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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND*

GROEP l
Gemeento

Datum Aanwezig/
Zaaloap,

Zaandam

29/11

Steaming Sprekers

Pegasus-bBekenten toonstelling

t/m
2/12

' s-Graven h ag o

2/12

Vriezenveen

3/12

200/1800

rustig

G-Wagenaar

Openbare veralagvergaderingu

12/175

onbekend

Openbare filmavond.

T„Haagsma

Openbare filmavond „

raat

A.Zranenburg

Openbare filmavond.

rustig

M.Pothoven

Openbare filmavond «

Winschoten 6/12 „ 60/300
Amersfoort 8/12

Deventer

Bijzonderheden

11/12

53/200

100/550

COHEOTIEF OVERZICHT,
De door de uitgeverij Pegasus georganiseerde boekententoonstelling te Zaandam trok weinig belangstelling. Zelfs .de hieraan
verbonden filmvoorstellingen "korden het publiek niet animeren,,
De zaal te 'a-Gravenhage was versierd met enige vlaggen, .
Een groot portret van Stalin prijkte boven het podium." Twee
muziekgeaelschappen
- 2-
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W.0,50/1952, bles,- 2
Twee muziekgezelschappen verleenden hier hun.medewerking.
Op de overige bijeenkomsten draaiden resp,, "Be dorpsarts'-,
"De twee strijders" of "Ver van Moskou",
Leuzen; "Yoor Vrede, -voor de Natie, voor Welvaart':
"Tegen herlevend fasoismet!
"leve de vriendschap met het Sowj et-volk".
De belangstelling was uiterst gering» Gemiddeld waa 14 % van
het aantal beschikbare plaatsen bezet.' Stemming rustig,
Op de filmavonden werd een kort openingswoord gesproken*
GERBEN WAGENAAR zou op de bijeenkomst te ' s-Gravenhage, aanvankelijk verslag uitbrengen "van het door hem bijgewoonde I9e
congres van de Communistische Partij van Rusland en het 16e o ongress der C<,!P«,Nr
Inmiddeo-s had men volgens deze spreker in Praag een Rond
evenwel zodanig op zijn staart getrapt, dat wij hem in Nederland
in het "Vrije Volk" en ook voor de :'Vara-microfdon" luid hebbon
horen janken. Hij achtte het daarom op de eerste plaats nodig
daarover zijn mening te laten horen,
Spreker verklaarde, dat het an.ti-semitisme» hetgeen de burgelij ke pers de Sowjet-Unie en de volks-democratische landen in
de sehoenen schuift, integendeel slechts in de kapitalistische
landen bestaat,
'
.
J
:
'
Hij belichtte de rol van het Zionisme, dat zich altijd tegen
de eenvoudige Joodse mensen had gekeerd on wees in .dit verband op
de voormalige Joodse Raad.
Tenslotte behandelde Yfagenaar In het kort de beide genoemde
congressen..
:
2

Gemeente

-

ALGE1T-M NEDERLANDS JEUGD VERBOND,

Datum

Aanwezig/ Stemming
Zaalcap»

Sprekers

Bij zonderheden

Schoonoord 22/11 70/150

rustig

Ph.J.M«van
StaverenDemen
J,. Maas s en

feestelijke
vergadering
A.N,J*Vc/
N.V,B.

Rotterdam

rustig

A.v.Diggele
G, Maas»

H,Schaftherdenking.

1/12

150/—

Leeuwarden 7/12

19/150

vrij
lauw

B.A.Maurits

feestavond»

Hengelo

20/100

rumoerig

J.H.AoArends

St.Nicolaasavond.

6/12

Te Schoonoord werden de aanwezigen met een kort'woord toegesproken door de moeder van Piet van STAVEREN en de.bekende
dienstweigeraar Jan MAASSEN.
• Enige

D I EN S T G E H E I M Vf.O, 50/1952, blz. 3
-Enige muzikale voordrachten van enkele ANJV-leden verluchtten dit
gedeelte van de vergadering? het merendeel der jongeren bleef na
om te dansen.
Op de bijeenkomst te Rotterdam; welke was belegd door de
plaatselijke afdeling van de vereniging ''Verenigd Verzet 19401945" en het A.NoJ»Vs-district aldaar herdacht de districtsvocrzitter van het A»N.,J,>V, A. van DIGGELE het feit, dat het graf--van
Hannie Schaft 7 jaar geleden was overgebracht naar de erebegraafplaats te Bloemendaal* Hij vergeleek haar met de figuur van
Alexander MATROSOV uit de gelijknamige Russische film.
De tweede spreker, G,MAAS, wekte op tot verzet tegen de
gratieverlening aan Lages naar het voorbeeld van de actie in België, waar de Minister van Justitie gedwongen werd af te treden.
Hierna stelde van Diggele twee moties aan de ordei één protest aan.de Minister van Justitie tegen de gratie-verlening aan
Lages en een verzoek aan de Amerikaanse Ambassade in Den Haag cm
gratie voor het echtpaar ROSENBERG.
Na de pauze werd de film Alexander MATROSQV vertoond.
De opvoering van een drietal sketches te Leeuwarden was een
fiasco» .Om de stemming er wat in te krijgen begon men direct daarop met het bal„
Te Hengelo debiteerde een als Zwarte Piet verkleede personn
enige platte grappen. Vervolgens werd een korte natuurfilm vertoond. Twee aCcordeonisten verleenden hun medewerking aan de bijeen' komst*
Te Schoonoord e.'i Rotterdam waren o.m„ de volgende leuzen
aangebracht: "Piet van Staveren moet weer vrij"5 "Strijd voor
de Vrede"? "Tegen oorlog en fascisme". In de Maasstad colporteerde men met de bladen "Nederland-UcS,Q>R>"5 "De -Stem van het Verzet" en "Jeugd".'
GROEP 2 - NEDERLANDSE VROUWEN BEWEGINGGemeente

Datum

Dordrecht 7/11

Aanwezig/

Sprekers

Bijzonderheden

enthousiast G* "Eikelfilmavond "Beboom-Meule- vrijde grond",
man
G.Deltenre'
Verdijsseldonk.
GaEIKELBOOM-MEULEMAN sprak haar spijt uit over de geringe
opkomst. De meesten/wel gekomen om de film te zien, doch de vrouwen hebben een gewichtiger taak. Spreekster wees op het^volkerencongres voor de Vrede te Wenen,, Men zou pogen geld in te zamelen om nog meer personen in de gelegenheid te stellen dit congres
bij te wonen»
GcDELTENRE-VERDIJSSBLDONïC verklaarde, dat de internationale
vrouwenbeweging
waren

35/70

Stemming

DIB N G 2 G K H E IM .

V/-Oo50/1952, blz, 4*
vrouwenbeweging (International a Democratische' Vrouwen Federatie),
waarbij, ook de KUVsB,/ is aangesloten 140.000-000 leden telt, ïïij
moeten deze kinderen beho'edon voor een herhaling van de afgelopen oorlog, zo zeide zij„ In Aaerika, Frankrijk en Nederland willen de mengen geen oorlog. Voorstander is,, slechts een handje vol
kapitalisten, die daaruit enorme vansten kunnen slaan. Met massale
protesten is veel te bereiken.» Tengevolge daarvan werd de atoombom in Korea niet gebruiktc
Spreokster noemde het ambtenarenverbod een "ondemocratische
kapitalistische maatregel"..,
Spreekster oogstte een'spontaan applaus en stelde voor een
motie j.n te dienen bij de Merikaase Ambassadeur in Nederland
voor gratieverlening aan het echtpaar RQSEiïBERGVERENIGD VÏÏR23Ï 1940- 1945,
G'ROLI 2
Gemeente

Datum

Aanwezig/
Zaalcap*

Leiden

10/12

35/100

Stemming .Sprekers
rustig

Bijzonderheden

J „ G-randia~f limavond.
Smits .

G-randia-Sniits wees er op, dat de vereniging ''Verenigd Verzet 1940-1945 '"• niet wat: opgericht om alleen de belangen te dio- .
nen van de oud-verzetsstrijders doch o:,i j.n het belang van. de ge-hele bevolking te werken»- Een aee.i1 voorname,, taak van" de organisatie, op dit ogenblik wac de bevolking Ie ' w i j z e n op de gevaren, ' die
buiten onze grenzen dreigen*
De herbewapening van We s i> Duitsland, de vrijlating van 'oorf'asoiome ens, beweaen. dat
logsmisdadigers , hè t- opleven , van
h.et gevaar van een nieuwe overval op ons land niet denkbeeldig
was. Dikwijls moest de vereniging strijd leveren, alvorens de
toezeggingen, welka de regering tijdens de oorlog aan de verzetstrijders heeft gedaan.j werden verwezenlijkt.
Volgens- spreekster had de regering misschien, liever gehad
dat alle verzetsstrijders om het leven waren g ekomenj In dat geval, had men kunnen volstaan met een .gedenkteken.
Zij besloot met' de opwekking lid te worden van de vereniging
ongeacht welke politieke of religieuze overtuiging men had„ ledere goede vaderlander, die in deze tijd. ;:ijn handen uit de mouwen
durfde steken, was welkGiiu.
Vertoond werd de Hongaarse film ''Bevrijde Grond",
VEKEMIG-ÏNG- "
GRO?? .-i
Geiieente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Bijzonderheden
Zaaloap.
' o n •:;• ü k B n d Pi Ima v o nd t e
Haarlemmer- 16-11 34/400
meer
Zwanenburg"De
Ridder v,d.Gouden Ster",
_ 5 „

D I E N S T G E H E I M ,

¥.0.50/1952, blz c 5.
Finsterwolde 2/12

35/—

S,Frikken
K. de Pater

filmavond,

De onbekende spreker te Haarlemmermeer verklaarde deze zomer Rusland te hebben bezocht als lid van een culturele delegatie
waarin ook de hoboist Haakon STOTIJN zou zijn opgenomen* Critiekloos prees hij de toestanden in ce Sowjet~Unier Men betaalt daar
slechts 4 i° van het inkomen aan belasting., aïlus spreker en wanneer man en vrouw beiden werken wordt slechts van de hoogatbetaalde belasting geheven. Spreker had meermalen per vliegtuig
gereisd en derhalve veel kunnen !zien„ Hij had versteld gestaan
van de geweldige vooruitgang» Tijdens zijn rede verliet één der
aanwezigen de zaal met de uitroep; "Ben je in Rusland geweest?
Maak mij nu wat wijslt!
Do.tïirV* twee spandoeken werd de aandacht gevestigd op de
leden- en abonnéwerfactie van de vereniging. Br werd gecolporteerd met het maandblad ''Nederland-LUSoSt-Ro" en een boek met
rede voeringen van Wisjinsky» Na de sluiting der bijeenkomst werd
een collecte gehouden ten bate van h e'-'./• filmfonds,
S „PRIKKEN merkte op, dat de nazi's in V/est Europa weer in
het zadel geholpen worden» Generaal Christiansen, die de dood
van duizenden op zijn geweten had en nog een andere nazi-generaal
die de mensen de oren van het hoofd gesneden had, liepen weer
vrij rond. Maar; Piet van Staveren werd gevangen gehouden, omdat
hij ge?/eigerd had broedermoord te plegen.
N« de PATER protesteerde tegen de beschuldiging van antisemitisme,, mede in verband met het proces te Praag. De 14 veroordeelden waren door Amerika ondergeschoven spionnen, Daarmede
rekenen de volksdemocratieën af, ongeacht hun afkomst. De van
haar functie ontheven Roemeense Anna Pauker was weliswaar
Joods,- maar een zuivere Joodse was in haar plaats getreden.
Hij memoreerde C het joodse echtpaar ROSENBERG, dat thans
in Amerika met de dood wordt bedreigde Spreker wekte op tot de
strijd voor een onafhankelijk Nederland, dat een bijd rage voor
•de vrede zou willen leveren.
In de zaal was een spandoek opgehangen met de leuze /Voor
vrede en handel met de USSR11. De ai e helft van dit doek was rood
de andere helft rood-wit-blauw*
..GROEP

Gemeente

3

- VREDESBEWEGING^

Datum

Aanwezig/ Stemming
Zaaloap»
Amersfoort 27/11 29/100
.rustig

Sprekers Bijzonderheden

Ds H*van
Osenbruggen
De spreker gaf een overzicht van de verschrikkingen, welke
een oorlog met zich meebrengt. De grote wapenfabrikanten v/aren
naar zijn mening in de eerste plaats verantwoordelijk voor de
- 6thans
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thans plaats vindende herbewapening. In geval van oorlog werden
echter in hoofdzaak diegenen het slachtoffer, die er geen belang
bij hadden/ In dit verband wees hij er op, dat de Kruppfabriken
in het door de geallieerden.'bombardementen zwaar geteisterde
Duitsland slechts weinig waren beschadigc1.,.
De als oorlogsmisdadiger veroordeelde Krupp was, inmiddels
weer vrijgelaten. Een en. ander was te verklaren uit' de belangen,
die de kapitalisten uit de geallieerde landen haden bij deze
fabrieken-, Deze personen zouden thans weer de leiding willen geven aan het wereldgebeuren?
De organisatie voor de vrede moest de wereld dui delijk
makelij dat de grote massa geen oorlog wil, aldus. Ds van Osenbruggen.

: D I V E R So E ïï
Gemeente Datum Aanwe a ig/ S t e rfl-iing Sprekers
Zaaicap»
Rotterdam 30/11
120/— •

Delft

10/12

Delft

10/12

H O/-

40/130

Bij zonder heden ' '
S't, Nicolaasfeest
voor kinderen onder auspo v.h/comité Kinderuitzen
ding. Toneel "Bobbertje. Bloedworst",
St.ïïicafeest vóór
kinderen,, georgr
door de locale
N» V,; B*-af d.

vrij enthu ThoBunge- St,ïïic 0 f eest voor
ner-Odinot volwassenen, gecrg„ door de looale
ÏÏ.V.Bn-afdalingc

sprak over het ontstaan van de N » V = B 4
en de reeds bereikte resultaten, die tot stand gekomen waren" door
de harde s t r i j d van de vrouwen,, Zij hekelde vooral de voorbereidingen voor de proefstemming voor een verenigd Europa en aeide,
dat het b e t e r ware te beginnen met de onderhandelingen inzake een
geregelde handel met Oost-Europa. Dan pas zou er sprake zijn van
een verenigd Europa»
Do bijeenkomst te Delft wei-den o „ m c opgeluisterd door het
optreden van 3 clowns "de Bollini's"..
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Gemeente

Datum

AIC:; SNÏRALE.

Aanwezig/
r/.

D .f "i nar)
•

lïi j verdal. 28/11

11/—

Zaandam

30/11

400/450

Amsterdam 9/12

130/500

Stemming

Sprekers

Bijzonderheden.

''

Filmavond B,V.C,
af d* Ni j ver dal,,
rustig

J „Beunder ï ; eestvergad„ E, V, C.
B*Blokzijl afdeling Zaandam
C.. G-eugjes

Openb ,, vergad,ü, Y. C,
af d>, Amsterdam.

Een onbekend gebleven spreker gaf te Nijverdal een toelichting
op aldaar vertoonde filmsc Hij zei onder meer, dat de grote vooruitgang in Ruslatr.V te danken is aan het communisme,-, Een der films
handelde over de grote veranderingen en verbeteringen op agrarisch
•••'p e'd in de Earelische landengte. Als hoofdfilm werd vertoond "De
oU
dorpsdokter"a
De feestvergaderint te Zaandam werd geopend door 0%Beunder,
die melding maakte van het op 26; 27- en 28 December 1952 te houden
F;., V,, Cc -Congresf Hij verzocht de aanwezigen, die aan congresleden
eet- en slaapgelegenheid kunnen aanbieden, hun namen schriftelijk
op te geven* Daarna .fcreog BcBlokziji het woord, die er op aandrong ;:-p het a. e^Gongres met kracht stelling te nemen tegen het
hüJiigG levenspeil, de huurverhoging en de consuraptiebeperking.
De oorlog, aldus -spreker, wordt veroorzaakt door mensen en kan .
dus ook door mensen bestreden worden-, Dalende koopkracht en gebrek aan woningen zijn de gevolgen van de bewapening* De arbeiders brengen ton behoeve van de 'bewapening de offers en ai j die
dat niet doen verdienen er aan. Bij het sluiten van de vergadering d.eela.3 BEUNDTK bcMe. dat er twee moties zouden worden gezonden,, namelijk een naar de Amerikaanse Ambassade om te protesteren tegen de veroordeling van het echtpaar Rosenberg en een naar
de gemeenteraad als protest tegen het ambtenaren-verbod» "Aan deae
vergadering werd medewerking verleend door een Russsische vrouwsndansgroep "Krasnaja, Swesda"->
1'c Amsterdam zaten op een openbare vergadering zes personen
achter de bestuurstafel, waaronder de vader en moeder van Piet
van S'cateren. Door een onbekend gebleven persoon werd de spreker
.van de avond C C-TiJG-JEÜ in ge eid De gevangenneming van de twee
Indonesiërs Go en Sunito noopten tot wijziging van het programma,
De 'Indonesische muziek- en dansgroep "Sinar Indonesia" zou deze
vond namelijk optreden, waarvan werd afgezien, omdat onder geen
voorwaarden deze groep door net optreden in moeilijkheden mag gerak o n.
De avond werd'opgeluisterd door de Minko-boyü, een groep van
personen, waaronder drie Surinamer s <, C„G-EUGJES, die verslag
t---ï Si

uitbracht
8-

•Y.-O, 50/1952; blzc 'O,
uitbracht van het door hem Bijgewoonde SOBSI-Congres, hield een
rede van een uur, v/aar i n hij voornamelijk de solidariteit en het
klassebewustzijn van. de Indonesische arbeiders demonstreerde. Een
weergave van zijn rede kan in het kort als volgt worden•samengevat;;
Namens de Indonesische arbeiders moet ik IJ de meest broederlijke; en strijdbare groeten overbrengen, Be Indonesiërs
koesteren geen haatgevoelens tegen, de Nederlandse arbeiders, 'maar
uitsluitend tegen de Nederlandse kapitalisten... Deze arbeiders
voelen zich geruggesteund door de Nederlandse arbeiders in het
algemeen en door de Amsterdamse havenarbeiders in hot bijzonder,
die in 1946 een, werkstaking ontketenden om troepenuitzendingen
naar Indonesië tu beletten- Hij releveerde de aanwezigheid van de
h~or Goedhart op het 30BSI-Congres, waar niet naar omgekeken
werd,, terwijl de E» T* C c--delegatie uitbundig werd binnengehaald
Over-a] ondervonden de "B.V,C0-ers veel medeleven,,, welk medeleven
tot uitdru.kkig werd gebracht door het ter beschikking stellen
van een speciale trein ten behoeve van c n zo delegatie? Er waren
kapitalisten, die onn probeerden dv'arn te zitten» Zo werd ons
het binnengaan'van een fabriek, belet. Do reactie hierop was,
dat do arbeiders van die fabriek het werk neemegden, waarop een
bijeen.konist volgde op het terrerc van die fabriek, '.De Nederlandse
Rogeri.:.ig geeft wol aan oorlogsmisdadigers als Christiansen en
1/ages gratie, terwijl Plet van Staveren, die als Rode--Kruissoldaat
naar 'Indonesië ging, govaageniastraf U-rijgt,, ie arbeiders op de
kapitalistische bedrijven rerkc.,;. o .ad.ir till^ndlge gnstanlighedcn ,
éri (^on iiOngürXonen- De Indonesische arbeiders word on door de
kapltalieta.n uitgezogen, die er voor zorgen dat de rijkdommen uit
de '-gordel van smaragd'5 in eigen zak vloeien. Sjahrir., de söcialistinohe leider •;?, Indonesië, bepleit het aanblijven van. do
Nederlandse Militaire Kissie en v/il oude XNlL-militairen in "de
logerleiding hebben, Een groot gedoe].te van het Indonesische
leger Is .hier tegenop gekomen"door de leiding van 3 van de 7 divisies in eigen hand te nemen.. De Nederlandse Regering trao h t
de SOBCï op allerlei manieren lam te loggen, getuige het feit,
dat de twee Indonesië-s Aidit en Njoto niet in Nederland werden
toegelaten om het CPli~Con.gr e s bij te wonen» Tot slot werd op de
aanwezigen een beroep gedaan om zich solidair te verklaren met
de BOB3I en gezamenlijk te strijden voor een duurzame vrede.
Ha do pauze hield G-EUGJES zien bezig met het beantwoorden
van.achriftolijk gestelde vragen. Op een vraag wat Goedhart
in Indonesië deed, was het antwoord; dat hij (Goedhart) dat zelf
wel het beste -sou'we ten. Vfsl is gebleken, dat hij verschillende
malon net Sjahrir heeft gesproken en enige malen bij de Amerikaanse missie is geweest. Tsn'besluite wendde G'hTü'GJES zich tot de
ouders van Piot van Staveren^ t~an wie hij ten behoeve van hun
zoon namens do arbelders van de Standard. r;il Company een Parker
51 aanoood. Algemeen vverd ingestemd, mat het aannemen van een
motLe cm Miaister Donse,:: telegrafisch "^e verzoeken de heren Go
en Sunito zo spoedig mogelijk In vrijheid te stellen*
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GROEP l1"- C - DIVERSENGemeen uo Datum

Aanwezig/
Zaalcat).,

Almelo

50/—

15/1J

Drachten 6/12

Stemming

Sprekers

zeer rommelig

-

Bijzonderheden,
Feestavond werklozencomitë Almelo,

R-Baron
Openbavergad, voor'[/„.Hoekstra lopig ac tie-c o mi té
l.Lde Vries Drachten,
0.Mulder
BsRooks
Ac de Vries
BoBlokzijl
de Haan

120/120

De feestavond te Almelo droeg een feestelijk karakter, waarop geen sprekers het woord voerden, Sr werden twee films vertoond,
die geen politieke doeleinden nastreefden.
De inleider ven de openbare vergadering te Drachten vroeg
wie van de aanwezigen het woord wilde voeren om over de werkloosheidswet te spreken,- Zeven personen gaven zich hiervoor op, die
allen op de gebruikelijke wij^e de tekortkomingen van ds werkloosheidswet' in het algemeen en de uitvoering daarvan, in het bijsonder
in het. licht stelden- R„ BARON stelde voor, dat de arbeiders hoe
ook georganiseerd eensgezind tot actie moeten overgaan» Om een
hetero strijd te kunnen voeren, beval hij aan om te komen tot een
werk-;; o mi té voor ï'riesland, dat het hele jaar door contact moet .
onderhouden met de plaatselijke corr,dté''D en vanuit een centraal/
de acties in heel Friesland kan leiden* Zo;n actiecomité kan dan
volgens spreker direct beginnen met het voeren van actie voor verhoging der normen der uitkeringen en kolentoeslag voor werklozen»
T.7, HOEKSTRA stelde voor om gezamenlijk;/de middenstanders, die erook slecht aan toe sijn, mede te betrekken in actie-comité1s
B-, ROOKS, die zich bekend maakte als lid van het FWj voelde veel
voor gezamenlijke aotie.. die van onderop moet komen * Hij heeft
weinig vertrouwen in sijn vakbond. A-, de VRIES wenste ook de bedrijf sarbeiders in de pcties te betrekken, Ben zekere DE H/JUÏÏ,
CVKT-er, was van mening, dat in .ieder geval moet worden gestreden
om de drie wachtdagen eraf te krijgen, Na al deze sprekers nam
B, BLOEZIJL het woord, die alle sprekers dankte voor hun bijdrage.
Zelf ging hij in op de te bèta],en werklozenpremie,, die volgens
hem uiteindelijk niet door de werkgever maar door de arbeider
wordt betaald-, immers de door de werkgever te betalen premie wordt
in de goederenprijs doorberekend, welke prijs door de arbeider
wordt: betaald» Hij drong aan b i de Regering het verzoek te doen
van de onrechtvaardige werkloosheidswet te worden verlost«
/punt
•/ adressen te richten tot de gemeentebesturen en tot de heren
te Den Haag

TOT^S- wilde

- 10 -
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GROEP V - COMMUHISTENBOND "SPARTACUS" .

Gemeente

Datum

Aanwezig/ Stemming
Zaalcap,

Amsterdam 11/12 + 2 O/—

.. -

Sprekers

Bij zonderheden

C v J. Br en- Openbare vergad,
del.
''Spartacus"-

^

Door de Communis t en bond "Spartacus" werd op 11 December 1952
een openbare bijeenkomst gehouden, waar ongeveer twintig personen
aanwezig war en o
Als spreker trad op G, JoBrendel, die het onderwerp "Am°rik--;,j
Europa, Rusland en de vernieuwing der arbeidersbeweging" behandelde,
In grote trekken kwam zijn betoog neer op het volgende. Als
de grote instellingen en bedrijven zijn genationaliseerd, zoals
bijvoorbeeld in Engeland, kan men' nog niet zeggen, dat de productiemiddelen in handen zijn van de arbeiders. Deze productiemiddelen
komen dan aan de Staat, die zgn« wordt vertegenwoordigd door het
volk. Maar de Staat woüdt beïnvloed door een groep bezitters* De
vakorganisaties lopen wel mee, dus verandert er in wezen niets 5
de arbeiders blijven loonslaven, ook in Rusland»
In Amerika vloeit de winst in de zakken van de kapitalisten,
in Rusland in de Staatskas en ds arbeider grijpt er naast,
•

GROEP Y - VRIJDEÏÏÏCERSVEaMIGING "DE DAGERAAD".

Gemeente

Datum

Aanwezig/
Zaalcap,

Alkmaar

7/12

+ 4 O/ —

Stemming
-

Sprekers
Frits
Kief.

Bijzonderheden.
Openbare vergad,
Vrijd, vereniging
"De Dageraad:t»

Op 7 December 1952 hield de afdeling Alkmaar van de Vrijdenker svereniging "De Dageraad11 een openbare bijeenkomst welke door
ongeveer veertig personen, v;, o, een viertal bestuursleden van
communistische verenigingen, werd bijgewoond»
Als spreker trad op Frits Klef. die het onderwerp "De Socialistische Derde Weg" behandelde.
GROEP 'VI - ICERK EN VREDE.
Gemeente

Datum

Aanwezig/

Alkmaar

10/12 35/200

Stemming

Sprekers

Bijzonderheden

rustig

Ds J.Uik- Openbo bij eenkomst
boom
Ds Dikb o om hield een rede over "Verontrusting en Verwachting" n. a. v* het Herderlijk Schrijven van de ÏÏed^Hervormde ICerk
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over

D I S-N S T G E H U I M

ÏÏ.O. 50/1952,blz,ll.
over het probleem van oorlog en Vrede"* Met vreugde constateerde
hij, dat de N,H» Kerk nu wel grote aandacht heeft voor :'lCerk en
Vrede"; omdat men verontrust is. Toch wordt het werk van!'Kerk
en Vrede" -volgens spreker™ niet gewaardeerd* "Van alle kanten
hebben wij tegenwerking, ook van de pers. Wij worden ook wel communisten genoemd* Ma Kerk zij v/ij tegen het communisme, maar wij
moe hen ons ook niet door Amerika laten gebruiken51.
,Tn. hao£dzaak kan.spreker aich met het Herderlijk Schrijven
va:; de }I-/LlCert verenigen en hij vond" dat daarin voor "Kerk en
Vrede17 punten waren, die tot verdere besprekingen zouden kunnen
leiden^
P E R S O N A I I A.

Arends,
Jan Hendrik Albe r ^
(blz e 2)
•. ,
j
Baron
,
l/ -Re lader ' (blz. 9)

:
j

•Beunder
'
,
^ Jan (blz. 7)
. •;!
•
?
\l
.
j
gerend (-blz 0 .7 ; 9)
,•• ' ' . ' - . '

' ...V.

'-. i

Erende l
|
Care l Johan (blz.HJ
>, 3un.genar-Cdinot -:!
Theodora Jacoba i
(bl a . 6)
Deltenr e-Verdi^ s^ se l donk ,
•' '
Geertruida (b la «3
iggelo, /mtoon v?
. 2)
Dikboom, Jo hannes
V Cblz. .10) •-'
'./ Eikelboom-Meule- ;
man,
Gerritje (blz* 3)
Prikken; Siemon
^ (blz, 5)
i es, Ccnnelis
(blz, 7 )

