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Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcaps

Amsterdam 17/12 280/500

rustig

"S..Teeboomv. 7est

Openb. verg.
P i lm "De Eidvoor"

B, G, v. d. Ham

Hr G-ortzakBusaum
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J.J.Twisker

7aarheid-f Ilratournee
Feestavond tgv.•
Sinde ïïerfactie
n i e uwe Waar heidlezers

In het kader van de "Waarheidfilmtournee" werden de Russische films ! 'tente in Saken" en ;'De Roem van de Sport" vertoond^
De vergadering te ^istsrdan v/as, bedoeld als protest, tegen
de noodtoestand onder de werkers*
Ter gelegenheid van het .afsluiten van de werfactie voor nieuwe Y,Taarheidlezers werd te-Den-Haag een feestelijke bijeenkomst gehouden; waarop tevens de verjaardag van Stalin werd gevierd»
Als versiering waren nationale- en .rode vlaggen aangebracht, in Den Haag tevens een beeltenis ,van Stalin. Op spandoeken waren de leuzen ilf Vrede, Vrijheid, T.7erk en 7oningen" en "Voor
een Nationaal Vreclssfront ; ' te lezen. Medewerking werd verleend
door het zangkoor '-Morgenrood 11 te Den-'Haag, de jeugdband "De
Jonge Garde'% de Russische dansgroep "Nieuwe Tijd ;l en de toneelvereniging "De Toeko.mst ;! * Gecolporteerd werd met "De 7aarheid"
'
- 2-n-

DIENSTGEHEIM'
W,0.' 1/195.2.. blz. 2.
en "Vrede",
De belangstelling waa vrij groot*
Een aan de Regering te zenden motie tegen de beschikking
betreffende het ambtenarenverbod werd aangenomen.
De noodtoestand onder de werkers tengevolge van werkloosheid, 'stagnatie in de woningbouw, inwoning enz., werd geweten
aan de oorlogspolitiek van de regering. Al deze plagen werden uitvoerig besproken., Hierbij werd. in den brede geschetst! hoe sommige mensen zich met ,een énkel dakkamertje moeten behelpen, terwijl. andere lieden woningen niet wel 12 kamers tot hun beschikking hebben. '
'
Zde H.GOiiTZAK noende/Minis tor- president "Dr. "Jilliam Drees",
omdat deze op aandringen, van de agressor Amerika het ambtenaren verbod zou hebben uitgevaardigd. Spreker noemde deze maatregel fascistisch en in strijd met de Grondwet. Hierdoor worden
M
die lede.n van het vredelievende overheidspersoneel met broodroof bedreigd, die zich tijdens de be.zetting door hun grote vaderlandsliefde en offervaardigheid hebben onderscheiden,
Dit, aldus . spreker, is 'blijkbaar het met grote haast gegeven antwoord op de geslaagde partijconferentie van de G.P.N.
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Enschede

15/12 150/250 matig

öabaretavond

' en the

Er werden geen propaganda-redevoeringen gehouden.
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Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Hilversum 17/1° 75/250
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G.Blokker-de Groot

Spreekster

t7.0,, ,1/1952. frlz. 3:.
'Spreekster, gaf ee.a verslag van haar ervaringen als lid
van de NoV«B»-delegatie welke in September 1951 een bezoek aan
Falen braoht* Be. sociale -voorzieningen voor de arbeiders in dat
land waren voortreffelijk. Zij had nieuw gebouwdö arbeiderswoningen gezien, voorzien van centrale'verwarming» Ook .werden er
veel kerken gebouwd*, Een krontjong-band en een mandoline-orkest
verleenden medewerking aan de avond 5 De tafel op het podium was
bedekt met de Nederlandse vlag*
•
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Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Groningen 16/12

800/800

m'atig
en th e

Velaen

16/12

150/500

anndl

leiden

21/12

350/670

rustig

J5T„T7ijngaard

film: '"In Vredestijd" ..„.:;.

film; :fSamenzwering der ver• • • doemden"- -'-'-

Wijngaard stelde in aijn rede de vredeswil van Rusland tegenover het oorlogsdrijven van .óm
. • " Te -.leiden werd het "Ballet der Lage landen" in de Schouwburg opgevoerde Er werden geen redevoeringen gehouden»

VREDESBEWEGING*
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:

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers.
' Zaalcap,

Groningen 11/12

6O/—

rustig
Ds,Hfv«Osenbruggen

Veendam

.18/12, 9/100

' —'. '

Van
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fr
. fan der Eley gaf een verslag van de nationale vredesconf erentie (8-9-12^51 ~ Amsterdam) ,, Volgens haar was de belangstelling van het Nederlandse yolk voor de vredesbeweging te gering. Ds. van Osenbruggen vroeg de aanwezigen of zij wel wisten
wat oorlog wasc Duitsland werd gereed gemaakt voor een oorlog tegen Ruslando De oorlog had uitsluitend ten doel de beurzen van
de gèldmagnaten nog meer te spekken,^ Spreker, die 'beweerde geen
communist te zijn, verklaarde het min der v/aardig te vinden wanneer priesters of domine ' s wapens zegenena
Ds, Rijks besprak do diens tweigeringsweto Hij adviseerde
op vragen van de commissie als "v/at doe je als ze je vrouw doodschieten" te antwoorden mets "wat ik in zo'n geval zou doen weet
ik niet» c

G R O ^P

Gemeente

IV~A

EWHEID S VAKC EN TRALE.

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap*

Emmen

2/12

HoogeveenH/12

Haarlem

14/12

78/250

J„Super

oKroezen

80/80

15 O/—

entho

velt
B0Blokzijl

filmavond BLZ
afd„ Nieuw*
T7eerdingee ¥ertoond werd "Een
stukje grond"
filmavond BIZ
afd6 Woordsche
Schut
openbe vergo
EVC afd, Haarlem

^ HoQgeveen herinnerde G,van Eek er aan, dat de "E„V.Cvanaf het begin 'tegenstander was geweest van het Marshallplan*
Volgens spreker was nu gebleken, dat het door de "f5*V,C« ingenomen standpunt juist was geweest, aangezien de toestand van de
'arbeider nog nooit zo. slecht was geweest als. vandaag,.
Op de vergadering in Haarlem hield BuBlokzijl een beschouwing over het MarshallpTan, de woningbouw- de toenemende
werkloosheid en de economische toestand,. Voor wat de uittaeiding
van de Nederlandse uitvoer betrof, merkte spreker op, dat het
niet ging om het hers tol van de Nederlandse handel, maar om die
van Japan en 7est-Duitslandf, Over de instelling van de S-VaC,
j;en

D I E N S T & E H E I M

..0., .1/1952. blz. ' 5 ,
ten opzichte van de Sovjet Unie,, zei Blokzijlj, "Wanneer wij een
veldtocht voeren 19.3en• de hetae en de haatzaaiende propaganda
tegen de werkers van de Sovjet Unie, dan doen wij dat als daden
van de vrede, dan doen wij dat niet in de eerste .plaats omdat wij
sympathie hebben voor het politieke en economische leven in de
Sovjet Unie, Ja, natuurlijk en wij komen er altijd openlijk- voor
uit als Eo V» C* $ wij volgen vol "bewondering en vol- sympathie de '
enorme successen die daar bereikt'worden op.sociaal, economisch
en cultureel gebied* V/ij juichen met de werkers van de Sovjet
Unie als het levenspeil stijgt, als de koopkracht omhoog gaat.
Als wij te velde trekken tegen>tle leugens en de laster van Truman
en 'zijn knechten, dan doen v/ij dat niet in de eerste plaats als
•een sympathieke g^ste, maar dan doen wij het in de eerste plaats,
ik herhaal het, als s t r i j d e r e , voor de vrede",, Uitvoerig stond
spreker stil bij het f e i t dat naast Amerika ook de Sovjet Unie
over atoombommen beschikte c Gok deelde Blokzijl nog mede, dat
z*l» de strijd van tegenwoordig een ander karakter had gekregen*
Indien er-arbeiders ontslagen warden, dan moesten zij, aldus
spreker, weigeren h e t v/e r k te verlaten,. Ze dienden te blijven
doorwerken om aan het eind van de dag hun loon op te eisen».Spreker trok hierbij een parallel met de strijd van de arbeiders in
Noord-Italië ; die vorig jaar het zelf-de hadden gedaan»
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Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcapo

Arnhem

'14/12

18/150

rustig 'j'.Hoff

Qpenb,verg,-'van
het "Voorlopig
Arn hè ms '7e r kl o zon
Comité"

J,Hoff schetste in communistische termen de toestand van
de werklozen en de omvang -jran de werkloosheid» Hij uitte critiek
op het belfcid van de regering,\t gemeentebestuur en de Dienst
Sociale Zaken, Volgens'spreker"was het comité neutraal gezind
en het zou samengesteld zijn uit een NtV<..Vo-er, twee K-Y.C.-ers
en twee ongeorganiseerden, Hoff deelde verder nog mede, dat alle
raadsfracties en alle vafcbondsbesturen voor deze vergadering
waren uitgenodigd,, maar dat alleen de C.P*ÏÏ» en de E*V'tC. gehoor
hadden gegeven aan de uitnodiging» Bij de discussie.hield At •
van.de Berg,. C* l"* N»—raads-li-d in' Arrih'è'm, één poli'tieke inleidinge
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