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Pinsterwolde

7/7

300/300

ras tig
H.Görtzak
enkele
J.H.Scheps
interrupties

Arnhem

11/7

100/200

rustig
A»de Vries , Versla(gveïg. Ar-;
gëinte** E. J.Saelens beiders-delegatie
resseerd
Rusland

Leeuwar
den

11/7

100/300

rustig

M.Rietveld
I,A,Koning

Vêrslagverg, Ar-~
beiders-delegatie
Rusland

Amsterdam

'19/7

27/50

lauw

H.Gortzak

Openb«verg. Ond:
Het voorstel van
Malik

Dêbatverg. Ond;
De Raad~van Pinsterwolde

GOlIiECtlEF OVERZICHT.
ALGEMEM.

De openbare debatvergadering op initiatief van de afdeling
Pinsterwolde van de C»P.ÏÏ. gehouden, trok grote belangstelling»
Het debat tussen H.Gortzak en J.H.Scheps van de P.v«d.A. leverde
geen niéuwe gezichtspunten over het uitschakelen van de gemeenteraad op. De spreektijd was verdeeld, in beurten voor beide sprekers
van respectievelijk een uur, een half uur en een kwartier. Het
debat stond onder leiding van een neutrale voorzitter.
Van de overige bijeenkomsten waren er twee verslagvergaderingen over de reis naar Rusland van de arbeiders-delegatie en een
openbare vergadering waarop werd gesproken over het voorstel vin
Jacob Malik,
Op de verslagvergaderingen waren de zalen versierd m e t "
- 2-

rode
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ÏÏ.O. 30/195X» blz, g.
rode'en Nederlandse vlaggen en waren spandoeken aangebracht met de
leuzen "Vrede in Korea", "Alles voor de Vrede" en "Voor een vredeepact van de Grote Vijf",
"
Er werd gecolporteerd met "Vrede" en "Vrouwen, voor Vrede
en Opbouw11, me t het boekje "Wij waren in het Sovjetland". Voorts
werden handtekeningen ingezameld voor een vredespact tussen de
Grote Vijf,
In Leeuwarden werd een motie aangenomen waarin werd aangedrongen op terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Korea,
De belangstelling was vrij grootf ongeveer 62ft> van de beschikbare zaalruimte was bezet.
DE OQE£OG3VOORBEREIDING.

Op de bekende manier werd Amerika er van beschuldigd pogiii-'
gen in hét werk te stellen om een derde wereldoorlog te ontketenen.
H.GpRgZAK betoogde, dat de vredesactie helemaal niet naar A
de ain Is" van de oorlogsdrijvers en wel voornamelijk van diegenen™
onder hen, die woonachtig zijn in Amerika. Door hen wordt beweerd
dat de economische toestand "in de wereld zeker slechter wordt, als
hét. tét een werkelijke vrede zal komen. Er is zelfs in Nederland
een blad," alleen door de rijken gelezen, dat schrijft dat een constante "wereldvrede een grote werkloosheid zal veroorzaken"met alle
gevolgen van"dien» Hieraan kunnen wij merken, dat er lieden zijn
die uitsluitend leven om e.en ander het leven onmogelijk te maken,
aldus spreker.
...
" Dit zijn de oorlbgsstokers die, h&ewel zij gelukkig 'in de
minderheid zijn, de macht door hun kapitaal in handen'hebben, Als
men'wapens 'maakt, kan men,ze~niet blijven opstapelen en dan"maar
loten liggen; dan'zou er spoedig geen ruimte meer zijn om ze op te
bergen. Men zal ze uiteindelijk gebruiken*
"De kapitalisten moeten winst maken j al gap-t de wereld in
bloed cri tranen ten onder, het deert hun niet* Als zij maar kunnen leven en kapitaal kunnen vormen, ten koste van de arbeider*
Betoogd werd, dat de verhoging van de belastingen voornarw-feii
lijk op de arbeiders zal drukken.
ft
DE STRIJD VOOR DB WEDE.

Onze taak, zo werd betoogd, is stelselmatig alle leugens
van de kapitalisten te ontzenuwen en een stelselmatige actie voor
de vrede te voejeen en vol ;te houden. V/ij krijgen de vr«de niet op
een bordje opgediend, we moeten er voor vechten. Er moéten handtekeningen verzameld worden voor een vredespaot tussen de "Grote
Vijf"* •
, ,
'
De handtekeningenactie tegen het gebruik van de atoombom
werd aangewezen als de oorzaak dat de Amerikanen de atoombom op
Koxea niet gebruikt hebben. De 500.000*000 mensen, die hun hand- 1
tekening hebben geplaatst op de lijsten, hebben dit mét hun actie
bereikt. Dat was de kapitalisten toch wel wat te veel. Zo moet
het ook gaan met de handtekeningenactie voor een vredespact tuspen de Grote Vijf. Met thuiszitten bereiken we niets.

DB pEBAEyERG». Q.«.Pv.N?./Ky,do.A... IE. PIMTERV/OLDB 7-7-

Over de regeringsmaatregelen tegen de communistische gemeenteraad van Finsterwolde werd een debat gevoerd tussen H,
GORT ZAK en .J>H,3.C.HEP3.J lid der 2e Kamer voor de P, v, d. A»'Dé ver-"
gader'ingfwas"*6"eTé*gcT"cloor de afdelingsbesturen van'dé C.PQIT. en de
P.v.d o A. te Pinsterwolde op initiatief Van de C«P.N»,
H.Gortzak begon zijn betoog niet .het citeren van da artikelen
van de grondwet die handelen over de bevoegdheden en taak van .de
gemeenteraden en vervolgde:
Wanneer de raad zijn plichten schromelijk verwaarloost
fean de regering ingrijpen* De"gemeenteraad van Pinsterwolde is
'echter niet~in gebreke gebleven, integendeel, hij heeft zijn
woord'aan'de kiezers gehouden"en vele verbeteringen weten door
te voeren,, Minister van Maar se v een heeft moeten toegeven, dat de
raad binnen de perken van de grondwet bleef. Ondanks dat wordt, '
onder regie van Amerika, door de pers zeer laatdunkend over alles wat Pinsterwolde betreft geschreven^ Deze campagne is begonnen na het voorstel in de 2e lïamer om de gemeente onder regeringstoezicht~te plaatsen»
De P*v*d,A» zegt socialistisch te zijn» In "wezen is zij dat
niet, want bf men bevoordeelt'de'bezittende klasse, bf men vecht
voor de grote groep proletariers» Wanneer de P,v»d,A, socialistisch
wil zijn moet zij een kruising bewerkstelligen tussenleen werkpaard
én een luxe auto* In de ogen van de heer Scheps is Finster'wolde
een Sov j e teiland, omdat hij Amerikaans georiënteerd ia'e De hele
regeringspolitiek is Amerikaans, aldus spreker,
.ui het goede dat in Pinsterwolde is tot stand gekomen, is
een uitvloeisel ven het bestuur. De Raad baseerde zich op de wet
en niet anders. De mensen, die Rusland steeds aanvallen zijn er
nooit geweest; maar iedereen, ook de heer Scheps, is in de gelegenheid daar eens een kijkje te gaan'nemen, Rusland is geen heils/taat, doch een socialistische staat.»
Spreker zeide er prijs op te stellen, dat de kapitalisten
hem wantrouwen en de arbeiders hem vertrouwen,
J»H.Scheps stelde vast, dat de raad aan het hoofd van d ;
gemeente staat, maar,aldus spreker, die Raad is gebonden aan'bepalingen en' verhoudingenc Het staat ook vast dat Pinsterwolde
moet leven me t "andere genieenten en maar niet kan doen waarin de
•Raad zin heeft. Men maakt geen deel uit van de Raad voor zichzelf,
ook niet "voor een bepaalde groep, maar voor dé gehele genieenschap,
Het ia wel mooi om de arbeidersklasse te bevoordelen, maar als
dit eenzijdig gebeurt, lukt het socialistische plan'niet^, Spreker ontkende dat het socialisme er kan komen door de arbeiders alleen, Sr is geen systeem, dat groter gevaar brengt 'aan de arbeiders dan het steeds weer blijven hameren op de arbeidersklasse,
Daarom ontspoorde Gortzak, daarom ontspoorde Pinsterwolde, aldus
Scheps,
Dat Pinsterwolde een klein Sovj e teilandj e is, vond spreker niet "zo erg; evenmin als het erg was dat er in 1923 in Berlijn zeven fascisten war enc Maar het resultaat was ellende,' hongersnood, bedreigingen, concentratiekampen, millioenén doden.
Men moet het kleine bezien in het licht van het grote*
- 4Spreker

W0Q. 30/1951. blz. 4*
Spreker was van mening dat men,wanneer men zes weken naar. Rusland gaat, niet kan beoordelen, hoe het laven daar is en ver-r
klaarde, dat hij wol zou willen gaan'kijken, als men hem dria
jaar gaf om de Russische taal ta leren en men hem er dan een jaar
aou laten werken* Dit wordt echter niet toegestaan.
Aio de Raad niet erkent dat zijn taak omlijnd is; als de
Raad zich niet bewust is dat hij leeft in de 'gemeenschap, als hij
niet zoekt naar overleg tussen ovorheid en gemeente, dan heeft
Finsterwolde als gemeente geen toekomst meer» Als de Raad dit
wel begrijpt, dan komt men tot andere verhoudingen, aldus J,H.
Scheps*
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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Schoonoord 14/7

-6Q/400

rustig

Mr,„!C.Sunito- Verslagverg,
Heyligèrs
J«Horsmeier
idem in de, openMr.T.Sunito* lucht
'
Heyligèrs

Heerlen

15/7 100/—

lauw

WInschoten

16/7

rustig Mr,T»Sunito.
Heyligèrs
H.Kobus

70/300

Verslagverg,'
mmv, de'oomm.
aangvèr, "Excelsior'%

Sunito Heyligèrs gaf een verslag van haar i>e:feoek met de
F.D»I.P.-delegatie aan ïïoord-Korea*
De Amerikanen werden door haar voorgesteld als"barbaren",
die de Hoord-Koreaan se bevolking door bombardementen en terceut
vermoordden» Zelfs christelijke kerken werden gebombardeerd,
waardoor de daarin gevluchte christen-burgers werden gedood of
zwaar gswond. Vele christenen hebben zich'dan ook van het christelijk geloof afgekeerd, aldus spreekster*
Op het terrein te Heerlen was een podium opgesteld, hetwelk versierd was met N.V»B,-vlaggens Voorts waren spandoeken
opgehangen met de leuzen: "Ook de mijnwerkers willen "vrede"'en
"Geen wapens, ?/el pensioensverhogingen voor de mijnwerkers"*
" In de zaal ts "/inschoten waren leuzen aangebracht als
"Vrede", "Gelijk loon voor gelijke arbeid" en "Geen kanonnen
- 5maar'
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maar brood".
Hier wilden een half uur voor het einde van de vergadering een tiental personen de zaal verlaten* Na bij de deu* "'
op hun nummer te zijn gezet, namen deze personen hun plaatsen
v/eer in.
Er werden .collecten gehouden voor de hulpverlening aan
Noord-Korea,

G R O ? P II ~ VREDES ACTIE.,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,
•s-Gr avenhage

10/7 100/-*-

rustig

0.J.Huiding Openlüchtmeeting Newtónplein
L.Boas
H.Eerhart
uitgaande van ~

hét Bouv/vakvredesoomité

'.s-Gravenhage

11/7 100/—

rustig

H.Berhart
W.Hartog

Openluchtmeeting Hildebrandplein

'9-Gravenhage

12/7 22 5/—

rustig

H.Booymana
H«Eerhart
Ds.W.S.H.v,
Dalen
Da, H.van
Oaenbruggen

Op en luc h tme Q ting Jaoob v,1''
Canipenplein
uitgaande v/h
Bo uwv akvr e d e sc omi té

* s-Gravenhage

13/7 200/—

rustig

O.J,Huiding OpenluchtraeetM.Bakker
ing Steynlaan

weinig
enth.

J.Horsmeier

Groningen 13/7 150/150
Vlaardin- 13/7
gen

35/~-

luBoas

Openluchtmöeting Veerplein

" Iri de zaal te Groningen waren spandoeken aangebracht
met de leuzen: "?/eg met de atoombom" en "Strijd voor de vrede".
OOLMCTIEP OVEHZIQHT,

D© sprekers betoogden o.m, dat indien de strijd voor
- 6de
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fr,0. 30/1951. blzc 6,
de vrede eengezind en algemeen geweest was, de vertegenwoordigers op de viermogendhedenconf erentie te' Parijs niet uit elkaar
hadden durven gaan zonder daadwerkelijk overeen te zijn gekomen
om de vrede te handhaven. Gewezen werd op Maliks vredeèvoorstel
inaake Korea, hetwelk nieuwe hoop. op vrede had gegeven*
De Internationale vredesbewegingen beijveren zi.oh alle
om, afgezien van de vraag wie de oorlog in Korea is begonnen,
daaraan een einde te maken t
Men diende in de eerste plaats het met elkaar e'ens te
zijn, «dat de vrede slechts rust en welvaart kan brengen, Hst
streven naar een wereldvrede "ia geen zaak van een bepaalde 'politieke partij. Een ieder moet, onverschillig' welke politieke
richting hij is toegedaan,, voor de vrede zijn* Dat "de communisten zich voor dé vrede beijveren deed aan de waarde van deze beweging niets af <»• In de bezettingstijd had men in het verzet te^en
de Duitsers ook "niet gevraagd of iemand communist was*
De dominees van Dalen en Osenbruggen begonnen hun betoog
met "er op te wijzen, dat ZQ niet als communisten, doch als
tenen hun spreekbeurten vervulden. Zij hekelden de Amerikaanse
oorlogspolitiek en gaven"te kennen doordrongen te zijn van de
vredëswil der Sovjet Unie» Zij spraken de wene uit, 'dat niet
alleen communisten maar ook alle christenen de vradesligsten zullen 'ondertekenen. Ds» van Osenbruggen eindigde zijn rede met gebed.

Op enkele plaatsen werd gecolporteerd met hst blad "Vrede"
en werden handtekeningen verzameld voor een vredespact tussen
de Grote Vijf .
G t

II_.- VBRMIGD YERZSE 1940-1945*

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,
Amsterdam

12/7 70/300

rustig

J,Brasser
IuM»VoornKsyzer
G*Maas
L. Mok

deelnemers naay
P* I «R» A* P*P»

congres te '.ïeenen

een onbekend
persoon
18/7

J.GrandiaSmits
B.Kieboom
J.Brasser
(J. Maas

85/163

- 7^

idem mtnv» B.Hülsing en G»A.C.
Hulsing Lubbes

(zang)

De

W.Q. 30/1951. blz.. .7.*.
De sprekers brachten naar voren, dat de herbewapening
van \7est-Puitsland op het van 30 Juni tot 2 Juli te \7enen~ge-'
houden congres het voornaamste punt van bespreking is geweest.,
Het congres was van oordeel, dat de geallieerden zich aan dé
overeenkomst van Potsdam moesten houden en had zich tegen de
herbewapening van T,7est-Duitsland uitgesproken. In verband daarmede werd besloten een nieuwe organisatie (F;i.R,A»PtP. - Féderation'Internationale des Rèsistants et Anciens Prisonniers Polltiq.ües) in het leven te roepen/ welke hét verzet tegen de herbewapening van Duitsland moest bevorderen.
In Wenen hadden zij plechtig beloofd alles in "het werk"
te zullen stellen om ook iri Nederland een hecht vrëdesfront te
vormen* De titel "ouc!' verzetsstrijders" moest worden veranderd
in "verzetsstrijders1'» De eanwezigen dienden energiek te werk
té" gaan om alle verzetsstrijders, die in de oorlog zij aan zij
met hen" hadden gestaan te verenigen om, ongeacht politieke of
godsdienstige overtuiging eensgezind te strijden tegen de her^
bewapening van de Gestapo-leden en 3«S~ers,
De positie van de Nederlandse verzetsstrijders werd"vergeleken met die. van de verzetsstrijders in de Oost-Europese
landen* Laatstgenoemden waren, voor zover dit mogelijk was, geheel schadeloos gesteld» Op vergaderingen en andere bijeenkomsten, in theater, en bioscoop, kortom overal, waren de beste
plaatsen voor hen gereserveerd» De beste sanatoria v/aren niut
goed genoeg* Deze mensen werden geëerd in tegenstelling met de
verzetsstrijders in de landen van het Atlantisch Pact. In Nederland was de situatie allertreurigst. De verdeeldheid van het
verzetsfront in Nederland was niet toevallig. Een :'stelletjo
sluwe vogelaars" had liane gezien het machtige eenheidsfront
van verzetsstrijders, dat gedurende de oorlog bestond,te versnipperene
"
Een onbekend gebleven spreker beweerde in ïïenen o»n;" contact te hebben gehad niet priesters en dominees, o,,a* met de gesuspendeerde Taj echo Slowaakse priester. Plojar, Hij had beloofd dat hij adressen zou sturen van Nederlandse priesters 3n
dominees, die deelgenomen hadden aan het verzet of in "concentratiekampen hadden gezeten. De bedoeling is," dat déze geestelijken" door briefwisseling'net hun O*Europese ambtgenoten worden gewezen op het grote belang eensgezindheid te betrachten ia
de strijd voor de vrede.
"Ie"Amsterdam was de zaal versierd met Franse affiches
voorstellande een .doodshoofd, waaronder de woorden "Non", "lïe
jamais plus" etc. Te Rotterdam waren spandoeken aangebracht met
de leuzen "Verdedig.t de idealen van 194-0-194-5", "Geen Duitse
herbewapening" en "Tegen oorlog en fascisme",

GROEP
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Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

J! JLÏJL1UL3LÏJÏ
• A/, o. 30/1951. big, a.
Msterdam

15/7

2000/—

—

M„Bakker
M^ J.Haks

Jeügdvredestrek

Rc'M.Sunito
oen jonge
\7est~Duitser
Tot inleiding van de Jeugdvredestrek werden ^op 14 Juli" te
Amsterdam sportwedstrijden en openluchtbijeenkomsten gehouden,
Dé' bijeenkomsten» waarvoor weinig belangstelling bestond, werden
besloten met kampvuren f.
Het progrsnma van 15 Juli omvatte naast de z^g, ^vredesmars". welke werd gevolgd door een meeting in het H. A, I. -gebouw,
krans legging e n bij verzetsmonumenten en een feestavond,,
In de demonstratie-optocht werden leuzen, poitretten van de
Grote Vijf, vlaggen en praalwagens medegevoerd; voorts mare hè er'den drie muziekcorpsen in de stoet mede*
In de zaal van het R* A* Ia-gebouw waren spandoeken aangebracht met de leuzen "Voor het Vredespact tuscen de Grote Vijf",
"Vrede in Korea" en l?Esn jaar is meer- dan genoeg, geen achttien
maanden".
.•
e. dt/,middagM, j t,<mlrüïïi6'fc werd o. a, hè t 'woord gevoerd
door de algemeen soera taris van het A.N.Jn!?., M. J.Haks,
"V/ij houden de Jeugdvredestrek, aldus spreker," omdat wij
willen dat de Regering de 'bewapeningswedloop, die dé troosteloze
positie van de jeugd nog troostelozer maakt, stop. zet„ ''7ij eisen
ruim baan voor onze toekomst vol verwachtingen in vrede en geluk 11 »
.

'

•

-

"

" ^

'Voorts- werd gesproken door Sunito en een jonge "7e s t- Duitser
Door de geestverwante jeugd van Ruslanr" Frankrijk, België en andere landen waren 'begroetinga telegrammen gestuurd,
•
""
' Er waren geen zitplaatsen gemaakt, ..zodat een groot deel
der demonstranten, vermoeid "van de "vredeamars", do zaal weer
verliet en huiswaarts keerde»
Op de feestavond werd een programma van muziek, zang en
dans uitgevoerd*
Volgens 'Bakker, landelijk voorzitter van het "A.N. J.Vi,
moest vriend en vijand erkennen, dat de demonstratie gelukt was,
Ondanks de van de autoriteiten ondervonden tegenwerking en het
verbod om de Jeugdvredestrek op 8vJuli te houden, was de vredestrek een succes geworden*
Tienduizenden jonge vredesstrijders uit het gehele land
hadden duidelijk van hun afkeer van een nieuwe wereldoorlog
blijk gegeven*,
"\7ij willen vrede, aldus Bakker, een vrede die de jeugd
- 9~
"
in

in Nederland in staat zal stellen haar eigen zaken te"~regelen.
Voor'de jeugd staan twee wegen open* De weg van haat en oorlog en
de weg van vrede en welvaart. Deze laatste weg slaan v/ij in.

G R O E P
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DIVERS M,

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaal c ap <,

Amsterdam 6/7 . 40/300

HiMooy
Ho«J«Jordan
M»Bakker
Smit (?)

landelijke conforentie v/h Initiatief-Comité ter
verdediging van ,1e
rechten van het
kind

Eij het "betreden der zaal werden de bezoekers verzooht hun
handtekening op een presentielijst te plaatsen, waarna zij in het
bezit werden gesteld van een soort manifest van h e t ' c o m i t é en een
p handvest voor de rechten van het
kind"»

M y wilde de w rechten van het kind" ook "de"plich'ten van
de ouders" noeaen c Hoewel voor het kind vele rechten en beschermende bepalingen zijn uitgevaardigd, dreigt er groot gevaar* Het
is gewenst propaganda te maken ö n hetgeen bereikt is te behouden en uit te broj.dsn s Zelfs in ons land "waar men óp dit gebied
lang niet achterlijk is; mankeert nog genoeg" t In België", Zweden en
Zwitserland wordt'reed?.' veol gedaan op het gebied van de'bescherming van het Kin d <> Door een in September 1951 in Wenen te höucUn
Internationale conferentie hoopt men de activiteit op dit gebi,:d
in vele lenden_ te vergroten-,
". .
3mit (?) wees op de verschillen in de bedragen welke op de
begrotingen 1950 en 1951 voor Oorlog en Marine en'voor Onderwijs,
Kunsten en'Wetenschappen ware'n uitgetrokken. De gevolgen van dit
beleid waren, aldus spreekster, woningnood, abortus en bouwstopkleuterso holen,,
' Jordan herinnerde aan Maria Montessori, die "het kind de
"vergeten burger" noemde en een "Ministerie voor het'Kind" propageerde. Ondanks alle sociale v/e 11 en én beschermende bepalingen
b l i j f t het kind geestelijk onbeschermd,,

Bij de discussie werden veelvuldig gedeelten aangehaald uit
toespraken van het Nederlandse lid van de F.D.I.F.-delegatie naar .
Noord-Korea y Mr. T,Sunito-üeyligers. Het bleek, dat de conferentie
het handhaven van rle vrede als voornaamste punt van bespreking
*- 10 beschouwde

W,O, 30/1951,blz.. 10,

"beschouwde. Hierdoor zou de veiligheid van het kind worden gewaarborgd, terwijl door vermindering van de oorlogs- begroting
gelden zouden v/orden vrij genaak t welke voor het welzijn van het
kind konden v/orden aangewend.
' '
Marous Bakker had tijdens de discussie vele voorstellen gehoord, doch deze beoogden naar zijn mening bijna alle activiteit
op terreinen waar .reeda andere organisaties werkzaam waren. Men
móest komen tot zelfwerkzaamheid zonder'zich op leeggegraasde
weiden te begeven. De mensen die in deze organisatie wilden werken
voor de vrede, konden zich veel beter scharen in de rijen van de
diver-ae vredesactiea.
"Het kind nioet worden beschermd tegen alles wat minderwaardigheidsgevoelens of gevoelens van haat zou kunnen opwekken*
Het moet worden grootgebracht niet de idee, dat het tot volle ontplooiing kan geraken en dat het de hoogste voldoening aal smaken,
indien het het beste van zicF zelf wijdt aan zijn evennaaste in 4)
een algemene geest van broederschap en vrede". • - - .
Een motie, waarin werd aangedrongen adhaesiê te betuigen
met het streven naar een vredeèpact tussen de Grote Vijf werd met
19 tegen 12 stemmen aangenomen.

G R O B - P , III - VEHENIGIHG- NEDERLAND, r U .3.. S, R.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.
Almelo

30/6

50/250

rustig

W.Swarts
Vèrslagvefg. van
E.J.Saelens de afbeidersdelegatié naar"de
Sovjet Unie

Volgens Swarts was het in Rualand niet zoals hier, dat de
mensen trouwen en tot hun 50 ste of 60 ste jaar moéten wachten eer
zij de beschikking krijgen over een gedeelte van een woning."Tea
behoeve van jonggehuwden en bewoners van krotten worden, grote
complexen woningen gebouwd» Wanneer een bewoner van een "krot'één
nieuwe woning betrekt, wordt het oude huis terstond afgebroken,Spreker noemde het een leugen, dat de 'Jeatelijke mogendheden
zich bewapenen omdat zij bang zijn voor Russische agressie; De
bedoeling van een door Amerika,te ontketenen oorlog is tweeledig,
n.l.
1. afslachting van millioenen overcomplete arbeiders
2. dubbele winst voor de rijke Amerikanen. Eerst verdienen zij
grof geld aan de levering van het oorlogstuig en daarna hopen
zij de in Rusland aanwezige schatten te kunnen stelen.
- 11 -
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Dit laatste zal hun echter opbreken. 41 wil Rusland geen
oorlog en zal het ook nooit zonder noodzaak aanvallen, het beschikt over een geoefend leger dat elke indringer buiten de grenzen zal weten te werken.
Pogingen werden gedaan om aan de bezoekers boeken van de
uitgeverij "Pegasus" te verkopen, echter zonder resultaat/ Er"
werden handtekeningen verzameld voor een vredespact tussen de
Grote Vijf .

G R O E P 'IV-A -

MHEIDSVAKOMIRAIB.

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Zutphen

26/6

Amersfoort 28/6

Pinsterwo ld e

14/7

170/300

80/150

100

B.Siebers
J.Hesterman
L.A.Koning

kalm

Verg. belegd door
het "Comité Delega-,
tievergadering" te
Zutphen "waarin
£.'V.C.-ers zitting
hebben

onbekend ge- Opënb.verg, E.V.C»
bleven voor- "De Metaal» (verzitter
slagverg.)
M,Rietveld
W.Swarts
H.Schuur
G.Nanninga
B.Blokzijl

Openlucht meeting
B.Ü.Z.

Te Zutphen waren de volgende leuzen aangebracht: "Wat doet
gij voor de Vrede" en "Sovjet Unie Burcht van Vrede".
Nadat"de sprekers hun propagandistische redevoeringen: voor
de U.S.S,R. hadden uitgesproken, was er ook hier "na de pauze gele-^
genheid tot het stellen van vragen. Een der aanwezigen vroeg o «nu
hoe het met de ZondagPheillging in de Sovjet Unie gesteld was. Hij
zeide dat volgens de Bijbel de vrouw ondergeschikt was aan de man,.
Kaar zijn mening moest de Sovjet Unie terug naar God evenals Nederland en de andere V/ester se landen.
KONING antwoordde hierop, dat het geen vergadering over
het gëloojT'Was. Hij verweet betrokkene, fascistische en~kapitalistische vragen te stellen, "waarbij hij opmerkte dat dit een vergadering was van arbeiders en niet van kapitalisten.
Op de te Amersfoort gehouden vergadering bracht de 'onbekend
- 12 gebleven
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gebleven voor ai t ter hulde aan de. sprekers, aangezien die wilden
wild
etuigen van -de grote ontwikkeling op economisch gebied in de
getuigen
U.S»S»R. en de strijd voor de vrede die iedere Sovjet burger zou
voorstaan. Hij deelde mede dat in de tookcmst meer arbeiders-delegaties naar Rusland, gezonden zullen worden waardoor de mogelijkheid geschapen wordt, de massa van voorlichting te dienen omtrent
het leven in de Sovjet Unie* Dit is aldus spreker van het grootste
belang omdat geen gelegenheid wordt verkregen om via de radio het
Nederlandse volk voorlichting te geven*,
Te PinsterwoldG deelde SCHUÜH mede, dat de toestand van de
landarbeiders niet roüskleurig"*£s7Tïij zei dat alle landarbeiders
zich aaneen moesten sluiten o ra strijd te voeren voor een loonsverhoging van 10fo0
Bej^en^.JBIiOK/fJJL, de landelijke voorzitter van de E.V»G. wees
erop "daT^irl :d"'e"'€egeriwbordige tijd vele aanslagen worden gepleegd
op de 'beurzen van de arbeiders o ö m<> door verhoging van de kostprij
van levensmiddelen en verlaging van de arbeider slonê'n, Hij wekte
voorts 'op tot het vormen van een eenheid van ALLE werkers. In de
arbeidersklasse wordt niet gevraagd naar de., politieke dichting die
men heef ta Er moet ge zaaien' lij k gestreden worden voor betere levensvoorwaarden en hogere Ionen0
O R O l, P

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,
Nieuwe
Niedorp
Hengelo

.8/7

80

35/7 37

rustig- . \7, Ti bb erna

Openlucht

gematigd A»J«Bom

idem

meeting
J öllieuwenhuizen
H a Dekker
H*E.M«Ao Liefrinck

In' de te Nieuwe ÏÏiedorp door "De Vrije Jeugdbeweging",
"Ds Vrije Socialistische Groep", "De Humanistische- Gemeenschap"
en "De Doopsgezinde Vredesgroep" gezamenlijk belegde openlucht
bijeenkomst spoorde !7„Tibberna "namens de !1De Vrije Jeugdbeweging"
sprekende over'"Door Naturisme en Vegetarisme tot Socialist" de*
jeugd aan om een goede- socialist te worden door op humanistische
en vegetarische wijze te leven* Johan ïïieuwenhuizen, dié namens de
"Vrije Socialistische Groep'1 het onderwerp "Gij zult niet doden"
besprak, wekte naar aanleiding van het zesde gebod op tot "strijd
tégen Re t kapitalisme en militairisme, H^Dekker, sprekende fia^
mens de "Humanistische Gemeenschap" over "Hunanisme .en Vrede",
- 13 noemde
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noemde het militairisme een kwaad, hoewel hij van mening was "dat
men zich moet verweren tegen aanvallen andera wordt de cultuur, die
men zelf mede opbouwt, vernield; 1 H.E.M.A.Liefrinck, Doopsgezind
predikante te Nieuwe Niedorp besloot de meeting met een referaat o-ver "Waarom er geen vrede is"; zij spoorde aan tot bestrijding van
het militairisme, doch alleen op grond van door haar riaar voren gebrachte christelijke beginselen. In een bijeenkomst te Hengelo
sprak A.J.Bom over het standpunt van de vrije sfcoialist ten aanzien
van het militairisrae en stelde dat zo Christus thans op de wereld ' •
zou leven, Hij aan de zijde van de anti-militairisten zou staan.
G R O E P

G-emeente

VII

- JEHOVA» 3 GBTUIGM,

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekres
Zaalcap,

Zandvoort 16/7 38/4-0

aand,

L.Verbeek

TT'

Sprekende over "Ware en On v/ar e Religien" achtte L.Verbeek
het doel van een ware religie niets anders te doen dan wat God
in de Bijbel heeft voorgeschreven,
Hij v/as van mening, dat all t- tegenwoordige rëligien uit de
R»K.Kerk zijn ontstaan en dat deze rëligien allen dezelfde fouten
hebben omdat ze wel de riten, maar niet de leerstellingen van deze
kerk hebben verworpen*
Alle bestaande rëligien zeggen "het doel heiligt de middelen", zij
schakelen de Bijbel uit, echter alleen in de Bijbel kan men de v/are
religie vinden.

P E R S OH A L I A

«/Bakker-Cbla.5,8,9)
Marcus,
v/Blokzijl (blz.ll)
Berend*
l/Boas (blz.5,8)
Louis»
Bom (blz,12)
'
Adrianus Jacobus»

i

Boymans (blz.5) '
Hendrik Albertus*
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