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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Amsterdam'2/9 + 25
TöQOO/openl. enth. S. de Groot Baarheid Zomer-

feest 1951*

Schiedam 3/9 '+60/openl. ru- • A+v.d.laan Openluchtmeeting
moe- M.F, van de Ond; Kunnen Oost
rig Haterd - en 'Test in Vrede

naast elkander
leven

Het vijfde Waarheid--Zomerfeest werd gehouden op een ter-
rein, dat door de hevige regenval op verschillende plaatsen zeer
drassig en moeilijk begaanbaar was. Op het terrein was een grote

'..tentoonstelling ingericht over de Sovjet Unie en. andere landen
• achter het "ijzeren Gordijn", waarop de gehele*-dag films, werden
vertoond en foto's en literatuur enz» waren uitgestald. Verder
waren er tentoonstellingen uit alle delen van Nederland over het
leven en werken van de bevolking* Bovendien waren er kermis at-
tracties, een danstent en een winkelstraat waar/ran alles te koop
was. Bij 43 ingang van het terrein werden stukken1zeep ingeza-
meld voor Korea» Voor en op het terrein werd gecolporteerd-met
communistische lectuur. Ter ondersteuning van de stakende bak-
kers en bouwvakarbeiders werden steunbonnetjes verkocht. Handte-
keningen werden verzameld voor "De Vrede" en "Het Pact van-de
Grote Vijf",

' De deelnemers aan het,feest werd een uitgebreid programma
aangeboden waaraan o.a. medewerkten verschillende zangkoren van
de Bond van Socialistische Zanĝ - en Muziekverenigingen, het

1 Schalmeiorkest uit Twenthe, De Krikskens uit België, vsrschil-
" lende artisten, acrobaten, een showorkest onder leiding van Jan
• Oort en de Amsterdamse muziekkorpsen Avanti, porzando,*Trouw en
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Vriendschap,
De toegangsprijs was f.0.50, kinderen beneden de veer-

tien jaar onder geleide en ouden van dagen hadden vrije. toegang.
Het terrein was versierd met rode vlaggen en met de vlag-

gen van verschillende nationaliteiten. De leuzen en spreuken
hadden alle betrekking op de Vrede en de propaganda voor "De
Baarheid". De extra opbrengst van alle op het terrein verkoch-
te artikelen kwam ten goede aan het verkiezingsfonds.

Achter het met bloemen versierde podium was een doek ge-
spannen met de leuses "Voor de Vrede"

"Voor de Natie"
"Voor de Grondwet"

Naar schatting waren ongeveer 25 K 30000 bezoekers aan-
wezig.

PAUL DE GROOT begon zijn rede met alle aanwezigen harte-
lijk welkom te heten. Hij.wees erop, dat "De Waarheid" als enig
dagblad in Nederland steeds standvastig, eerlijk en onbuigzaam
de taal van de, Vrede heeft laten horen. In de ongelijke strijd
dwars tegen het helse concert in van radio en pers, die alles
op alles zetten om onder ons volk een oorlogsgeest te kweken,
een geest die het Amerikaanse Imperialisme nodig heef t, heeft
De Waarheid onwrikbaar stand gehouden, aldus spreker.

Doordat de obligatielening van f. 200.000, die op het
vorige Zomerfe e s t was ..aan̂ e kondi-^d, was volgestort, zijn tal
Van verbe teringen mogelij k geworden, zoals een nieuwe streek-
editie, zes pagina's tekst per v/eek meer, een te l ex-verbinding
met Twenthe en het verschijnen van het weekblad "Uilenspiegel".

De in 1952 te houden kamerverkiezingen, vervolgde de
Groot stellen ons -voor nieuws taken» "De Waarheid" moet bijj de
voorlichting van het Nederlands^ volk het leeuwenaandeel hebben»
Daarom vragen wij U allereerst 5000 nieuwe abonné's aan te wer-
ven voor 21 December a.s», de verjaardag van onze onvergete-
lijke kameraad Stalin.
Verder moet "De r7aarheid'r op grote schaal onder da mensen wor-
den verspreid. Daarvoor vragen v/ij U een aanvullende obligatie-
lening van f,50.000
Voor de aanstaande verkiezingen is een fonds opgericht, om de
verkiezingscampagne der vooruitstrevende Nederlandse krachten
te betalen.De schatkist van dit fonds is tot nu toe tot óp de
bodem leeg. Wij vragen dan ook voor dit fonds een bedrag van
f.150,000 bijeen te brengen,

Ik weet wel, aldus de Groot, dat het niet licht zal vallen
om van de zuurverdiende centen dit geld bijeen te brengen, maar
ik ben ervan overtuigd, dat de lezers en werkers deze taak zul-
len vervullen, '

De komende strijd gaan we optimistisch tegemoet.
De oorlogspropagandisten beweren, dat de communisten met

behulp van de Russische bezettingstroepen zullen trachten de
macht in handen te krijgen en dat zij dan al hun tegenstanders
naar concentratiekampen en naar Siberië zullen laten transpor-
teren. Nooit is een grover leugen verspreid, betoogde spreker,
'I/ij strijden voor een democratische regering in een demoorati-

- 3 - '. ' r''sc"he"J



i- *.

W» O, 37/1951,, ;b Iz. 3,

volksstaat, niet all,een van communisten, maar van een'verbond
van communisten en; alle vooruitstrevende Nederlanders.

Als de meerderheid van ons volk dat wenst en ervóór wil
strijden, zal er een, vrij en zelfstandig Nederland komen»

\ïî  willen vandaag hier tonen, dat men feest kan vieren
naast strijd voeren voor vrede 0n welvaart, ïïat ook de toekomst
brengen aal, nooit mogen wij vergeten, dat wij samen met onze
vrienden in de gehele wereld de a terka ten en onoverwinnelijk
zijn» Niemand kan dat meer tegenhouden, zo besloot spreker zijn
betoog.

Vervolgens werd nog het woord gevoerd door een Britse en
een Belgische gast. ïïi^uwe gezichtspunten leverden deze rede-
voeringen niet op,.

Aan het slot van h-at feest volgde een massaspel getiteld
0 Uilenspiegel", waarin ds verschillende perioden van bezet-
ting werden uitgebeeld, die Nederland ia zijn geschiedenis hseft
doorgemaakt* Het geheel culmineerde in een opmars van alle vol-
keren der wereld, .getooid nis t vlaggen en vaandels, waarop het
woord "Vrede" in. alle talen voorkwam.

De openluqh'tvergadering te Schiedam, waar VAN DER3AAN
sprak over de mogelijkheid; dat Oost' en V/e a t in vrede' met el-
kaar .kunnen, leveA,„ontaardde in een scheldpartij tussen de aan-
wezige communisten en een'aantal kermisexploitanten, die op
het aangrenzende terrein hun tenten aan'het afbreken waren en
daarbij opzettelijk veel lawaai maakten.

G R O E P II ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD 7ERBOND»

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming' Sprekers

'Enschede 27/8 5 O/— rustig

1 s-Graven-27/8 500/-
hage

W,Kamp Verslagverg, We-
Cr» Haramink reldjeugdfesti-
C.de Jager- val 1951.
Moerland

J.Knijpstra Idem' mmv, de
• Ii.H.de Vries Russ. dansgroep
P.v.d.Velde "Nieuwe Tijden"
O»J.v.d.Y/eg,e. . ,

.D.Hóos
M.JoHaks•

Zaandam



Zaandam 28/8 150/450 —

Dordrecht 29/8 45/110 lauw

Glanerbrug 31/8 18/80 lauw

Haarlem 31/8 200/200

Leiden 31/8 50/175

Purnierend 31/8 35/100

Delft 6/9 80/150 vrij
enthi

VT.O. 3r7/l951» blz, 4.

C.P.Roggeveen Veralagverg. 7e-
J.H.Klingera reldjeugdfeati-
W,Houter val'1951 mmv.
C.Rentenaar het ï'Bloetnwijk
K.Tania . Trio»
.ÏÏ.Swart

Verslagverg. '7e-
reldjeugdfeati-
val 1951

T. S tulven-
berg
H. J. Gr.Dikken

R.Remkes
H.Ravensber-
gen
W. J.v*1,7aard
W, A. Je Brouwer
M.J.Haka

D.Rosseji
G.H.Pijpers .
P«v.d.Velden

tf.Polkert
L.Knuiating-
Neven leer-
louv^er
J.J.Selier
R.J/.7alraven

G.v.Maanen
G.P. v. d. Beu-
kei
D. Rossen
G-,Steiger
P.v.d.Velden

idem

idem

idem

idem
mmv. Y/.van In-
klaar (deól.)

Verslagverg. ïïe-
reldjeugdfeati-i
val 1951 mmv.
Zangkoor M̂or-
genrood" en de
Russ, dansgr,
^Nieuwe tijden"

COLLECTIDP OVERZICHT

•SPANDOEKEN

"Leve het \7.P,D.Y. " "Pist van Staveren moet vrij", "Jeugd wil
vrede", "Jeugd atrijdt vcor de vrede" "Onze jongens niet cnder
Nazi-generaal a"

Met betrekking tot de reis naar Oost-Berlijn werd naar
- 5 - voren
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voren gebraoht, „dj, t raen de .autoriteiten om de tuin had kunnen
leiden door het te' doen voorkomen' als zou ,men in de s.teden Ko-
penhagen of Reenen de vacantie gaan doorbrengen. In 'Vl/eenen hadden
de Amerikanen' zich zeer verraat getoond toen achteraf gebleken
was, dat zij de Russische zonegrens waren gepasseerd met als
einddoel het festival. Bij aankomst te Berlijn werd aan allen

™...-t&gea--in-levering van de reispas een festival-pas verstrekt, op
....._. vertoning waarvan de festiviteiten konden worden bijgewoond.

.' •;; Aan het festival hadden 35.000 buitenlanders deelgenomen. In
•••' • • • ' , Ppisdam was het gebouw bezichtigd, waar in 1945 het verdrag werd

gesloten. Ieder had een' brochure ontvangen, 'waaruit bleek dat
dit- door de Sovjet Unie stipt was nagekomen.
• " •' fabrieken werden bezocht, waar kinderen van 15 jaar werk-
ten gedurende 24 uur per week. Tevens ontvingen zij 24 uur per
week gratis opleiding in het vak hunner keuze.

Ter gelegenheid van het zesjarig bestaan van de Indonesi-
sche republiek was door de 8^v j et-delegatie een herden-kingsb i j--
eenkomst belegd. Bij het betreden va0 de zaal hadden alle Indo-

• . nesiers "Pi tojo" ̂geroepen, waarna de Nederlanders hadden gere-
pliceerd met "Van Staveren moet vrij". Op de terugreis naar Ne-
deyland hadden enkele delegatieleden in verband met geldgebrek
"ziotrin Kopenhagen in verbinding gesteld met de Deense Communis-
tische Partij, Van deze "''kameraden'1 ontvingen zij per persoon 113
kronen om de reis naar Nederland per vliegtuig te kunnen voort-
zetten. Anderen maakten de terugreis via ¥eenen en Parijs, waar-
van het traject \7eenen-Parijs ponder reisbiljet werd afgelegd.
Te Parijs hadden Bij een rijk man ontmoet, die hun 400 Zwitserse
francs had gegeven, waarvoor zij een kaartje tot Rotterdam kondea

.'. kopen' /»mojo« • .
VRAGEN.. • ' •

• • - • • • • • • • Te-Haarlem was slechts één vraagsteller, n.l. dezelfde die
te IJrauiden optrad (Zie W.0. 35/1951)• Zijn vragen werden beant-
woord door Haks, Er ontspon, zich een.f el debat, waaraan door an-
deren werd ddelgenomen, Geroepen werd o,m, "Gooi die fascisten

• . - < - - - • de.-aaal uit-"-. • , . . . .
.Te Enschede werd gevraagd hoe -het achter het ijzeren gor-

dijn met het militairisrne stond en of daar ook dienstweigeraars
waren. Het antwoord luidde f dat l - dienstweigeren uit den boze is.
Ei*" moet een zekere o'rde'zijn en'dit wcrdt niet bewerkstelligfl

t 4o,or dienst te weigeren. "Wij behoeven ook niet te'gaan vechten
voor het kapitalisme. T7ij, communisten, kennen onze plicht, wan-
neer er ietè gebeuren zal, maar dienstweigeren kan nimmer worden
goedgekeurd". • • .

COLLECTEN.

De opbrengst der collecten ter dekking van de tekorten
ontstaan in, verband met de uitzending van de Nederlandse delega-
tie naar het festival bedroegen: Enschede f.8.49, *s-Gravenhage
f. 160,—, Leiden f. 25.76 en Delft f. 12,75.

—— — • ••.. .r„»,-T-
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G R O E P II - NEDERLANDSE VROUWEN BEWEGING»

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap3

Rotterdam 4/9 60/—

Rotterdam 5/9 100/-~

A,MeJ.v,Embden- Pro testbijeenk.
Remies tegen verhoging
H..ds T-os-Zrul kolenprijs op

Noördplein
H.de Vos-Krul idee' .op het

Afrikaander •
plein

De spreeksters brachten o,.m« naar voren, dat de N.V.B, zich
tot verschillende vrouwenverenigingen had gewend met het verzoek
gezamenlijk actie te voeren tegen de kolenprijsverhoging. Van de
vrouwengroep van de PoV.d.A» werd geen antwoord ontvangen. Be-
toogd.werd, dat het gehele Nederlandse volk drie jaar gratis ko-
len thuis bezorgd zou kunnen krijgen, indien de Iy2 milliard galden
voor de .bewapening hieraan werden besteed. De spreeksters wekten
de 'aanwezigen op van de Regering een kolentoeslag op de lonen te
eisen.

'Gecolporteerd werd met hè t.blad "Vrouwen voor Vrede en Op-
bouw"en met protestkaarten tegen de kolenprijsverhoging, geadres-
geerd aan de Minister-President. .

G R O B P IV-A - 5BHHSID3VAECSNIRALB,

Gemeente

Sleen

Sïeen

Datum

5/9

6/9

Aanwezig/
Zaaloap0

50/100

70/100

Stemming

rustig

it

Sprekers

JiStap Openb.verg. ÏÏ.V. C.
P„Kuilman

J. Stap : Idem •

Sleen 7/9 80/100

P.Kuilman
B.Blokzijl

J.Stap
PoEuilman

Idem

Deze
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Deze vergaderingen werden belegd i. v. m, de staking van
aardappelrooiers die op 5 September j, l . uitbrak en die duurde
tot 7 September j.l. • •

De bijeenkomst van 5 September was belegd met het doel
een voorlopig atakings-coinité te kiezen. Otn in een dergelijk
comité zitting te nemen bestond achter niet veel interesse. Het
gevormde comité bestond voor tïet merendeel uit leden van de
s.v.c. •

Op de op 6 September gehouden vergadering werd besloten
de staking voort te zetten. Aangezien het U. V. V. op dezelfde dag
een vergadering hield werd besloten een delegatie naar deze bij-
eenkomst af te vaardigen. De delegatie werd echter niet in de
zaal toegelaten. De Bond- van land- en Zuivelarbeiders zegde
bij monde van EUIUIAtT hulp aan de stakers toe» , Berend BLOEZIJI»
wekte op tot eenheid van

Op 7 September waren ook vele vrouwen ter vergadering aan-
wezig. Zij spraken er hun afkeuring over uit dat de staking zou
worden voortgezet. Besloten werd de volgende dag het werk te her-
vatten* De staking was hiermede tot een einde gekomen»

G R O E P IV-B •*

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Emmen 25/8 15/150 lusteloos Onbekend gebleven
. • voorzitter

Onbekend gebleven
spreker
A.v.d.Berg

De secretaris-penningmeester van het Onafhankelijk Ver-
bcnd van Bedrijfsorganisaties An ton van den BERG- hi&JLd op deze
bijeenkomst een re&e over het onderwerp" "De uitweg uit de chaos;
de nieuwe arbeidersbeweging". Hij begon met een uiteenzetting
over de geschiedenis van de diverse vakbewegingen en liet uitko<~
men dat alle vakbewegingen' producten waren van politieke partij-
en en dat het O.V.B» dit pertinent niet was. De bezittende klas-
se, aldus spreker, kan niet anders vernietigd worden dan wanneer
alle-arbeiders te samen strijden in een organisatie. Het O.V.B,
'wil 'aioh niet voer het communistische karretje laten spannen en
het wil nog minder strijden voor de Amerikaanse en Engelse kapi-
talisten. Toen indertijd de schepen met wapens moesten v/orden

- 8 - geloat
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gelost heeft het bestuur van het O.V.B, van te voren met de le-
den overlegd welke houding in deze zou worden aangenomen. "'.Tij,
hebben toen besloten de wapens v/el te lossen", aldus spreker»

"Wij vonden het-toen maar beter om het militairisme bij de brcn
te bestrijden en wij moeten proberen om zover ta komen dat er
geen wapens meer worden geproduceerd",

Spreker zeide voorts o*m, dat men volgens-hem voorzich-
tig mie t zijn met het stakingswapen, aangezien er nog nooit een
arbeider van een staking beter geworden zou zijn; ' "Sr zou veel
meer te bereiken zijn niet een "langzaam-aan-actie". Aangezien de
arbeiders dan in de bedrijven blijven is het niet mogelijk om
hen door werkwilligen te vervangen waardoor het effect veel gro-
ter is. . "

G- R O E P IV-C - DIVERSEN,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap*

Beverwijk 30/8 250/300

Beverwijk 30/8 228/300 rumoerig
(Middag - . . "
verg.)

Beverwijk 31/8' 217/300 —

Beverwijk 7/9 210/350 rumoerig

Krijgsman
'«/«F. H. van
het Schip

Coïitènöverg.b e-
legd i.v.ra. de
staking van bouw-
vakarb, v.d. NV.
Boele van Ees-
tefeh te Velsen

Krijgsman Idem
W.P.H, van het
Schip

Krijgsman Idem
Y/.P,H» van
het Schip
Onbekend
gebleven ' -,
vrouw.

F.'Sberhart Idem
Krijgsman
TJ,F.H. van
het Schip

Deze vergaderingen.werden belegd- naar aanleiding van
staking van bouwvakarbeiders van de N.V. Boe Ie van Eeateren
te Velsen die op 29 Augustus j.l. ui tbr ak, He t We vormde' s ta-

„ 9 . kingsco_mité'
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s taking se omi té bestaat uit leden van de K, A. B., het
N, V. T., het G. N. V., het O, V.B. en de S.V,C.

Op de eerste vergadering deelde de 'voorzitter ICRIJGSŴ N
mede dat deze staking niet om politieke redenen werd gehouden
doch uitsluitend uit protest tegen het willekeurige personeels-
beleid bij de N. V. Boele van Eesteren, zoals dat uit het ont-
slag en hét direct daarop weer aannemen van ander personeel
was gebleken» Volgens spreker waren de Uniebonden van de gang
van zaken op de hoogte gesteld maar zij hadden niet ingegrepen*
''Hu hebben de arbeiders elkaar gevonden" aldus Krijgsman en de
.staking uitgeroepen. Op- verzoek van enige bij de E.ViC. aange-
sloten stakers werd ook aan de E, V. C. -bestuurder W , F ,̂ __
Schip het woord verleend, De voorzitter van het ŝ t afc'ingsco tüTt'é "
deelde hem echter mede, dat hij zich moest beperken tot het con-
flict en niet over politiek mocht uitwijden;, in het laatste ge-
Val zou hem onmiddellijk het woord worden ontnomen. De voor-
zitter verklaarde zich echter bereid van het SCHIP over de
hoofden van de Uniebondsbestuurders de hand te reiken, in het
belang van de stakende arbeiders, van het Schip wekte op tot -
gemeenschappelijke actie en zegde s'teun van zijn organisatie
toe,

Op de tweede op 30 Augustus gehouden vergadering deelden
vertegenwoordigers van de Uniabonden mede, dat de directie zich
bij het overleg bereid had verklaard het aantal ontslagen ar-
beiders tot een zo klein mogelijk getal terug te brengen, ter-
wijl de Bouwdirectie van de Hoogovens zou trachten de rest, die
niet meer door Boele & van Eesteren kon worden- teruggenomen
elders onder te brengen» Zij stelden voor, de volgende dag,
Vrijdagochtend 31 Augustus we er -aan het werk te gaan. De sta-
kers eisten echter concrete toezeggingen en geen vage. beloften»
Zij wensten intrekking van alle ontslagen, uitbetaling van de
stakingsdagen en een beter personeelsbeleid voor de toekomst,

l

Op d.e op Vrijdag 31 Augus'tus gehouden bijeenkomst' wekte
een N.V.Vt-bestuurder op het werk te hervatten» De torouw van •
een der stakers ri$? de arbeiders op achter' de staking te blij
ven staan, hoewel ook zij daarvan als moeder van drie kinderen
voor haar gezin wel moeilijkheden voorzag. Zij werd voor haar
rede beloond mst een daverend applaus. Na enige discussie zette
de E, V. C. -bestuurder van het SCHIP uiteen, welke organisatori-
sche maatregelen z • i ,c hbcl'ig Varen', Zo moest er in Beverwijk een
centraal s taking se omi té komen en in de. diverse woonplaatsen van
de stakers sub-comité's. Deze moesten ter plaatse contact
onderhouden met de secrerariaten van de E.V.C.

Op 7 September werd een overzicht gegeven van de "geld-
inzameling en steunverlening ten behoeve van de stakers. Op
deze vergadering werd het woord verleend aan een " HQQffiP v.e n d e l e-

bestaande uit 5 arbeiders van de Hoogovens die onder luid
applaus het podium betraden. Een van hen las een verklaring voor
waarin o, m. werd medegedeeld dat het grootste deel der "ocgoven-
arbeiders achter deze staking stond..

' - 10 - ' ' ' ' — — —



G R O S P V - VI; I,TE SOCIALISTEN

5eiaeente~"Dal; urn.]TaHwezTg7"§ïemriïng~' Sprekers" •'
Zaalcap. ' .

Appelscha
1/9

2/9

70/500

afgelast

saai Herder welkomstavond
in zaal

Koog a/d
Zaan

wegens
slecht weer

9/9 BOO/openl. rustig A', J.Bom- openb.ssr.enk.
C. Bonnet in stadspark

Bijeenkomsten van het noordelijk gewest van Vrije Socia-
listen op l en 2 September ter herdenking van het feit, dat
vijf jaar geleden op het kampeerterrein "Stichting tot Vrij-
heidsbezinning" een monument' werd onthuld voor de in de bezet-
ting gevallen e-eestverwanten.

i

Herder te Groningen sprak op'de welkomst-avond een be-
groetingswoord, waarna voordrachten, zang en muziek ten beste
werden, gegeven. De herdenkingsbijeenkomst op genoe'M terrein
vond echter wegens het, slechte weer geen doorgang.

Het District Vrije Socialisten "Zaanstreek" organiseer-
de de samenkomst in het stadspark te Zocg a/d Zaan, waarbij
W, Tlbbesma de leiding had.

Bonnet wekte óp tot strijd tegen het op onrustbarende
wijze voortschrijdende railitairiaraë. De middelen: dienstweige-
ring''en staking w&ren niet uit de tijd naar hoogst actueel.
Solidariteit voor de arbeidersklasse was noodzakelijk. Zij
diende de macht in handen te nemen.' ' . •

Bom oefende critiek op resp. Koning Faroek, Prins Bern-
hard, Kinister In 't Veld en president Truraan, Trunian, aldus
spreker,.heeft gezegd, dat er nog vreselijker-wapens zullen
komen dan de atoomwapens, maar wie. durft de president een rioor-
denaar te noemen. Fét -alle nacht diende tegen het militairisme
te^orden gestreden.

Den H&ag 5/9

zaalcap.

20/- rustig J; de Leeuwe
H.v.Osenbrug'jen

vredes-
bijeen-
komst

- De -



Ds -vergadering - geopend en gesloten ïïflt gebed - .vond
plaats in het lokaal van de Oud-Baptische Unie aan de Boyle-
straat 51, Ben Haag. De predikant van deze Unie, H.-van Osen-
bruggen, hield een lezing over het gebod "Gij zult niet doden".
Hij zeide niet te spreken als communist. Hij werd geïnspireerd
door zijn lastgevér Christus. De Christelijke kerken moeten
zich z.i. meer instellen op het behoud van de vrede.

De bezettingsautoriteiten in Duitsland stelden thans in
goed betaalde functies de leiders aan van de I.G, Ferben Indu-
strie, waar het gifgas ter verdelging van de Joden werd gepro-
duceerd.

"Vervolgens complimenteerde Jules de Leeuwe (C.P.IT.-lid')
de inleider voor de z.i. prachtige redevoering» Hij vroeg en
verkreeg - met een woord van opwekking van Ds Van Osenbruggen -
toestemming vredeskranten' te verkopen en met een v.redespetition-
nenentsliIst rond te gaan.

./Berg, , ;: '
Anton van den

n V

v d ' i -.r.
v • ̂  * . *

^ Cornelia ffrede.rika
/Blokzijl, rtO.ïï."!

Berend, " ' .

Jacobus
/ Bonnet. t"!.il--;.l<"'- /
, Cornelis
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August Johann
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Jantje Gerritje

*/Embden Remkes
Fa r ia Jölïanna van
Folkers,
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Saui de
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Jacobus

Oerritdina
l/Haterd, ?Farinus .

Pranciscus van de


