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Gemeente

Datum 'Aanwezig/ Ster.iming Sprekers
Zaalcap.

Purmer end

20/12

"

r •.

* '*

A rnhem

'.>

28*12

Soaagen
•v/eatGraf tdi jk
Gem.Graft

•*"! '

80/300

rustig

!Vaarheid -f i Intournee

ï /•.-••:.•

G.Idenburg
D.Struving

rustig

A.D.Schoo- Feeötvergaderin^

nenberg

C.P.K.

28,12

50/350

rustig

E. v. d.
Berg

Waarheid-filmtournee

3.1

125/125

rustig

G.Idenburg

Waarheid-filmtournee

150/200

rustig

J.ïlömeling

"''aarheid-filmtournee

Amersfoort .5.1
.

105/250

Bi.j zonderheden

Den Haag -

i'
6.1

125/125

rustig

G. Vink

G.P.F, filmavond

Soest

8.1

60/80

rustig

G. van

Ta a r h e i d - f i Imtournee

i

Brsuke-

l en

merendeel der bijeenkomsten wercl georganiseerd door
de

•J.'

W.O» 3/1952,
de "VMarheldfilradlenst". De films "De Roem van de Sport" en
"Lente in Saken:t stonden op het programma» Op een door de
G.P.N, georganiseerde filmavond wetfd de Husaische filni ;'De
Jonge Garde'* vertoond* Ter gelegenheid Van het afsluiten der
"Stalinwerfactie" werd te Arnhem een openbare feestavond georganiseerd, die hoofdzakelijk gevuld werd met zang en nmziek.
Op spandoeken waren leuzen aangebracht als: "Voor
een nationaal eenheidsfront!I, "Voor een vrij en vredelievend
Nederland", "Eenheid van Socialisten en Communisten tegen de
reactie'"1, "Vrede over de gehele "/ereld", "Vriendschap tussen
alle volken"c,
Briefkaarten werden verkocht ten bate van het amnes-'
tiecommlté :'Piet van Staveren"*
De belangstelling was .vrij groots de beschikbare
plaatsruimte was voor ongeveer 50^ bezet»
Tegen het ;rambtenarenverbod" werd fel geprotesteerd
Deze maatregel werd een ondemocratische en fascistische
daad genoemd,
' Fred^gchojnenbex-g betoogde, dat de regering partij
kiest in de verkiezingsstrijd,, Het ambtenarenverbod is niet
tegen de O.P.Kr, gericht, maar tegen het gehele Nederlandse
volk. Het houdt in dat de grondwettelijke vrijheden voor
ieder v/orden opgeheven, aldus Schoonenberg0
Sprekende over de woningnood zei J^Flame.ling dat elke
soldaat per jaar evenveel kost als een arbeiderswoning J
nieuwe woningen kunnen echter niet worden gebouwd} maar
öpldaten komen er steeds meer bij•*
G R O .15 P
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ALGMEW ITEIJKRLAHDS J1UG-D VERBOND*

Hoütigehage

29/12 170/— ordelijk P,J.M.v.
Staveren' '•VtDemen
RaBaron

Rotterdam

1/1

5O/-- rommelig A,J,Hartskeerl-v.d.
Flier

Mevr. v„ Staveren, nioeder van de bekende deserteur
Piet van Staveren, trachtte de onschuld van haar zoon aan
te tonen. Ook Baron betrok v ? Staveren in zijn toespraak c
Voorts hekelde hij in felle bewoordingen het anbtenarenverbod. Hij noemde deze maatregel een bewijs te meer, dat de
huj.jdijge
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huidige regering fascistisch is„
Van der Plier deelde mede, dat het JUIT.J.V,, door de gemeente Rotterdam uit "Ons Honk" verdreven was. Volgens haar
zou deze aaalafdrijving de etrijdwil van de leden aanwakkeren,
Be bijeenkomst te Rotterdam had een zodanig karakter (kwajongênsbende), dat zelfs "33e 7aarheid" hierop critiek leverde.
NEDERLANDSE VROUÏÏSN B WEGING*

Uithuizen 29/12

35/100

rustig

kinderfeest

De kinderen werden getraoteerd en bezig gehouden met
•de vertoning van filmpjes, welke geen politiek karakter dïoegene
VOOR CULTUUR*

Apeldoorn 5/1 100/300

rustig

feestavond

De avond werd gevuld niet toneelstukjes van anti-kapitalistische strekking* ..Zaalversiering J spandoeken met "Teken
voor een Pao t van de G-rote,Tijf", "Vrede brengt welvaart voor
allen", "Teken voo.r een vredesverdrag'1, ''Verbod van" de atoomToom"-en "Voor internationale ontwapening".
.ïï> .3. S. R,.".

Ds. 'Y.S.H,
van Dalen

Rotterdam

20/12

97/

Uithuizen

29/12

43/100 rustig

Velsen

6/1

Emmen

8/1

300/700 aand.
32/50

—

_ 4. *.

H.Hoek

lezing
film: "In
Vredestijd"

C.f. de Bruynde Vries

idem

T.Idema

idem

Ds<

fr»:0». 3/1952. bIz, 4V
ps. vaai Dalen wreeKte het amt&tenarsnverbod en voorspelde,5 dat er nog v/el meer maatregelen zullen worden genomen om de progressieve arbeiders' tegan te werken. Al deze
maatregelen waren volgens hem gevolgen van de slaafse onderworpenheid van onze- regering aan het .Amerikaanse kapitalisme. Spreker was tot de conclusie gekomen, dat de so-cialistische staatsvorm in de bijbel verwerkt.is. Het geloof in vrede en rechtvaardigheid, door ons gepredikt,, was in
de Sovjet Unie en de Oost Europese landen reeds tot werkelijkheid geworden. In hè t.,'.Testen worden de menselijke rechten vertrapt., Op een vraag of hij geen moeilijkheden had
met zijn kerk in verband meti het werk voor de vrede, verklaarde hij zicih wel te hebben moeten veran tv/oor den. Hem was
f,500 salarisverhoging geboden indien hij. het vredeswerkstaakte. Met Gods hulp zou hij echter voortgaan op de door
hem ingeslagen v/eg en de-duivel door middel, van het 'evange-dfc
lie bestrijden, Het Kerstfeest 1951, in Nederland gevierd
onder de regering Drees, was een bespotting en een grove
huichelarij.
Te Uithuizen ging lioe'k 'in op het ambtenarenverbod en
de vrijlating van Christiansen.
Volgens Idema h'ebben de arbeiders in de Sovjet Unie
het beter dan in Nederland. Hij,propageerde de oprichting
van een af deling-van de vereniging "Nederland-U. S. S.R*;' in
Emmen.
•
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Odoorn

BMHSISAgO ENTRALE .

16/12 ' 120/+275 zeer matig H ..Blaak
~",

2eist

19/12

Ben Haag 20/12

,

12/100 kalm
100/375

H. v, d.
Molen

Openb. filmavond BLZ in
Valthermond

A.de Vries Openb, verg.
L.Koning afd, Zeist
E.V.C.
H.J.Brink- verg, Werklohuis
zen Comité
onbekende (E.V,C.)°

Ten Boer

20/12

90/100 rustig

H. v.d.
Molen

Leiden

21/12

19/150

7. P.v.
Openb.verg.
Riet
S.V.C, te LeiG-. Schoen den
Steerenveen

« 5

BLZ-filmavond
afd. ÏÏoltersum

m
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Heerenveen 21/12

80/100 geeatdr,. ICl.v.d.
Terp
G-. Hoorn

Delft

27/12

10/—

Deventer

29/12 175/550 gaan!-,
ineerd

Smallingerland

4/1

Heerenveen

6/1

Schiedam

6/1

H.J.Nooter

Openb.verg.
EVC afd. Delft,
ging wegens
gebrek aan be• langs t, niet .
door

J.Jansen Feestavond afd.
J.Vlietman Deventer EVC

J.v.d.
filmavond EVC
Heide
afd. HoutigeJ,de Vos hage

100/—

KI. v,d*
Terp
G>Hoorn

50/100

150/356 g ara a—
tigd-

Veendam ' • 8/1

£rop, feestavond EVC af d.
Buide- en ETieuwehorne

230/600

Prop. filmavond EVÖ afd.
Oude- en Nieuwehorne

H.J.ÏÏoo- Openb.filma-'
ter vond MC afd.
C.de Borst
Schiedam
A.Hendrik- filmavond EVG
sen .
afd. Veendam
A.Kemp

. Ds sprekers op de bovengenoemde film- of feestavonden
de.r '15. V.C» behandelden o. au de toenemende werkloosheid en de
aotie welke daartegen door de E.V.C, wordt gevoerd, en de
staking van een aantal D* U* V/. -arbeider s in Drente*
Op verschillende vergaderingen werd een .collecte gehouden, waarvan de opbrengst bestemd was voor de stakende
Drentse arbeiders.
De afkondiging van Hét ambtenarenverbod werd vanzelfsprekend beoritiseerd., Nooter wekte in zijn rede te
Schiedam op om eendrachtig, in s amen werking 'tne t alle arbeiders stelling te nemen tegen deze nieuwe regeringsmaatregel.
In Odoorn vergeleek de spreker H. v,. d. Molen in bedekte
- 6-

?»_0., 3/1952. big. 6.
termen ,d,e Nationale Reserve aiet de-.3.A. en S*T>»

'••-• '

Se Deventer deelde de voorzitter Jansen mede» dat; ds
opbrengst der vergadering bestemd was voor het Fonds Bijzondere Noden.- Burgemeesters en V/ethouders van Deventer had-r;
den desgevraagd echter geen toestemming verleend tot belastingvrije verkoop van toegangskaarten en ook het houdon van
een verloting v/as niet tos ge a taan,
De vergaderingen te Den Haag en Leiden waren belegd
voor werkloze arbeiders. In Den Haag nam het O.P.N.-gemeenteraadslid Hovens deel aan de discussie, Hij zeide het te betreuren dat er geen vertegenwoordigers aanwezig waren van
de uitgenodigde besturen van de "Unie^bonden. Op voorstel
van de voorzitter Brinkhuis werd. uit de vergadering een uit
zes personen bestaand comité gevormd,
Te Leiden sprak van Riet er zijn teleurstelling over
Uit datsde opkomst ter vergadering zo gering was, temeer
omdat in Lei3en 4000'werklozen zouden zijn. Schoen deed
het voorstel om een Leids "Terklozenöomité op brede basis op
te richten. Slechts een persoon gaf zich hiervoor op, zodat
• op de vergadering de vorming van het comité niet tot stand
kwam* ' .• "
R O $ ? -4~B - ONAFHANKELIJK VW30ND. M BEDRIJ
33en Haag

2/1 100/—

—

H*H. Drenth
A*'v. d. Berg
J.Koning

Openb.vorg,
0#V*B,

•^n ?,en„ Haag was de inleiding van' -.A,, van den Berg bedoeld om een üïteerizetting te geven van het 0*VrfB. Het
werd echter meer een krachtig pleidooi aan het adres van
de arbeiders om het juk van da oude vakorganisaties af te
schudden en zich niet in slaap te laten wiegen door de WC,
maar op eigen gelegenheid ter.ug te grijpen op het oorspronkelijk uitgangspunt van het socialisme, dat zegt: "De bevrijding van de arbeider komt van de arbeider zelf", J.Koning behandelde de sit-downstaking en de langzaamaan-actie
te Umuiden,
G R, C *VP
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Borger

)

W, P. -3/195 2, blzc. 7.

•^.-.-.^^..^.V^T)hfc«;*uHI^i--i.V*-*«S'^

Borger

26/1.2 35/65

rustig

J0 D, Muileman

Spreker behandelde het xxnderwerp; "Kritieke tijden;
waarom bestaan zij thans?15 Hij wees hierbij op de toename
der jeugdcriminaliteit, de hongersnood in verschillende gebieden en 2* Volgens spreker brengt Satan al dit leed thans
over de werelds Alleen aij die in Christüa geloven'zullen de
nieuwe aarde bewonen^ die van verkeerde elementen sal zijn
gezuiverd*
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Baron ("b l a,. 2)
:e in der-t 3
rg (blz v 6). .
Anton van .den*,.

'Berg ,.
"UT er t ,van den»
(bl-z,,4)
Hendrik^
Gornelis deü
ireukelen
Gerardus yan 0
Henri'
iruyn-de Triea
";
' Cblzo3)
i
Ohristina Jphanna d
alen ( b l a 0 3 )
ï)s. -Villen S tradal u
irenth
Hugo'Herman„

!,1 ame ling (b l ze l)
'Johanneso

