
ne tegen het communisme gaande is. In Frankrijk zijn 30 com-
munistische burgemeesters ontslagen. In Italië heeft men
toevallig wapens gevonden in het gemeentehuis van een commu-
nistische burgemeester. Ook in België, Iiuxemburg en Zwitser-
land worden maatregelen getroffen» De" aanval op het rode
bolwerk, Finsterwqlde, is een druk op de knop van het Marshall-
plan, aldus S. de Groot, Deze spreker was' ervan overtuigd, dat
het wetsvoorstel er bij de 2e Kamsr niet door zal komen,

Algemeen werd naar voren gebracht, dat door de voor-
genomen maatregelen de democratische beginselen met voeten
zullen worden getreden. Het is de burgerlijke pers niet ge-
lukt ons van fraude te betichten, Voor belastingontduiking
moet men bij de grote boeren zijn en voor fraude bij het
Katholieke gemeenteraadslid van Breda, dat f, 10, 00-0.— ver-
duisterde, aldus H. Haken, We moeten de leugen-campagne door
de radio en de pers tegen de wettig gekozen gemeenteraad ont-
maskeren. De regering Drees drijft het werkende volk naar de
afgrond. Wij hebben geleerd, wie onze vrienden en wie onze
vijanden zijn. ; . l

JiHAKEN betoogde, dat de schuld lag bij de minister l
van Binnenlandse Zaken, die er op „ui t, zou zijn de communisten
uit te bannen. Vele andersdenkenden in Finsterwolde zijn
het echter niet eens met de voorgenomen voorzieningen, hetgeen;
volgens spreker door de secretaris van de P.v.d*A« Af d. Fins-'1
terwolde is getuigd, '

Medegedeeld werd dat er in Finsterwolde een comité is
- 5 - opgericht
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opgericht on de voorgenomen regeringsmaadrégelen te niet te
doen, waarvan de hoofdonderwijzer KOOK secretaris is<;

In dit uit 17' leden bestaande comité hebben 5 fami-
lieleden van burgemeester Tuin zitting genomen en om er niet
de schijn van een communistische rel' aan te geven, maken
er slechts 3 leden van de CcPsN. deel van uit, aldus JSP„
Schalker, Ook werd bekend gemaakt,, dat er in de gemeente
een referendum zal plaats vinden, waarvan de uitslag aan de
minister van Binnenlandse Zaken gezonden zal worden» '

CRITIIBIC OP H"EE REGERINGSBELEID.

Naar voren werd gebracht, dat ook Nederland zijn
zelfstandigheid heeft verloren en dat Amerika bepaalt hoe
men hier moet regeren, Door het Marshall-plan is het verbo-
den met Rusland handel te drijven en daardoor liggen er b,v,/
duizenden vaten haring in .Umuiden opg.oslagenj die in de
Oost-Europese landen gemakkelijk geplaatst konden worden*,

Betoogd werd, dat de zienswijze .van de GaP,,N. ten
opzichte van het Marshall-plan in de afgelopen jaren wel is
bewaarheid. Het Marshall-plan bracht geen vrede, welvaart
en rijkdom, maar oorlog,, werkloosheid-én armoede«

, . .Desondanks blijft de regering de Marshall-gelden be-
steden aan .een oorlogsvoorbereiding, die in wezen tegen de
S,Ui is gericht,. Men noemt-de communisten on-Nederlands,
maar''zij, die uitverkoop houden van Nederlandse belangen,, die

., Nederland iii.de 'macht van een vreemde mogendheid brengen,
''die. V/e s t-Duit s land willen bewapenen en mat Franco samen wil-
len gaan, zijn de landverraders, •• '-

- : Hiertegenover moeten wij een nationaal programma stel-
len, ' zoals door ons steeds is, nagestreefd, aldus H.Gortzak,

,,, Het is mij bekend, aldus deze spreker, dat de mensen van
de "Bijzondere Veiligheidsdienst" scherp op mijn woorden let-
ten of dat anderen deze dienst van mijn uitlatingen op de
hoogte stellen, doch dit deert mij niet. In Nederland kan
men straks alleen nog besloten vergaderingen houden, waar
de politie vrije toegang heef ta' Aan het ""Wij leven vrij,
wij leven blij op Neerlands 'dierbre grond, wij dulden hier
geen dwingelandij, v/aar eeuwen vrijheid stond" mag de regering
zich wel eens gaan houden. De communisten hebben zich in
de laatste oorlogsjaren niet laten onderdrukken en laten
zich dit in de toekomst ook niet doen.

Betoogd werd, dat het niet lang meer zou duren, of de
arbeiders zouden meer macht krijgen,,

CRITIEK
- 6 -
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ORITIEK OP POMTISKi;

Wederom werd de gebruikelijke critlek geleverd op de
leiders van de P^v.dèA» J, de Kadt schreef in zijn boek. dat
als er lOtOOO Nederlandse communisten in concentratie kam-
pen werden ondergebracht, • dat het met, het communisme in' Ne-
derland gedaan zou zijn, doch wij zullen bewijzen, dat dit
nimmer het geval zal zijn, aldus H» Go r t zak. Koos Vorrink
die enkele weken geleden in Enschede vertelde, dat hij een
angstig uurtje had meegemaakt, omdat hij bang geweest was,
dat de troepen van de .V. N. in zee zouden gedreven worden,
zal nog wel meer angstige uurtjes meemaken, zo werd gezegd.,

DE MAAND VOOR UB

Ter gelegenheid van de Maand van de Pers (23 Novem-
ber - 23 December 1950) waren verschillende bijeenkomsten
belegd, die in het teken stonden van de propaganda voor de
communistische pers en hier en daar een 'f eestelij k karakter
droegen, • . .

Betoogd werd-,, dat "De Waarheid" het' enige socialis-
tische blad voor de arbeidende klasse is en dat iedereen,
die andere kranten leest wordt beïnvloed door de, leugencam-
pagne van het kapitalisme. Vanaf het begin van haar bestaan
haeft "De Yfaarhaid" voor de vrede gevochten» De C»T?,N* heeft
thans ...e grootste drukkerij van Nederland,

Door A.D, SCHOQNMBSRjGp, hoofdredacteur van de "Waar-
heid", werd gezegd, dat De Waarheid in grote, zeer grote
financiële moeilijkheden verkeert»

Do aanwezigen werden aangespoord al het mogelijke
te doen om hierin verbetering .te brengen* Opgewekt werd
bezorger-propagandist of agent van De Waarheid té "worden»

HSO!. CONFLICT IN EOR.SAó , ;"

De door Mac Arthur aan zijn soldaten gedane belofte-,
'dat ze mat Kerstmis thuis zouden zijn is ;te niet gedaan,
doordat hun grocxtscheepse aanval te pletter is gelopen op
de. weerstand van .de, Nöord-Koreanen en de Chinezen, die de
Amerikanen zullen wegvagen? 'zo werd gezegd. In Korea zijn
reeds meer mensen en materiaal ^aange-vqerd. dan bij de in-
vasie in de laatste wereldoor-Log. Gesteld werd, dat het
Koreaanse avontuur op een fiasco is uitgelopen en dat er
van de Nederlandse vrijwilligers niemand zal terugkomen»

— 7 —
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DB STRIJD VOOR DE VREDE,

Wederom werd naar voren gebracht, dat de S,U» sinds
haar bestaan getoond heeft de vrede na te streven. Bij een
enquête in Amerika heeft een grbte meerderheid aioh echter
uitgesproken voor esn nieuwe- oorlogc
Maar, zo werd gezegd, wij hebben geen belang bij een oorlog»
Wij wensen noch van Russische- noch van Amerikaanse sijde een
atoombom op ons hoofd te krijgen. "Sventnin wensen wij een be-
zetting van ona la$dj wij, communisten zijn zelfs tegen een
Russische bezetting»

De enige manier om een oorlog te voorkomen is een
nauwe aaneensluiting van de 800.000e,000 mensen, die de op-
roep van Stockholm hebben ondertekend* •. Opgewekt werd tegen
de bewapening van Ws't-Duitsland te strijden om zodoende een
3e Wereldoorlog uit .te schakelen*

Met betrekking tot het 2e Wereldvredescongres werd
gezegd, dat Sngelend op aandrang van Amerika het congres be-
lemmerd heeft- en dat de Amerikaanse professor John Rogge, die
in ds gedaante van ,een vredesvrlend het vredescongres be-
zocht achteraf een v/iel bleek te zijn van de Amerikaanse
oorlogsmachine*- ,"'...'

8 -
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G .R O S B II ,

NBDUEMDS JEUGD VERBOND*

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Oude Peke- 18/11 200/—
"" la

Deventer 1.9/11 100/400 onrus-
tig

Rotterdam 19/11 200/418

'ĵ Houtigeha- 19/11 120/— rustig
Vj\M.' ge

Feestelijke
bijeenkomst

P. W, Kus ter Viering lustrum

M.J.Haks idem

Kolman Filmavond

T.e Oude Pekela vond de opvoering /plaats van twee to-
neelstukken. Het eerste, getiteld:"Zij die het gelag betalen"
had esn politieke strekking, het tweede niet»

Te Deventer voerde een aantal A.N.J.V.-ers het spel
"Jeugd in Opmars" op.

Kuster las zijn rede voor en merkte o«m. op, dat men
wel waanzinnig moest zijn om de Sovjet Unie te verdenken van
het maken van oorlogsplannen» Volgens hem waren zij oorlogs-
ophitsers, die trachten West-Duitsland te bewapenen,' de S.S.,-
bandieten gratie schenken en Nederlandse troepen in
Duitsland willen laten oefenen.

Hij prees in dit verband het moreel van de Duitse
jeugd, welke hij had loren kennen bij zijn grote congres van
dit jaar.

Als voornaamste doel zag spreker, het verhinderen van
de bewapening van 'Test-Europa en die van Ïïeat-Duitsland in
het bijzonder*

- 9 - Het



Het luidruchtig applaus na zijn rede, wekte de indruk
ironisch bedoeld te zijne, Vele jeugdige aanwezigen waren
blijkbaar slechta geïnteresseerd bij hët-'.'t© houdsn bal*

Het programma in Rotterdam bestond o.nu uit het ver-
tonen van de documentaire film "Usbekiptan'? .(Een machtig
voorbeeld) en de opvoering van het spel'"Jeugd in Opmars'1,,

Haks hield een toespraak, waarin hij beweerde., dat
nu de beurt is aan de mensen-die ouder dan 20 jaar willen
worden* Deze dienen zich te verzetten tegen de opbouw van het
militaire apparaato •• ... .

' Er wordt gewaarschuwd voor Rusland, zo vervolgde hij,
doch dit land heeft Nederland met zijn .10. millioen inwoners
.niet nodig» "Rusland heef t nog wel een stukje grond over om
er een paar steden op te Bouwen en'ds Nederlanders"daar to
laten wonen", . - , - ' , • - '• •" . - " . ' - ;. .

Volgens hem moest de leuze voortaan zijn; "G-een ko-
ning's wapenrok".

Tijdens de pauze werd .gecolporteerd' tnqïfc een -specials-
uitgave ter herdenking van Hannie Sohaftc

Bij de uitgang werd een-oo3-l.ee-te. gehouden voor oen
krans op haar graf c,

ïë-Houtigehage, werd eejn «Russische verze.tsf ilm ver-
toond? • ' . ' . . - . - . - ' - . • . ; . , ' • '

Kolman hield, hierbij een causer.ie? waarbij, het werk
van de jonge gardisten werd verheerlijkt sn, gepropageerd,

, " ' - ;Z-ach.t geuite opmerkingen uit, de zaal! "£ou .dat .nu wel
allemaal waar wezen'? „er, z,al wel neer worden o verdreven % deden
vefmoeden, dat de aanwezigen het niet in alle delen met het
naar voren- gebrachte eens .waren»- : .'. „: • „ • . -

. . . ! ' * / ' . . - * ' • *

. 'In' 'Oude Pekela en'Hautigehage werden moties, aangeno-
men, waarin wordt geprotesteerd tegeji het overdragen van-de
bevoegdheden van de gemeenteraad te Finsterwolde. op een
regeringscommissaris s

•• " Voorts werden op alle bijeenkomsten mo t i e's • aangenomen-,
waarin de vrijlating van Piet van Staveren wordt geëist^

1O -
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G R O E P II .

ARBEIDERS-BOND' VOOR CULTUUR .

G-emeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaioap.

Koog a/d 18/11 90/450 — G.Kleyn Feestelijke
Zaan , • bijeenkomst'

Leeuwarden26/ll 20Ü/450 lauw — Filmavond

Te Koog a/d Zaan werd een programma uitgevoerd van
toneel en muziek, waaraan o»a. medewerkten het 'Gezelschap
"Culture" uit Amsterdam, Lion Contran (piano) en De Planowa's
(guitaristen) met- zang van Mary.Planj er.;

Kleyn sprak- -tijdens de pauze een:propagandawoord-en
beweerde, dat de mensen, beu zijnde van hetgeen de radio
geeft, hun toestel afzetten* De A.B.C, is de aether ontzegd,
zodat het publiek op deze wijze ontspanning moet worden ge-
bracht. Spreker riep echter de medewerking in van de aanwe-
zigen. Hij voelde zich teleurgesteld over het geringe aant l
belangstellenden en deelde mede, dat van de 500 circulaires^
die waren rondgestuurd, er slechts één. beantwoord terugont-
vangen was.

He t-win ter seizoen te Leeuwarden werd geopend niet de
vertoning van de Tsjechische film "Sirene". •

Twee korte voorfilmpjes brachten de in 1950 gehouden
verkiezingen in de Sovjet Unie en het 800-jarig bestaan van
Moskou in beeld*

Daar deze avond een financieel nadelig saldo dreigde
op te leveren, werd na afloop van de voorstelling nog een
collecte gehouden.

- 11 -
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& R O S P II o

, BOND VAN SOOIW-STISCHE ZANG- _M

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap0

Utrecht- 26/11 275/300 — W^VéEgmond Feestavond te,?
' . • , 'gelegenheid v0

3-jarig bosten. 7oh.sanglr.oor
RMbr^en
Utrecht-

De aanwezigen werden- opgewekt tot deelname aan de
cultuurinstellingen van de progressieve arbeiders,, Onze ver-
drukkers hebben' ons een "Bonte Dinsdagavondtrein" en een
"Vrolijke Zaterdagavond".alsmede Amerikaanse films gegeven
om de ellende van het dagelijks leven te doen vergeten*
Voor werkelijke cultuur moeten wij zelf zorgen,, aldus spre-
ker o

' . "De Dorastadspelers" werkten aan de avond mede met
schetsjes, conférence en,muziek* (samba, rumba en oowbay-
liedjes)* .

12 -
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G R-O E P II

"VERENIGD VERZET 1940 - 1945"

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap,

Den Haag 20/11 95/250 weinig 3?..P.J.Metsoher Protestver;?:*
enth» i*Wolf tegen vrij-

E«H»Coerts lating pol*
PoV.d»Velde delinquenten
P,C,.W.v*Meer9-
bergen
G.Ö-T-Beglinger

De vergadering was belegd in samenwerking met de plaat-
selijke afdelingen van de N. V, B., de E.V,G. en het'A«N«J,Vc

Sprekers hielden allen vrijwel gelijkluidende toe-
spraken waarin werd geprotesteerd tegen in invrijheidstel-
ling van politieke delinquenten»

De regering heeft deze mensen nodig, aldus de woord-
voerders, om een nieuwe oorlog te voeren en deze lieden zijn
specialisten, d,w,z» in het moorden.»

Het zenden van vrijwilligers naar Korea werd eveneens
gehekeld» -

Een tweetal moties werd aangenomen» In de eerste werd
de vrijlating van Piet van Staveren geëist; de tweede hield
een protest in tegen de vrijlating van politieke delinquenten.,

Aan de avond werkten mede: "De Garde." van het
A.N»J*V» (muziek) en Leo V/olf (declamatie)*

- 13 -
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G R O E P I I ,

HERDENKING HOTIE ÖCHAFT,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming.Sprekers
2aalcap„

Bloemendaal 26/11 ~- rustig
Oversteegen
H.v,Langen
M«J.Haks
G»Maas

Ter herdenking van Hannie Schaft.werd dit jaar weder-
om een "stille tocht" gehouden naar de Erebegsaafplaata 0-
verveen te Bloemendaal.

Verreweg het merendeel der "belangstellenden was af-
komstig uit communistische Kringen, Een' aantal A,N, J.V.-
vlaggen werd in de stoet .medegevoerd» ^ ...

,•- --Door de leider van'-, deze bijeenkomst, Rinus Haks?werd
in -zijn openingswoord medegedeeld, dat slechts op de par-
keerplaats redevoeringen mochten worden gehouden. De aanwe-
zigen namen hiervan met ontstemming kennis»

Alleen T.Menger-Oversteegen wijdde enkele woorden aan
de nagedachtenis van Hannie Schafte , •

De'andere sprekers, t„w. Maas van "Verenigd Verzet
1940--194511, Haks en van langen van het A*N.J,V., bepaalden
zieh.vrijwel tot het houden van communistisch getinte Rede-
voeringen met de bekende inhoud» ;

Else Swart declameerde "De achttien doden" enf'"De
duif vliegt uit"0

• ' Onder
- 14 - ——
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Onder tromgeroffel werd' tenslotte het graf met bloe-
men overdekt, Hierna gingen'de 2200 & 2500 deelnemers, waar-
onder tal van vooraanstaande C.P.N«-ers, rustig huiswaarts.

G R O E P II

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Hilversum 29/11 60/400 ^ —. MoBottenburg-Pos
" • L.Visser

• Tj*Severein

I)é "sp'rëkers, allen afgevaardigden naar het 2e Wereld-
vredescongres, laakten het optreden van de Engelse douane-
beambten tegenover de vredesgedelegeerden en vergeleken
•dit met de overweldigende ontvangst in Warchau. Het.congres
had, volgens hen, het bewijs'geleverd, dat .personen uit
verschillende bevolkingsgroepen konden samenwerken voor
het behoud van de-vrede0.

Een der sprekers behandelde uitvoerig de levensom-
standigheden van de 3?oolse arbeiders en kwam daarbij tot de
conclusie, dat deze zeker niet slechter waren dan die der
Nederlandse of Deense arbeiders. '

- 15 -
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G- R O E P III a

VERENIGING

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming ,Sprekers
Zaalcaps

Haarlem 19/11 250/250' enttu-

Arasterdam 28/11 450/500 aaad«

• S-aPorcelijn Filmavond
• . . *

T*Usde.Vries Verslagavond
E-,Rebling • v»d*November-
O.'HoLenshoek delegatie- v.dw
A* Gel o kr- Wal- Ver^Hedgrland-
vius . U « _ S * S , R * naar
lÜPifoBraa't 'Moskou'
w-Hüiat "-•.. :• ' - - . - .

' ' ' Te-'Haarlem werden, behalve twee korte films over de
jeugdbeweging in Georgië en de sport in de Sovjet Unie, de
Russische'-vèrzetsfilm "De Slag om Stalingrad" vertoond,-

" • , • " « • • « • • * ' • • » ' -;' •

" '; '^Porqelijn hield een toespraak en ging in .op het ver-
wijt van andersdenkenden met betrekking tot de persoonsver-
heerlijking van Stalin, Als wij nagaan, zo zeide hij, wat,het
Russische volk te danken heeft aan haar leiders, dan is'het
niet verwonderlijk, dat dit volk deze liefde steeds uit„

* * « "* • . '

* Gedurende de pauze werd met lijsten gecollecteerd
t.b.v* de Hannie Schaf t-herdenking c,

v

• ie- In de zaal te Amsterdam was het podium met bloemen
versierd, waarachter de Nederlandse vlag en de rode vlag met
hamer en 'sikkel waren aangebracht?

Spreekster en sprekers betoonden zich vol lof over
alles

- 16 -
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alles wat zij in Rusland hadden gezien* '

Na de pauze werd de 80vjet-film "Een machtig voorbeeld"
vertoond»

De dansgroep "De Rode Ster" verleende medewerking.

R O l P IV »

A. SMH^IDSVAKCENTRAIiB.

Gemeente"' Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Jubbega/ 25/11 3/—
Schurega

Noordwolde 18/11 45/550 rustig J-, Das

Wieringen 18/11 350/350

Beerta 21/11 10/~

Openb.verg
E.V.O.

T.v«d.3jaan Openb, cabaret-
. avond S.V.C.

«T. H.C. v»
Renssen

Openb.verg*
E. V. C. -B. L. Z -
Bond v*Iiand-en
Zuivelarb," wegens
geringe opkomst
afgelast

J.H.C, v, Openb.verg.
Renssen S. V. C. -B. L. Z.

met onderw,"Dv
• U, W. en overbrug-
• gings steun" -
ging eveneens niet
door

' ' landsmeer
- 17 -
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Landsmeer/26/11 120/— rustig JoKraayer Openb. cabaret-
Den lip , . Bvertsen avond E.ViC*

In het. bovenstaande overzicht blijkt wel zeer duide-
lijk, dat slechts die avonden waaraan enige attracties wa-
ren, verbonden, nog belangstelling van de B,V.C. vermochten
te trekken» Te WieringerijWaar de zaal geheel bezet was, wa-
ren ook leden aanwezig uit de omliggende plaatsen, zoals Anna
Paulowna e n Kolhorn» • - . , . „ . .

Twee van de drie overige vergaderingen gingen vanwe-
ge de zeer geringe opkomst niet door. Dit is- te opmerkelij-
ker daar "toch als sprek,er was aangekondigd de bekende pro-
pagandist J.H. C. vanvRenssen, voorzitter van het hoofdbe*-
stuur van de Bond van Land^'en Zuivelarbeiders•- B*L.Z.'-
aangesloten bij de "E^C* De oproep om ter Vergadering te komen
was te Beerta evenwel op zeer ruime schaal verspreid,

Zelfs Blokzijl kon slechts geringe belangstelling
wekken.
Bij zijn optreden te Noordwolde behandelde'hij het onder-
werp; "De Strijd tegen'de Duurte en de Strijd voor'"'de Vrede".

<:'Hij besprak hierbij de gevolgen-van de devaluatie en de.aan-
"sluiting van ons land-bij het Atlantisch Pact én ten slotDe
de huidige oorlogsdreiging. . • . •

- 18 -
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& R O B P V

RBVOLTJECONNAIR OOMMONISTOOHB

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap, . "

_ . . . , • . . ; . _ . . . . . . . _ . ^ ... . . . . - . . . - . J 1 ' . . . . . . . . . .

's-Graven-, .9/11 10/—- normaal Th.v.Tijn Scholingsbijeen-
hage , komst

-Spreker besprak de groei van het communisme dn Joego-
slavië en het ontstaan van de controverse tussen Tito en-Stalin,
Volgens v.Tijn heeft Tito een zuiver leninistisch- en geen na-
tionalistisch programma uitgevoerd, terwijl ondanks.de tegen-
werking der Stalinisten de toestand in•Jöego-Slavië zich guns-
tig ontwikkeld.

G R O E P V I , .

AIi PACIFISME",

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,l O

Aalsmeer 15/11 16/60 normaal JBEngels "Vrede en Oorlog"

Spreker liet uitkomen dat boycot en staking het enige
middel

- 19 -
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middel tegen oorlog zijn., Spreker achtte het aantal pacifis-
ten te klein om de nodige aandacht te trekken en hoopte, dat
het nageslacht het op dit punt verder zou "brengeno

G R O E P VI i

KERK EN

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Leiden 23/11 50/600 normaal Ds„M»v.d.Voet Getuigenis-
Ds0J,de Graaf

Beide sprekers betoogden dat de Kerk haar stem moest
verheffen tegen de oorlogr

' G R O E P VIII ..

JEHOVA'S

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap«

Twello 13/11 34/— normaal GoSchmidt

Vlaardin- 26/11 120/200 normaal A.Drenth
gen

. „-__ Algemeen

- 20 -
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ALGEMEM
ui n»iiHn>nin"iiuniTj»-.-«.«»j

5eidö vergaderingen hadden het voor de Jehova's Ge-
tuigen normale verloop, terwijl de toespraken geen nieuwe ge-
zichtspunten naar voren brachtene

P E R S O N A I I A


