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

Verzonden aan;
Zo'S. dlTTEnister-President,
Z.E, de Minister van Binnenlandse Zaken;
Z«ü» de Minister van Justitie.
Z.S„ de Minister van Onderwijs. Kunsten
Verzonden ops
en Wetenschappen, t,a.va Mr«Scholvink*
15 Januari
Be Heer Hoofd Sectie II B van de Generale Staf»
De Heer Hoofd M. I «D,,, Marinestaf.
Alle Politieverbindingen.

H
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G R O E P

I,

COMMUNISTISCHE PARTIJ yan...NBI)MLAiro,

- Gemeente:

Datums Aanwezig/ Stemming! Sprekers!
Zaalcap»

Lemmer
11/12
(genuLemsterland.) .

13O/-

rustig

H.Gortzak*

Openb „vergad.,
Onderws Oorlog of Vrede,

H/12

58/500

ruatig

H, Go r t zak:,

Openb , ver g ad*
Onderw,. Oorlog of Vrede..

Anna Paulow~15/..3
na,' •

44/200

rustig

A.Glim,

Waarhèidfilmtournee.

Hippolytus- 15/12 130/500
hoef
(gem,Wieringen.)

rustig

T. v, d 0 Laan \7aarheid.
filmtournee(

Almelo

Utrecht,

16/12 225/300-

rustig

Assendelft

17/12 50/400

Haarlem

17/12 250/230. rustig

Zaandam

17/12 400/400

rustig

ÜVJ.ffenrar WaarheidW,Hulst

Waarheidf ilmtournee..

T.J.Segeriua,Openb.vergp-d,
. tsg.-v, Maanö.
v.djPerG1 rne-;
vert, film
nDe Jonge
Garde",

rustig
"Rie Blees" Waarheidenig ap,
filmtournee,
plaus
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Amsterdam 21/12 50/300 rustig AtDéSchoonenberg Openb„vergad*
'Onderw. "Korea
en- de intern,
situatie" met
verte van 3
Russ.cult..
films.
Dordrecht

21/12 20/70 rustig

Hilversum 22/12 175/400 rustig

Openb, vergad.
On der w. "Hor e a
en de intern, .
situatie",

J.Flameling

Waarheid- .•
filmtournee.

Rotterdam.23/12 4-1500/ opgewekt J.P.Schalker
~ 1400

Peest. bijeenk.
t « g , v » "Maand
v, d, Pers" mmv,
A. C , A. ". de Booij
(conference),
ï.van Overbeek
(Piano), de
Tardona's, Les
Deux Chéries,
de Diborky's e
een dansgroep
v. h, A,H«J»V,, ;
b&l na.

Bellingwo1de.24/12 75/200 rustig J.Haken

Openb. f eest-r
avond ramv»
toneelgroep
van het A.N.
J. V.

Drachten

f

J.P»Sohalker

24/12 100/150 rustig

Leoimer
25/12 150/(gem,Iemster
- land)

rustig
- 3- ^

J.Jongsma
R. Brouwer

Openb, vergad,
t. g. v,. 10jarig bestaan
van "De ïïaarheid" met v e r t s
film ""De Jonge
Garde".

idem.

D Ï S N S T G r E H ' E I M .

Wedde

25/12

55/-

rustig

OOLLSOTIEP

HnBos
Openb„f eestavond
TaHaagsma mmv» toneelgroep
van het A , N „ J v V c

OVERZICHT

AIGEMEM,

In,hè t kader van het 5e Waarheid-filmtoarnee werden de
..films "Het leven in de Citadel'2 of '«Kameraad Szabo" vertoond,
elders bracht men de Russische film '"De Jonge G-arde1'»
.•.
De zaal in Haarlem was versierd met affiches i!De Waarheid-Vredeskrant", terwijl een spandoek was aangebracht met de'leuze. "Alles voor de Vrede"'
'
. •" •
In Dordrecht was de-.lessenaar behangen met eon rode
doek voorzien van het hamer en sikkel-embleem en waren leuzen'
aangebracht al.a '-Eenheid voor Vrede" en KTegen, de herbewapening van Duitsland"»
•
:
In de Rivier a-h al te Ro .t tor dam waren spandoeken . opge-r
hangen met de leuzen. l?Leest De Waarheid'? en "Jongeren lezen
Jeugd" ^
.•-;..;•
..-.•,•'•'.
- Naar aanleiding van oen-zestal, te lemmer.-'(11/12) .ge- ;
stelde vragen, werd gezegd, dat-deze^ kennelijk uit het vijandelijke kamp kwamen o
...-.,In verband'met de kwestie Finsterwolde, het vonnis van
Piet van Staveren en de bewapening:van Wes t-Duitsiand werden
enkele moties aangenomen, die'ter kennis van de regering gebracht zouden worden»
.
Over het algemeen was de belangstelling vrij groote
HBg_ .CONFLICT -IN KOREA...

,.

Door "vole sprekers werd het ontstaan en de'ontwikkeling
van het Koreaans conflict vanuit de communistische gezichtshoek belichte
'Met voldoening werd vastgesteld, dat de Chinese vrijwilligers getoond hebben, wat bereikt kan worden door hen,
die voor vrede en vrijheid strijden* Nu het "meï;-I(erstmisnaar-huis"-offensief is mislukt-, stelt men voor het vuren te

rij en imperialistische handigheid., zo werd gezegdo
In plaats van niet Kerstmis naar huis, worden 30 met bebloede

NS

&E H

bloede koppen teruggeslagen9
Toen de Amerikanen over de 38e breedtegraad trokken werd
er niet gepro'testeerd. Nu de Noord-Eoreanen en de Chinezen bij
de 38e breedtegraad staan, wordt er onmiddelijk om een wapenstilstand geschreeuwd» In' dit verband werd een parallel getrokken met de politiële acties van de Nederlandse Strijdkrachten
in Indonesië, De Indonesiërs, aldus A-D* ECHOOWENBERG, zijn destijds in de val getrapt, maar de Chinezen zullen dit niet doen*
OORIiOGgVOORBEREID ING-.,.
Nu Amerika de strijd in Azië nagenoeg verloren heeft,
wordt opgewekt tot Europese samenwerking op economisch en "militair 'gebied, Thans wordt getracht in West-Europa een actie te
ontketenen. Ook in Nederland worden millioenen uitgegeven voor
militaire doeleinden. Militair gesproken is Amerika zwak, hun
militaire apparaat is pas in de laatste vijf jaar opgebouwd*Amerika kan niet veel tot stand brengen tegen de Russische legermacht, die in de loop van 30 jaar" is gevestigd,,
Rusland aal Europa echter nimmer aanvallen* Indien dit
wél deze bedoeling had, zou niet gewacht wpjïden tot Yfest-Europa
zich t'ij t de tanden bewapend heeft, zo werd betoogd*
Op hartstochtelijke wijze werd door T c Jr HENRAR opgewekt
tot het saboteren van de militaire voorbereidingen* Arbeiders
in de bedrijven, waar oorlogstuig gemaakt wordt, v/eten wat, hun
te doen staat* De arbeiders vormen een veel grotere macht dan
elke andere=
DE B WAPENING- VAN 'jf*ST»DUITSLAND,

In de toekomst zullen de Nederlandse soldaten schouder
aan schouder met de S^-Ss-ers moeten marcheren en zullen de
Duitse S 0 Sa-ers als stafcingsbrekers fungeren als de Amsterdamse arbeider voor zijn rechten opkomt» Minister Stikker is in
deze zaken op zijn best, maar-hij had zich beter bij het bier
kunnen houden, aldus A t .D« Schoonenberg,,
Rusland's pogingen om te komen tot een verenigd, maar
onbewapend Duitsland worden tegengewerkt.
Indien de bewapening van West-Duitsland mislukt, hebben
de óorlogsophitsers het "spel verloren en zullen zij zich moeten
onderwerpen aan de vredelievende landen, aldus J.,P0SCHAIiKER. •
We weten allemaalj dat Rusland h e e f t gezegd maatregelen te,moeten nemen als West-Duitsland opnieuw bewapend wordt» De bewapening is dus een gevaar voor de vrede, Nooit zal onze jeugd
onder leiding van Nazi-generaals tegen Rusland vechten, 00 riep
deze spreker uit e
Oritiek
.. 5 -

P, XJi N A ..?, Gr . J
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CRITIEK OP.' •HET.
,,-. ••• Door -verschillende sprekers werd "betoogd, dat de tijd
ver meer af is, dat ook in Nederland dezelfde vrijheid als in
Rusland zal komen. 'De rode golf is niet: meer te stuiten*
' . . .Op de vraag s '?£even wij niet reeds in een democratisch
land" werd o„m 0 door H-, GORTZAK te Lemmer (11/12) geantwoord;
Is het democratisch dat Minister Mansholt de maten van Uw vis tuigen vaststelt,, conder dat U als deskundigen bij uitstek daarover wordt gehoord?' Ons volk mag zich niet meer vrij uitspreken,
Pers, film en radio zijn in óns land dienstbaar gemaakt aan ie
.Amerikaanse oorlogsophitser s o
Ook in Nederland trekt men gs-ote sommen uit voor oorlogsdoeleinden maar een Kerstgratificatie voor de arbeiders schiet
er niet op over-. De heren? die hierover beslissen., zullen het
Kerstfeest vevl vieren met kalkoen en wijn*
Het Nederlandse bedrijfsleven is in handen van de Ameriksneiïen in de grote bedrijven mag alleen gemaakt worden, wat
door de Amerikanen is voorgeschreven*
•• . . •
OP POLITIEKE T5GBN3 T ANDERS . .

Vorrinkj de vroegere pacifist,, wordt thans op vergaderingen uitgejouwd, omdat hij besprekingen houdt met legerofficieren en zich laat fotograferen voor een Canadese tank,
zo werd gezegde Hij verklaarde tot tranen toe .te zijn bewogen,
omdat het vroegere militairistische Duitsland in de diepste
put van het pacifisme zit. De Vorrinks, - de Vermeer s, 'de Hommes
en de Schoutens storten het Nederlandse volk bewust" in een oorlog»
De communisten behoeven zich echter niet te schamen.
omdat zij steeds standvastig zijn gebleven.
De meeste dagbladen, w»o ö vooral "Het Vrije Volk" en
"Het Parool" zijn couranten met een leugenpraktij k, die het"
volk misleiden door te schimpen op de communisten en door de
maatregelen van de imperialisten goed te pratenc
De leden- van de P^VcdqA» werden aangespoord de politiek
van hun leiders niet langer blindelings te volgen en' de partijlozen werd verzocht nog eens rustig over het besprokene na te
denken,
.
. .

Algemeen werd er de nadruk opgelegd, dat de comBiunistische pers het sterkste wapen is, dat de partij bezit» Onder
leiding van de G,P.r,Nr is " De Waarheid" het instrument om de
massa
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massa te overtuigen en te leiden, totdat de arbeidsvijandige regering Drees uiteindelijk door het eigen volk wordt weggejaagd
en voor haar misdaden ter verantwoording zal worden geroepen,
zo zeide J,P.5chal.ker 0
In verband met het stijgen van de papier prijzen werd gezegd, dat deze opzettelijk zijn verhoogd om het verschijnen van
"De Waarheid", moeilijk, ja zelfs onmogelijk te maken, waarin
men echter nooit zal slagen*
Opgewekt werd "De V/aarheid", ''Uilenspiegel" en het in een
nieuwe vorm binnenkort verschijnende blad "Jeugd" in elke vor:n
te steunen,
DE STRIJp VOOR. .Dl? ..VRTOc

Rusland "is de sterkste mogendheid van de wereld en wendt
zijn macht alleen aan ter verdediging van de vrede^ Rusland is
echter altijd de zondebok geweest. Vroeger schilderde rien de
"Russen af als barbaren of . als rovers en moordenaars, doch sinds
de laatste wereldoorlog als "vrouwenverkrachters"*
De vredesoproe-p, van Stockholm wordt niet ondertekend, omdat men denkt dat ae communistisch is. De strijd voor de vrede
komt dn de kraam der Westerse machthebbers échter, niet te pasi
Het besluit van de gangster Truman en de Al Oapone-bende om in
Kor d a de atoombom te gebruiken, werd drie uur later ongedaan gemaakt dank zij de vredesstrijders, zo zeide T.HAAGSMA «
• • Set is wenselijk, .dat, iedere vrodeavriend in de komende
aaaK.dür. £.£"•:.• r t;uL -dool; -.aan da bewapening "van. YTealJ-D'it taland om
zodoende de vrede .te redden a
RU3MD VBRHEPJRLMKING t

hemelde vooral het leven in de Sovjet Unie op
en zeide, dat daar alles gebaseerd ia op een vrede s toe s tand, ^r
zijn grote blokken arbeiderswoningen gebouwd met badkamers,, Vele
artikelen krijgt; men voor niets en het prachtige wittebrood '.
wordt binnenkort gratis verstrekt» Het is te hopen, dat de vrede
nog enkele jaren bewaard aal kunnen blijven, aldus spreker, om»
dat het dan niet meer nodig zal zijn om de mensen te overtuigen
van de vredeswil van de Sovjet Unie0
." '
In alle toonaarden werd er op aangedrongen Rusland" met
zijn onvergetelijke leider in de strijd voor de vrede te steunen» Stalin is een voorbeeld van moed, standvastigheid,- 'Onkreukbaarheid en eerlijkheid. Hij is geen God, maar een persoonlijkheid, aldus J»P,Schalker»
•
_. 7 -
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R O5 P

Gemeente

II

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,,

Amsterdam-22/12 200/800

-*-

Lede Jong Feestavond ter inF.W,Dries- leiding v.&e O.P.
een' • ' SeJ,-congres.

Ter inleiding van het congres (22-24/12 1950), werd op
22 December 1950 in "Bellevue" een feestavond georganiseerd,
voor een ieder toegankelijk tegen betaling van f«Oe5Q«.'
De bijeenkomst werd. geopend door de landelijk voorzitter
van de O.P.S.J»- I>ucas de Jong,
Hij merkte oc.m« op, dat de Amerikanen in Korea een beslissende nederlaag lijden* V/est-puitsland wordt herbewapende
Dezelfde soldaten, officieren en andere nazi's, die duizenden
en duizenden hebben vermoord, trekken thans tezamen met de Amerikanen hun uniformen weer aaru
Frederik Willem Driessen sprak als vertegenwoordiger, van
de I.U^S» Hij wekte op gezamenlijk te strijden voor de vrede.
Als onderdeel van het feestprogramma werd een toneelschets opgevoerd, getiteld; "Jan van Hagen moet vrij", De rollen
hierin werden vervuld door in militair uniform geklede spelers»
De 'inhoud was kennelijk bedoeld om de Krijgsraad in een bespottelijk daglicht te stellen* Het stukje/oogstte veel succes.
Na afwerking van het programma was er gelegenheid tot
dansen.
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G R O. S P II .

ARBEIDBR3 BOND VOOR CULTUUR,

Gemeente

Datum A^anwezig/ Stemming Sprekers

Snschede 16/12 400/500

opgewekt G.v*d.Molen ' Feestavond

Deze avond werd door de AeB.C. belegd in verband met het
10-jarig bestaan van het dagblad "De Waarheid".
In een korte toespraak betoogde Geertje van der Molen, dat
tijdens de Duits'e bezetting "De Waarheid" de eerste illegale krant
was en de enige krant, die leiding gaf aan het ondergronds ver zet,
Na de bevrijding had daarom minstens verwacht mogen worden, dat
de bedrijfsinatallaties van de pers, wier eigenaren niet de vijand
hadden gecollaboreerd, onder de illegale pers zouden zijn verdeeld.
"De Waarheid" bestaat slechts, van de abonnementsgelden van
de arbeiders, aldus spreekster. De krant wordt niet gesteund door
kapitalistische concerns, die hun advertenties alleen in-,de burgerlijke pers plaatsen.
Volgens haar had Lenin reeds in 1912 gezegd, dat de communistische pers van het allergrootste belang is in de strijd van
de arbeiders tegen het kapitalistische systeem. De Nederlandse arbeiders moeten het belang van "hun" krant inzien, opdat eens in
navolging van Rusland, de Oost-Europese landen en China, ook hier
het communisme zal zegevieren. Thans, 10 jaren na het eerste verschijnen van de "Waarheid" kan gerust gezegd worden, dat het
niet nog eens 10 jaren zal duren, voor zulks het.geval zal zijn.
Spreekster deelde mede, dat naast een verhoging van de
abonnementsprijs, het formaat van "De Waarheid" kleiner zal worden.
:
De aangekondigde "verrassing" van deze avond was, dat "op
een dag in Januari" "De Waarheid" met een eigen Twentse editie
- 9zou
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zou verschijnen. Pagina,2 van de krant zou geheel aan Twents nieuws
gewijd worden; Bovendien zou er een eigen Telex-verbinding met Amsterdam komen.
Het verdere gedeelte van de avond werd gevuld met een-programma van conference, goajhelarij, declamatie, muziek, zang en dans»
Pogingen van Lion Contrari om enige strijdliederen als ".massazang" te doen zingen mislukten. Het publiek bleek volkomen onbekend te zijn met de teksten en melodieën van de te zingen liederen,
In de pauze werd een verloting gehouden ten bate van "De
Waarheid" (hoofdprijs een taart)»
Boven het toneel was een spandoek aangebracht met de leuze:
"10 jaar De.. Y/aarheid 10 jaar strijd voor de vrede",
Onder de aanwezigen bevonden zich peraonen uit Enschede, Almelo, Hengelo, Losser en Overdinkel*

G- R O E P'. II .

VREDBSAOIITE-a
Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap„

Utrecht

15/12

60/80

—

J.C.Aantjes
VerslagbijeenH.Eroezen-Otter komst
M. Bakker

De opkomst bleef onder de verwachtingen. Op het tijdstip van
aanvang begaven de aanwezigen zich van de grote zaal in het Oranjehuis (.capaciteit 330) naar' de kleine zaal.
Kroezen-Otter verklaarde, dat zij bij haar aankomst in Harwich
ff e en
- 10 -

hinder had ondervonden van de immigratie-ambtenaren,
Zij betoogde, dat men'.als Christen verplicht is samen
te werken voor de vrede en wei met iedereen: socialisten, communisten,, protestanten,, rooms-katholieken en ongelovigenc Volgens
haar ia een Christen automatisch voorstander van de vrede»
Marcus Bakker betoogde o a m e ,- dat de vredesbeweging zal
uitgroeien tot een nieuwe wereldeenheid»
Joliot-Curie citerend, aaide hij: "De UIT O is niet meer
het orgaan, dat zij in haar opzet bedoelde te aijn, een organisatie, ingeateld tot behoud van de vrede p Het is thans een
partijdig lichaam in dienst van de oorlog*,
Volgens hem. aoudei de volkeren, indien de UNO niet haar
plicht'deed, zich daarvan afwenden en andere wegen en middelen
zoeken om hun eis tot vrede over de hoofden van de UNO-heren
heen af te dwingen.In de pauze werd gecolporteerd met "Vrede",.,
Aan de uitgang werd een collecte gehouden om het vredesoomité Utrecht uit haar geldelijke moeilijkheden te helpen.

G. R O E P III . '

VERMÏGING FEÖERLÓND - U, S «S. R,
Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Zaandam

15/12 250/450

rustig • TtuU.de Vries VerslagbijeenA,Gelok-¥al~ komst MOSKOUv\via
delegatie
Dr.E«Rebling
W.Hulst

In de saai hingen affiches met voorstellingen van de-Russische landbouw en industrie, voorzien van onderschr-if ten in de
T —
Russische
- T11

2^-IL? JL-LSJLïLILO
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Russische taal0
De inhoud van de redevoeringen weken niet af van die,
welke op andere in dit kader belegde bijeenkomsten werden ge
houden. (Zie *f.O. 49,50 & 1/51),
Uit de vergadering werd de vraag gesteld, of de mogelijkheid bestaat voor emigratie naar de Sovjet Unie» Het
antwoord van De Vries luidde: "De regering van de S.U, gaat
van het standpunt uit, dat emigratie absoluut geen oplossing
is' voor de'in andere landen .heersende maatschappelijke probleraen 0
. .-..,•.
-. " ; . ;,'.'; .". :
Een andere vraag j "Zijn-'de, gedelegeerden lid van de
C«P«N." werd beantwoord niet: "Neen,•-d'a't' zijn wij niet".
Tenslotte werd de 'Russische film "Een machtig voorbeeld" vertoonde

G R O E P

III „

UIEIHE NED"5RLAWDSS FILMLIGA.

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Winschoten 19/12 225/800' rustig

D, Smook

Filmavond

Vertoond werd de Sov j et-film "Matrozen van Kroonstad'
In het Voorprogramma draaide het wereldnieuws en "De geschiedenis van Moskou"»
Smook deelde mede, dpfmen oorspronkelijk in October
1950 met -de vertoning van Rassisofre films had willen beginnen» Door tegenwerking van de plaatselijke autoriteiten
werd de uitvoering van dit plan gestagneerde
In
- 12 ~~
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In verband met de geringe opkomst werd"na afloop een
collecte gehouden ter dekking van de onkosten»
In. een advertentie in de "Winschoter-courant" was aangekondigd, dat deze filmavond zou worden gehouden onder auspiciën van de Filmliga Winschoten en omstreken»
Daar te Winschoten een neutrale vereniging "De Culturele Pilm", met als nadere aanduiding "Filmliga Winschoten"
bestaat, kon dit verwarring geven,. Cm misleiding te voorkomen,; maakte d'eae vereniging in dezelfde editie van de "Winschoter-courant" bekend, dat de filmvoorstelling niet van
haar uitging.-.

G R O E P IV

A,

Gemeente

3ENHEIDSVAKC ENTRALE,

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloapt. . •

Jubbega- 9/12 15/150'
Schurega

S 0 V c d , B i j Feestavond E.V.
• P . C c d e " 'afd, 'Óudehorne
Vrooiüe

Steenwijk 16/12 300/—

A, Ben t .
G-.J.Buvelot Prop, feestavond. S» V* C,
J, Brasser
Openb„verg 0
'B.v.d.Heul E.V.C. M Antiduurte"

Beverwijk 18/12 70/450

lauw

Zwolle

matig

18/12 31/300

V/. Woudenberg
Deventer

19/12 43/550

matig

- 13 -

J. j Jansen
W.Hartog

Idem
Idem
Schiedam

O, JLJl 3 T G E H S I M «
V/.O. 2/1951, big. 13
Schiedam 19/12

23/350

zeer lauw A.Labruyêre Opent»verg.
B.v.d.Heul E,V*C.
"anti-dnurte"
idem

Groningen 21/12 80/400 rustig

H.Kobus
WfHar tog

Hengelo

G^Beijer idem
E,Sip

21/12 25/156

gedrukt

/

De sprekers op deze openbare E.V,C.-vergaderingen
behandelden allen het onderwerp "De strijd tegen de duurte en voor de uitkering van een ICerstgratificatie". Deze
routine-speeches leverden weinig nieuws op, Wederom werd
sterk benadrukt dat de E,V.C,-ers in hun strijd tegen de
duurte samenwerking met anderen moesten zoeken en wél vooral met dé middenstand en de leden van de Uniebonden,
Betreffende dé samenwerking metïï.V.V*-leden,"merkte
WESSEL HARTOG- te Deventer het volgende op "Het is gemakkelijk een N,V,V9-er tegen zich in het harnas te jagen door
bijvoorbeeld over de reis van Ad Vermeulen naar Amerika te
beginnen. Over zulke dingen moeten we momenteel niet praten, maar we moeten praten over de zaken, waarin de leden
van de Uniebonden het blijkbaar wel met ons eens zijn!" •
Spreker gaf hiervan een voorbeeld, waaruit hij de conclusie
trok, dat men samen kan werken met een lid van een Uniebond
ook al was deze het voor slechts 10 fo met de -^«7*0. eens,
Hartog zei daarop, dat de leden in opdracht van de landelijke leiding der'E,V.C. aldus te werk moesten gaan.
Op de meeste vergaderingen werd voorts een moti^ van
protest tegen de gevangenschap van Piet van Staveren aan
de regering toegezonden.
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« 0.2/19 51.. blz,=. 1.4c

G R O E P

B,

IV.

QKAPH/iUgESIJE VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIE^

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap.
Rotterdam

S'"3akker Open"b P vergadering van
•'. . de Bond van
•
. • Opzichthouders,
. . -'. ' in de Haven,
. "• •; 'anngesl,- bij de
• ' - . bedrijfaorgani.satie VerkeerO.VoB.

24/12 6

De geringe'opkomst maakte van deze bijeenkomst een
"onder onsje" waar men onderling de uitkering van een
Kerstgratificatie besprak*

G R O E I ' V.
VRIJE SOOIALISTEK VERENIGING-

Gemeente
Rotterdam

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap*
27/12 25/50

normaal

J»Bedeaux "De Kerstlegende'5

Spreker houdt een wijsgerig betoog over het Kerstn Pfeest

PJLJJ-L-SJL&- E H B I M .
^«O* 2A951. 'blz, 15.
feest en maant,, dat dit voor de mensheid slechts één betekenis kan hebben, n.l» de verlossing van de slavernij van
Zerk en Staat,

G R O E P VI.

KERK

EN

VREDE.

Gemeente Datum Aanwezig/

Stemming Sprekers

Zaalcap*

Arnhem

14/12 325/—

rustig

Ds.J„B.Th. GetuigeHugenholtz5nisavond,
. Ds.J.J.Buskes Jr,

Ds,HUGENHOLTZ was van mening, dat men als waarachtig Christen liever een Russische bezetting moest ondergaan, dan mee te werken aan voorbereiding en uitvoering van oorlogsgruwelen. Hij meende dat de UNO en het
Atlantisch Pact niet de minste garantie gaven tegen een
oorlog. Spreker laakte zowel Spanje als West-Duitsland
en' riep ten slotte sijn gehoor op zich te onthouden van
de dienst en de oorlog.
Ds. BUSKES behandelde'in zijn rede voornamelijk
het standpunt der Kerk t.o,v. een oorlog. Z.i, moet de
Kerk terug naar haar oorspronkelijke roeping, terwijl
zij nu daarentegen een stuk van de wereld is geworden,
Op een vraag of Kerk en Vrede zou samenwerken
met de Nederlandse Vredesbeweging werd door Ds. Hugenholtz ontkennend geantwoord.
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