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Gemeente- Datum-Aanwezig;/ Stemming Sprekers
;•••"-. . . ' • . - . Zaalcap e
....'• - , . . .
Sappemeer 28/10

32/150" rustig "'H.M.Niemijer

Drachten

3/11

4-0/250

sedrukt

G, Schoen

Jubbega

3/11

15/250

—

'Lv,Wi;jk

Herdenking
Getobar Revolutie

Utrecht

-3/11

275/350

lauw

A,F.Kasber~

Herdenking
October Revolutie met film
vertoning •

V/insoho-

3/11

275/500

rustig

J. Hak en'

Herdenking' ' "
Öotolo-er Revolutie met toneelopvoering.'

Culeraborg 6/11

39/60

rustig
weinig
enth,

C»v.Tesael

Herdenking
October Revolutie me t.-f i lo
ver, toning
.•

Nieuw;
Buin-en

6/11
. = '

30/250

rustig

Arnster-

7/11 1200/1200 enth.

ten

dam

— 2 —

gen

•.7aarbeidfilm~tournee
Herdenking
October Revolutie

Waarheidfilra"tournee
,
G.ïïagenaar

(

Herdenking
October Revolutie met zang
en muziek
Delft

W.O, 4.6/1951, blz. 2.
Delft

7/11

70/130

lauw voor Y/.Mans
S-esproken
v/oord, ent h.
voor rest
v.programma

Herdenking
October Revolutie niet zang en
dans

leiden 7/11 150/400

rustig
enig
appl.

J.Ï.Sohal
ker

Herdenking OctoVsr Revolutie
me t aang • en muziek

Zaandam 7/11 400/450

rustig
enig
appï.

H.G-ortzak

Herdenking October Revolutie
met zeng sn
dana.

OVERZICHT*
ALGSiM'BM».

Alle bijeenkomsten, behalve twee die georganiseerd werden door de Waarhsidfilmdienst, stonden in het teken van de
herdenking van de October Revolutie. Door middel van zang, muziek, het vertonen van films en het opvoeren van een toneelspel
werd een feestelijk karakter aan de vergaderingen gegeven. Over
het algemeen was de stemming rustigj op het gesproken woord
werd vrij lauw gereageerd, voor het feestelijke.gedeelte..werd
enthousiasme getoond. Te Breda kon de herdenking geen doorgang
vinden wegens de geringe opkomst. In totaal - de onbekende
spreker inbegrepen™ waren negen personen aanwezig. Ook te Jubbega moest het programma door de geringe belangstelling worden
gewijzigd.
De zalen v/aren VGrsisrd'niet rode e&'/.riat&onale vlaggen-"-$S;2&$Q&6 po.rtjrtefi.li0a vön Stalin.
Opgehangen spandoeken droegen leuzen als:
"G-een kanonnen, maar boter"
"Voor de Vrede"
"G-een kazernes maar woningen"
"Samenwerking tussen de Grote Vijf"
"Proletariers aller landen verenigt U"
"Jeugcl eist Vrede"
"Jeugd eist Toekomst"'1
s
"Voor de vrede, voor de grondwet"
;'Voor een nationaal eenheidsfront en voor een vrij en vredelievend Nederland"
"Steunt de actie voor de vrede"
•
"leve de Sovjet Unie"
t
"Tegen overheersing van ons land, De Baarheid vredeskrant"
Opgetreden werd door de dansgroepen "Krasnaja Zwesda",
"Nieuwe Tijden;t, het koor '''De Zingende Strijders" en door
enige plaatselijke koren "Morgenrood". Verder werkten mede de
muaici Lion Vleeschdrager (Lion Qontran), dr, E.Rebling en de
_. 3 •
zangers

3LLJLSJ2JLOJL3LÏJ5
, 46195U bla» 3.
zangers G»van Loo en B.Holtrop*
De toneelgroep :'De Rode Vaan" uit Beerta voerde het
toneelstuk "Op aigenaarfde grond" op.
• Er werd druk gecolporteerd met communistische geschriften, oia. met "Vrede", "NU"* de "S.V.C."gids en niet :iPegaaua"
lectuur. De films die vertoond werden waren "Het Zwarte Goud",
"Lente in Saken" en enige Russische sportsfilms o,m» "Roem van
de Sport", Na afloop van het officiële programma bestond op
verschillende plaatsen gelegenheid tot dansen, hetgeen het
grote aantal jeugdige bezoekers verklaarde*
De opkomst was vrij groot, ongeveer 63$ van de beschikbare plaatsruimte was bezet*
OCTOBER-REVOWE IE *

Op de bekende w i j z e werd de Sovjet Unie ter gelegenheid
van de jaarlijkse herdenking van de October Revolutie opgehemeld als de voorvechtster voor de arbeidersklasse en het bolv/erd van de vrede. Zo werd' o,:n, betoogd,' dat Amerika en de landen aangesloten bij het Atlantisch Pact pogen door een intensieve oorlogsvoorbereiding de vrede, waarvoor de communistische landen zich beijveren, te verstoren» Nederland heeft,
door zich aan het" Westelijk blok' t"e..binden, zijn zelfstandigheid verloren en loopt aan de leiband van Amerika, In dit verband vroeg Gerben ',/AG-ENAAR Wat moet er van Nederland terecht
komen met die "dol l ar hulp", '/at is er over van het trotse
"Eigen meester, niemands knecht"?, r/at is er over van ons onaf hankelij'k Nederland, dat trots was op de roemrijke tradities
van vrijheid, verdraagzaamheid, scheepvaart, scheepsbouw en
grote waterwerken"* De regering zegt tegen de boeren en arbeiders "Ga maar emigreren, er is geen geld om j © aari land en
werk te-helpen". Maar aldus spreker, wij v/eten wel beter; H e t '
geld moet worden besteed aan bewapening,.Landbouwland moet
militair oefenterrein worden. In'plaats van woningen,' verrijzen er kazernes. De prijzen zijn sinds het begin der. Marshall*hulp enörm-'gestegen, • .
•
' '. ' '
—,••••;'
• ;;_,-Het Nederlandse volk, ;aldus Wagenaar, zal er Voor zorgen, dat onze nationale onafhankelijkheid wordt hersteld. In
deze strijd Bullen,de .communisten ,vo,oraan gaan, - s a m e n - m e t - d e
kameraden uit de P.v.cl.A. en het N*V*?.
Samen hebben wij de meerderheid in alle belangrijke
industriecentra van h e t . land. Samen kunnen wij een betere toekomst bouwen, en op eigen wijze het socialisme vestigen» Spreker besloot met op te wekken om met allen, die van goede wille
zijn te werken voor het herstel van een welvarend, onafhankelijk
socialistisch Nederland.
•
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7.0.4-6/1951. big, 4. ',
Gemeente

Datum 'Aanwezig/ Stemming Sprekers
• • " - " . gaaleap...

Enschede 10/11 150/150

• enth.

P.Gnirrep

Viering 'Tereld3eugddag nimv. . , '
Twentse Schalmeienkapel "Morgenrood1^ Balletgroep "Dynamo",Duo
Staudt en A.N.J.V.toneelgroep
:

Spandoeken ?/aren aangebracht^ me t de leuzens "Tegen werken langer werken, werk voor allen" en ''Vriendschap tussen alle volkeren 11 . ,
.
•
Gnirrep, sprekende .'namens de C.P.N., merkte o «m. op, dat
1/3 deel van de wereldbevolking voor een vredespact tussen de
Grote Vijf had getekend..
•
De collecte voor de aankoop van een schrijfmachine als
St.-Nioolaasgeschenk voor Piet van Staveren bracht f,31»—*• op.
De avond werd besloten wet een bal.
G R O S P ; II

-' ÏÏEDMIL^DSS ¥ROÜ7/SN

Gemeente. Datuci Aanwezig/ Stemming Sprekers '
.
, Zaalc'ap»
••./'•.
.

Zutphen ; .-. 16/10 35/50,

Deventer 30/10 30/110

••*•**•'; • ÏÏ*Vee'nvli-et Verslagverg,.,
n*a.v. het bezoek
..' . '.
.-"•. v.d,. ,p.I.D.F.-de. ' legatie..aan .Noord"..'•.. ' Korea, mmv. Die t
; • •
Vermeulen (deel.)
G.Blokker-^
de Groot

Ver slag ver g,, v. d,
N,V.B.-delegatie
naar Polen, mmv.
a Granberg
Spandoeken

'7.0. 4-6/1951. bla. .5..
Spandoeken waren aang^'bracht met de leuaan "ïïat doet U
voor de vrede" on "Gelukkige toekomst voor o*sz$ kinderen".
De spreekbeurt van Mr, T.Sunito-Heyligéra ta Zutphen
werd overgenomen door de |)»V.ö»~er Veenvliat»
Volgens hem is dooi? een commissie,, waarvan ook ^vert
Kupers deel uitmaakte vastgesteld, dat niet $öord- doch ZuidKorea onder dwang van de Amerikanen de oorlog waa bsgcnnen. Over
het bezoek van deze commissie aan Korea werd tlo.or het Vrije Volk
met geen woord'gerept,, omdat het Nederlandse volk dit niet mocht
weten* De Euid-Koreansn willen ook voor dé vrede strijden. De
hulp van de vrijwilligers uit China wordt door hen toegejuicht,
aldus spreker.
Geertje Blokker-de Groot gaf een verslag van haar bezoek,
dat zij met § andere vrouwen op uitnodiging van de Poolse Vrouwenliga aan Polen had gebracht, Zij was opgetreden q ls vertegenwoordigster van de Internationale vereniging "Bellamy", terwijl
ook twee leden van de Gereformeerde Kerk van deze delegatie
deel hadden uitgemaakt»
Onder Poolse leiding werden o,a« de steden *7arschau,
Krakau en Breslau bezocht.
Nieuwe gezichtspunten leverde hat verslag niet op.
R O S P II
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Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Bnrnen

3/11

Zaalcap,

100/150 rustig

J.HorsmeiBr

\m 9/11

Prop,-verg. mmv0
B, de Jong-Koel.*
36/400
stra rustig
(deel.)

J.Horsmsier

Grote getuigenisavond "Oorlog en
Verantwoordelijkheid11

Te löomen was de zaal versierd met spandoeken met leuzen
als "Alles voor de Vrede u , "Geen- kazernes maar woningbouw" en
«De Grote Vijf bijeen 11 ,
.
' ,
Horsmeier stond uitvoerig stil bij de toestand in Nederland van v66r 1940, ds eenheid van het Nederlandse volk tijdens
de Duitse bezetting en de verdeeldheid daarna.
Hij

- 6-

P_OJL§ JLOJLI-Ï Jl
Vf.O. 46/1951, b la. 6,
Hij wees op de landelijke vredesconferentie, die op 8
en 9 December 1951 zal worden gehouden, waar naar hij hoopta
ook vele vredesvrienden uit Drente aanwezig zouden zijn*
^•AjsislïBrdam'was in de zaal geen enkele versiering of
leuze aangebracht,Gecolporteerd werd met het blad "Vreda".
De aanwezigen werden verzocht in verband met de geringe
opkomst zo dicht mogelijk bij het podium plaats te nemen.
Horsmeier begon met de redevoeringen van Acheson en
Vyshinsky voor de U«N«0» te Parijs te memoreren,. Uit de rede
van Acheson bleek zonneklare, dat men beangst begint te worden
voor de vredeswil van de massa. Het feit, dat in Nederland in
slechts enkele maanden 312.000 handtekeningen voor de vrede
werden verzameld, sprat boekdelen»
Er werd £een pauze gehouden. De eveneens aangekondigde
spreker. A»v6d.Broek, voormalig voorzitter van de Utrechtse
Christelijke Metaalbewerkersbond, liet verstek gaan. De aanwezigen gingen er mede accord, dat de avond verder werd gevuld
met een "praatje onder elkaar:l.

III -

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalaapi

Halfweg . 26/10

47/250

rustig

A.Gelok- Filmavond,Vert,
Ytelvius RUBS, film "De
partisanen van de
spoorwegen"
G>v.d,Molen Hstfdenking v,d.
Russ. revolutie, .
Vert. v,d, Russ*
film "Mitsjoerin"

Snschede

4/11

140/400

rustig

Hengelo

11/11

70/70

geanime e rd

Filmavond, Vert,
Russ.film nln
Vredestijd"

Annie Gelok-'Yalvius gaf het bekende verslag van haar
r eis'me t de ! 'I\TU n -delegatie na?.r de Sovjet Unie in November
1950*
Volgens
- 7-

. 7.
Volgens Geertje van der Molen is in Rasland de socialistische maatschappij voltooid en worden nu de eerste stenen gelegd voor de communistische.
lij k'hedlfi
dSlkql8^aS88iaeée4i{"WBtSllïd fcfiffitf'laj&lêSn? 06 ?"
Ieder
die zich een ^.uist beeld over oe Sovjet Unie wil
vormen was, ongeacht zijn kerkelijke of politieke richting,
welkom in de rijen van de Vereniging "Nederland-U.3.S.R» B ,
Gecolporteerd werd met het blad "NU".
R O E P IV-A -

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap.

Enschede

9/11

G-.Bruinsma Filmavond E. V. C.
T. Stuiven- af d. Glanerbrug.
berg
Vertoond werd de
Hongaarse fiiLm:
" Een s tuk j e giocnd "

75/90

T. 3 tui v enb er g wijdde zijn be'toog hoofdzakelijk aan het
Marshallplan. Voorts deed hij een beroep op de N*V.V,-ers om
tot saniejawerking niet de E.V.C, te komen, Aan het eind van de
avond werd e'en collecte gehouden voor do Hannie Schaft-herden
king.
.
.
.
.
.
.
GR O B P
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-

HST OMMEBLIJKVAKBOND V;>N BBDRÏJPSOR^

'

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Velaon

8/11

Zaalcap»

60/—

rustig

- 8-

J.Van der
Niet •
J.Zoning

Openb.verg. ANBZ
(OVB), belegd in
verband met de
uitgebroken sta^king onder trawlvissers in IJrauiden.
Velsen

OJLOJLOJL3LLJ
.W,0. 46/1951. bla. 8,
Velsen

9/11

100/ —

rustig J. van der Niet
J. Koning
1

Openb.verg.
MBZ(OVB),belegd in verVand met uitgebroken staking
trawlvissers in
IJmuiden.

Bij het begin van de vergadering werd de toegang aan de
pers geweigerd. Een G.P.F.-er werd verwijderd.
J.Koning zei dat hij uitsluitend voorlichting wilde geven"®n "dat
de vissers zelf moesten besluiten wat er verder in het conflict
moest gebeuren. Spreker tekende protest aan tegen de actie van
de Centrale Bond, ontketend tegen de O.Y.B.-er J.van der Niet»
Volgens spreker, zpuden vertegenwoordigers van deze bond verteld hebben dat van der Niet bereid zou zijn de staking op te
heffen, mits het Ö.V.B. door de reders erkend zou worden.
Koning deelde .verder mede, dat de vergadering van"de Centrale
Bond, op 7-11-1951 in IJruuiden gehouden, met 36 stemmen voor
en 4 tegen, besloten had te gaan varen. Tegelijkertijd, aldus
spreker, werd een motie aangenomen, dat men niet zou gaan varen
indien medeopvarenden, O.V.B.-ers, door bleven staken. De uitslag van de stemming, gehouden op een vergadering in Egmond,
was volgens sprekers 67 v*6r/én 7 tegen. Koning ried vervolgens
de vergadering aan, te besluiten of men voort zou gaan met
staken of weer zou gaan varen. Nadat een van de aanwezigen naar
voren had gebracht dat deze vergadering te laat was uitgeschoven waardoor , de opkomst niet groot koa,/Besloot hè"t bestuur om
de volgende dag opnieuw een vergadering te beleggen, /kon
Op de vergadering van 9 November werd door J.KoniJQg weer
het woord gevoerd* Terugkomend op de door de Centeal e Bond
'gevoerde actie' tegen Van- der- Niet, zei spreker-dat het -doel
hiervan was om de eanheid die er momenteel onder de vissers
heerst,'te breken, me;t als -gevolg dat de staking -zou -verlopen,.
Volgens spreker werd dit doel ook- door de "S.V.C, nagestreefd
omdat deze organisatie ^een belang bij de staking had, gezien
haar geringe invlo-edv. Vervolgens werden de aanwezigen door. .
vier onbekende personen' aangeraden niet te gaan varen. Bij de
schriftelijke stemming bleken 72 personen tegen varen te zijn
en 25 voor. J.KONING deelde nog mede, dat nu men besloten had
door te staken, een actiecomité op'brede basis mo'eat gevormd
worden. Hiervoor gaven zich op: 3 personenult Scheveningen,
l uit Katwijk, l uit Zandvoort, l uit Beverwijk, l uit Egmond
aan Zee en 4 uit IJmuiden. Aangekondigd werd dat met steunlijsten gewerkt zou worden.
/varen
G R O B P VII — JEHOVA'S GETUIGEN.

. 9 .

\7,0. 46/195.1,.. blz. 9.
Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

ïïinterawij k

?,«4/ 450/1000
11

rustig

7.C.Heijntjes drie-daagse
zon-e-verg»
H.C.Kennedy
13* Zahradnick
C.FikWoudatra'
J,v.d e Outeaaer

\7ageningen

9-11/ 600/622
11

enth,

v, d. Scheur
'J.O.Rei-jntjes
Stoffen

Idem

Deze zone-vergaderingen.hadden hetzelfde verloop als
die welke re'eda asrder werden ge houden r "Sr werden godsdienst- •
oefeningen gehouden en 5 personen werden gedoopt»
De op 4-11-'51 te 'Sinterswij k gehouden openbare lezing
Werd bezocht'door 950 personen. H.C, Zennedy verklaarde, dat
de Jehova's Getuigen in hun strijd gehoorzaam zijn aan de we^reldlijke machthebbers die, volgens de spreker, regeren bij
de gratie van de duivel, "De J,G. zullen echter niet gehoor- •*
zaani zijn'als deze gahoorzaaciheid'in ;strijd'zou zijn mst de'
werkelijke autoritaire raachthsbbers, welke zullen regeren bij
de gratie van Jehova",
¥„0. Reijntjes deelde in 'Tintarswijk mede, dat de groep
Hattem van de J„G„ in een half -jaar een ledenwinst had behaald
van 160$a
Roosendaal (H*B.) heeft thans ook een groep, terwijl
Soest in 1949 reeds 32 verkondigers van de J.G. had*
Tussen de bijeenkomsten werd propagandalectuur verspreid in \7interswi j k, Groenlo, Aalten en Iliohtenvoorde.
.Te YJageningen lieten, diverse sprekers zich. op-bedekte
wijze minder vleiend uit over de R.IC. Geestelijkheid,
P B R S O f f A L I A,

/Blokkêr-da Groot
(bl£*4)
Geeltje. • ':
Gerard
(blz,6)
Anna.

