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Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloapo

Assendelft 13/10

130/400

, Wielen

Delfzijl
-

16/10 150/300 rustig KcSchuu-r
voldaan

Den lip

17/10

100/—

Musselkanaal

27/10

50/—

Uithuizen

31/10 '33/100 rustig

rustig
.

—

Waarheid-f ilmtournee

Idem
'-'•••

O,Blom

Idem

K-Kuiper

Idem

H.Hoek

Idem

:

OVERZICHT

.
De filmavonden, georganiseerd door de Waarheid filmdienst,
werden voortgezet met het vertonen van de Russische speelfilms
"Het zwarte goud" en "lente in Saken", verder werden enige Russische sportfilms gedraaid -;.a. "Roem van de Sport",
Sr was tamelijk veel "belangstelling, een ruwe schatting
van1 het aantal bezette plaateen bedraagt 35$.
Op verschillende plaatsen v/aren in de zaal spandoeken aangebracht met leuzen als:
"Vrede en Velvaart met de Sovjet Unie11
"Vrede en brood"
«Vrede 11
rt Leest De ¥aarheid f »
Te Muaselkanaal werd een collecte gehouden om de onkosten
voor de filmavond te dekken? op andere plaatsen werden collectes
gehouden voor "De '"faarheid" en handtekeningen verzameld voor de
Vrede» Van de gelegenheid om in te tekenen op de Waarheidöbligatielening 1951 werd weinig gebruik gemaakt,
*""

£_

•""*•

L
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W.O. 45/1951. blz, .2»
Op de bekende wijze werd door verschillende sprekers actie
gevoerd tegen de grote defensieuitgaven, die de woningbouw belemmeren. Sr werd een beroep gedaan op de arbeiders om vooral "De
Waarheid", het dagblad dat de werkers op de juiste wijze inlicht
over het wereldgebeuren, financieel te steunen. Met het oog op de
aanstaande verkiezingen is hst noodzakelijk dat er voor het verkiezingsfonds een bedrag van f.150.000 bijeengebracht wordt.
Gewezen werd op de rol die Amerika speelt in de pogingen vaa
het kapitalisme om. een nieuwe wereldoorlog te ontketenen en op de
houding van Rusland, dat alles in het werk stelt om deze opzet
.te verhinderen.

DIVERSEN
Gemeeiata

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Eindhoven 18/10 ±10 O/—
~"

—

G. G. Geelhoed

Voordracht over
de Communistische
partij van Nederland

In het kader van een serie voordrachten over de beginselprogramma's der Nederlandse politieke partijen, georganiseerd door
de leiding van een Gezellenhuis te Eindhoven hield G. G. G-ESLHOED
een inleiding over de C.P.N.
Na erop gewezen te hebben dat het beginselprogramma van de
Ca P,N. nog niet voorhanden is, omdat er nog wijzigingen in aangebracht moeten worden, was sprekers betoog ongeveer als volgt.
Wij .sijn uit de oorlog gekomen zonder vrede, wij zien een enorme
bewapeningswedloop door de schuld van Amerika en wij zien een niet
meer zelfstandig Nederland. De handel met Oost-Europa, die voor de
.oorlog zeer levendig was, ligt nu geheel stilj ook Engeland is er
gedeeltelijk door lamgelegd.
Nederland kan zijn oude vrijheden herwinnen door middel-,
van oorlog of door overleg met de Sovjet Unie.
Een nieuwe oorlog zal ons land tot een atoomkerkhof maken.
Om dit laatste te verhinderen moet er samenwerking tussen alle politieke parten zijn. Na de a. s. verkiezingen moeten we komen tot
een nationaal kabinet, waarin alle partijen zitting zullen hebben*
De C.P.N, zal haar bijdrage leveren om zo'n kabinet te kunnen formeren, want het gaat om onze nationale zelfstandigheid.
vfa s de C.P.N, onder de Duitse bezettingstijd ook niet voor
nationale vrijheid? Ook in,deze strijd willen wij voor niemand
in onze nationale gevoelens onderdoen.- Ons land gaat echter door
de oorlogslasten ten onder en verliest zijn aelfstandigheid aan
Amerika» Om onze zelfstandigheid te herwinnen moeten wij ons losmaken

5_!JL1L,§_T_G TS H B I M

45/1931. blz, 3.
losmaken van Amerika en het Atlantisch Pact.
Ik geef ÏÏ de verzekering, aldus Geelhoed, dat wij niet
op Russische bezetters zitten te wachten,, V/ij weten maar al te
•goed, dat een volk niet bezet kan worden- Dat kan. wel gebeuren
met een stuk land f maar niet ten aanzien van de geest en zeker
niet van de Nederlandse geest, waarin de drang naar vrijheid
eeuwen l e e f t » De- oplossing uit de impasse is voor ons land
dan ook het behoud van eigen zelfstandigheid, een nationaal
kabinet en een vrij handelsverkeer, ook mei; Oost- IDuropa.
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Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Glanerbrug 24/10 50/80

rustig

Hengelo
(0)

25/10 4-5/80

' rustig

Leiden

30/10 100/100 rustig

ÏÏ»Veenvlie tVerslagverg.
T^J,Bungener- mmv. G.v. d,MoOdinot
len (deel.)
G,Blokkerde Groot
ïïeVeenvliet
H,J,Aldenkarap

•Verslagverg.
mmv. de Schalmeienkapel
11 Morgenrood5'

S, H* PijlenPlu
RcKogenhop

Toneelavond
mmv. toneelgroep "De
Rommelpot"

In de zalen waren spandoeken aangebracht met de leuzen
"Gelijke arbeid, gelijk loon", "Vernietig de atoombom", :'Geen
tanks, maar brood" en "Voor een 5-nogendhedenpac t ; '.
Resp, Dora Bungener-Odinot en Geertje Blokker-de Groot
gaven te Glanerbrug en Hengelo (0) een verslag van de belevenissen der F„I.D,F,i-d9legatie in Noor d-Korea.
Volgens eerstgenoemde zouden in verschillende plaatsen
van ons land naaikransen zijn gevormd voor de vervaardiging
van kledingstukken t r . b „ v 0 de ICoreaanse bevolking,
Veenvliet pleitte voor eenheid tussen TS.V.C. en ïtf.V.V.
Te Leiden gaf Hie Kogenhop een verslag van haar reis
met de N.-V.Be-delegatie naar Rusland^ Zij was vol lof over de
_ 4. _

iS

ff,0. 45/1951. blzv 4.
In de Sovjet Unie heersende toestanden. De aanwezigen werden
opgewekt zich aan te sluiten "bij de N.V.B, om daardoor de
vriendscnapsbanden met de S.U. te versterken.
Besloten werd een niotie te zenden aan de Minister-ïresident, inhoudende een verzoek maatregelen te nemen tegen de
huurverhoging en de stijging der levensmiddelenprijzen. Tevens
wordt hierin aangedrongen op loonsverhoging.
Korea.

Er werden collecten gehouden voor de hulpverlening aan

G R OU P
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VR^DT-SACïIE

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap,

Rotterdam 21/10 600/950

rustig

J.Frank

Cab ar e tav on d
Ds.7. S.H.v, mmv, "Mir I
Dalen
Droesba" (dans)
en de "Amusantjes»
"G-ro te Feestavond" mmv. Henri
Nolles (goochelaar)
Mr.Max (snel tekenaar)
Rattini (accordeon)
.Les Bellini's
(muzikale clowns)
lies van Hoesel
(pianiste)
Arnori (manipulator
Mandoline orkest
"De Jonge Garde"
o.l.v. Jisk
Knijpatra

's-Graven-29/10 400/400
hage

De spreekgestoelten en de zalen v/aren versierd riet de
nationale vlag en rode doeken voorzien van de leuzen "Voor alles
Vrede". Voorts v/aren op "duiven van Picasso" leuzen aangebracht
als "Vrede". "Vrede en Opbouw11, "Voor een vredespact der grote
- 5-

W.O. 45/1951,^ bIz« 5...
vijf", enz*
In de zaal te Rotterdam was een Pegaaus-stand ingericht.
Frank kondigde aan, dat in het kader van de vredesactie
binnenkort een manifest verschijnt, dat huis aan huid zal worden
bezorgd
en waarop later antwoord wordt gehaald. •
*
Ds. van Dalen sprak over een door Amerika ten top gedreven
oorlogswaanziru He.t kapitalistische stelsel van het 'Testen moest
onvermijdelijk tot oorlog voeren, omdat aan de vrede en de cultuur niet wordt verdiend» De Oosterse marxistische levensbeschouwing daarentegen bood meerdere waarborgen voor het behoud
van de vrede» De Sovjet Unie was slechts node tot de aanmaak
van atoomwapens1' overgegaan. Hij critiseerde op heftige wijze
de Kerk en de Wereldraad van Kerken, omdat deze instituten geen
partij kiezen voor de vrede, doch hun goddelijke roeping verzaken. Ik zeg TF, dat God de eerlijke communist die voor de vrede
strijdt zal kussen, doch straks de Kerk van zich zal stoten"*
Hij verklaarde er diep van overtuigd te zijn met zijn vredeswerk een goddelijke réeping te vervullen.
Te ' s-G-ravenhage bevonden zich onder de bezoekers
schillende ledon van ds .Oud-Baptistiache Unie. ^

G R O S.'P....II. Gemeente

ver-

VERENIGING- VERENIGD VERZAT 1940 - 1945

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

'a-Graven- 28/10 425/—
hage
.
.
.

rustig
.

A.C.v.Koert- Filmochtend
Mulder .

Voer de eerste maal In'Nederland-werd de Hongaarse film
"op bevrijde grond" vertoond. De Hongaarse Gezant woonde de
voorstelling bij.
Anna van Koert-Mulder- gaf s en overzicht van het in Juli
1951 te v/e enen gehouden F.Ï,R»-congres (Federation Internationale des Résistance). Volgens haar, werd aldaar vastgesteld^ dat
de partiaanen in de 'ïesterse landen niet op die posten- worden
geplaatst*: waarop zij recht hebben* Het grootste ge de a l te van
de fascisten ia in zijn oude functie gehandhaafd* In- -de OostEuropse landen is dit anders.
Tijdens de pauze werd gecollecteerd voor de Hannie"Schaftherdenking en de verpleging van een zieke verzetsstrijder.
fColportage
••

L-™iu»L-..iJr.*.. j_.-w.i.ir rV-*r it

blz. 6.
Colportage vond plaats met de "bladen "Vrede " en de
"Stem van het Verzet", •
G R O E P . III

~

V3RTOGIHG "NEDERLAND

-

U.S.S.R, 1 '

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Rotterdam 24/10
leerdam

26/~-

P. G.VischVermeer

Lezing

27/10 150/200 rustig

H.Goudkuil

Filmavond,
f
Vert.Russ,
film "In Vredestijd"

Rotterdam 28/10

700/750

rustig

H.Goudkuil

Filmochterid»
Vert.Russ-»
film ;'Ver van
Moskou" mmv.
"Mir • I Droeaba"'

Den Burg

200/4-50

lauw

J.Keiser

Filmavond,
Vert.Russ,
film ;'De Jonge Garde"

30/10

Te Rotterdam waren "PegaGus :l -boekenstands ingericht,
ïïel Visch~V=rmeer hield haar bekende lezing over de Sovj e t Unie, Op de vraag, waarom zij niet in de S.U. was gebleven,
werd door haar geantwoord, dat zij in de toekomst aeker zou. terugkeren.

Gecolporteerd werd met "NU"en "Het nieuwe Hongarije",
Te ieerdam merkte Goudkuil o,m« op, dat de Vereniging
"Nederland-U. S. S.R." de Russische'cultuur in Nederland brengt,
terwijl de 'Ye a ter se cultuur in Rusland wordt gebracht door een
daar bestaande vereniging.
G R O B P
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-
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Gemeente Datum Aanwezig/ Sterking Sprekers
Zaalcap,
Amsterdam 31/10 350/500 niet
J.A.A.v.d.Openb.vergad,
enthousiast Linden
A*B*W,B.-®.V.C»

W.Woudenberg.
Deze bijeenkomst was 3 en gevolg van esn op enkele bouwcomplexen te Amsterdam ontstaan conflict betreffende een'aangevraagd en inmiddels door ha t Gewestelijk Afbeids Bureau té
Amsterdam verleend ontslag aan' 13 timmerlieden voor wie geen
werk meer zou zijn. Aangezien de andere arbeiders, hoofdzakelijk zij, die georganiseerd zijn in de Algemene Bond van Werkers in de Bouwnijverheid (A.B#W.B.-E»Y4C«); het met de gev.01gde methode niet eens waren on, de ontslagenen, die tooh :aan het
werk waren gegaan, door de politie waren gesommeerd, het werk
te verlaten, legde men in de ochtend van Woensdag 31 October
j.l. de arbeid neer, niet, naar het heet, om in de huidige woning nood te v/il l en staken, doch .juist'om te protesteren tegen
de pogingen van de ondernemers en de "reactie", de woningbouw
te stagneren. Het bestuur van de A«B.W.B.-E»V.-C. is van mening
dat het in de huidige omstandigheden van woningschaarschte
niet nodig is, dat bouwvakarbeiders zonder werk k'otnen.
VAN DHR. LINDEN liet in zijn openingsrede uitkomen, dat
het spook 'van de werkloosheid wser dreigend de kop begint op te
s.'teken. Deze dreiging wordt veroorzaakt door een bewust streven van de "reactie", de woningbouw te saboteren. Het ligt in
de bedoeling de ontslagen bouwvakarbeiders via de overbrugging
naar de D.U.V/, te sturen, opdat men hen kan laten v/erken tegen
een door de "reactie" vastgesteld loon aan een door haar aangewezen werk. Hij sprak er zijn leedwezen over uit,, dat niet
alle .bouwvakarbeiders gesamenlijfc vergaderen. VAN DER LINDEN
was er echter van overtuigd, dat de eenheid van dé werkers in
het bouwbedrijf groeiende is. Hij wekte op de Uniebondsleden
vriendschappelijk tegemoet te treden. Onder de drang der omstandigheden zal de eenheid van alle werkers nader komen, vooral
omdat in het verleden dikwijls was gebleken, dat de Uniebondsleden het in principe met de doelstellingen van de E.V.C, eens
waren.
Na discussie hekelde WOUDENBERG sterk het defaitisme en
uitingen, welke er op duiden, dat eerst met een staking zou kunnen worden fcegonaonwanneer men verzekerd is van een uitkering
van f.50,—"per week. Waar hst z.i. hoofdzakelijk om'gaat is
de stakingsbereidheid, de lust een staking tot de overwinning
voort te zetten en de*solidariteit.
•
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Gemeente Da turn Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap.

Velden . 29/10 60/225

rustig

J.Koning*
J.v.d.Hiet

Openb.vërgad.
Allemane Bond
van Zeevarenden
jJNBZ-OVB.

Op deze bijeenkomst gaf KONING een overzicht van het con~"
flict, dat op Vrijdag 26 October j . l . onder de trawl-vissera te
IJ muiden uitbrak, Hij adviseerde het werk alleen op de 'oude voorwaarden te toervatten, waarbij de lonen van de opvarenden naar
een opbrengst.van f»10,- por kist haring worden berekend. Hij
wekte de vissers uit Scheveningen^en'Katwijk op tot solidariteit.
G- R O S P
Gemeente

V Datum Aanv/ezig/ Steixaing Sprekers
Zaalcap.

Gorinchem 31/10

60/200

rustig

A.C.Swatera f e e s t e l i j k e bijCarlos- Pronk eenkomst in
:
Roxy»theater.

Het één jarig bestaan van de plaatselijke afdeling van de
Socialistische Unie was aanleiding tot het beleggen van deze
.bijeenkomst. PRONK hield een inleiding met als onderwerp "Atoomoorlog of Vrede", waarin hij betoogde, dat het nog niet te laat
was om een derde wereldoorlog te voorkomen, indien Rusland kon
v/orden overtuigd, dat het mosst terugkeren naar zijn beginse(
len, die een oorlog verwerpen. • Ansrika aoii moeten worden duidelijk gemaakt, dat de mensheid een oorlog niet wenste en dat de
fabrieken die thans oorlogsmateriaal produceren omgeschakeld
dienen te worden voor de vervaardiging van geresdsohappen en
l andbouwwerk tuig en voor Aai8, dat daaraan dringend behoefte heeft,
P S R S G N A t. I A

u/AIdenkamp (bIE.3)
Hendrik Jan
j Blokkerde Groot(bla.3)
Geertje
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