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Datum Aaiwezig/ Stemming Sprekers

Bij zonderheden

Zaaloap»
AnSerlier

Filmvoorstelling

Rotterdam 14/12

500/711

Uithuizen 17/12

33/150

rustig

H.M.Niemeijer Filmvoorstelling

Doe tin19/12
..-•hem
Dieren/
20/12
Ge m-,Rh e d en

60/150

rustig

A,v„Rooy

Filmvoorstelling

24/60

lauw

A. Br o m e r

Filmvoorstelling

A»de Vries

Filmvoorstelling

R=v*d-Molen

Filmvoorstelling

C.Meijer

Filmvoorstelling

S*, de Groot
J, Haken

Vergadering

-A., SchaperTolman

Filmvoorstelling

Lu J.-Bindels

Vergadering

S,de Groot
J oHaken

Vergadering

Ure terp
20/12
Gem, Opsterland

22/?

Arnhem

21/12

150/150

Snee t

21/12

70/80

ïlnster- 23/12
wo 1de

150/7

lemmer
23/12
GenuLemsterland

65/250

Idinuiden 23/12
Gom, Velsen

35/120

Beerta

85/?

24/12

rustig

geanimeerd
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Boelenslaan
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•"Boelenslaan 24/12
Gem. Ac h tkar spelen

10/100

rustig

—

Filmvoorstelling

O \ "l O
,^-Elim
^4/1^
Gem, Hoogeveen

90/180

rustig

G»van Eek

Filmvoorstelling

^-lemmer
. 25/12
Gem,. Loais ter land

235/250

A,Visser

Toneeluitvoering

26/12

87/150

rustig

W,Kremer

Filmvoorstelling

65/80

. rustig

50/100

en t h'.

J, de Vos

Filmvoorstelling

23/40

rustig

TV.ICremer

Filmvoorstel
ling

73/7

rustig

J» de Vos

Filmvoorstel
ling

,Snmer-Compascuum
Gem* Smmen

v. Nieuw Yfëer- 27/12
-*"' dinge

Gem o

—

Filmvoorstelling

ïïmmen

^..Nieuwehor""' n e

28/12

Gem. Heerenveen
2,9/12

Jubbega
30/12
-Gem. Heerenveen

OVERZICHT
De bijeenkomst te Rotterdam op 14 December was belegd in
het kader van de abonné-werfcampagne voor !'De baarheid.".- In de
aaal waren de leuzen ''Vrijheid en duurzame Vrede"., "Vfaarheidvrienden Rotterdam-Zuid ; ' en "Abonneert U op en werft voor De
'Taarheid" aangebracht.
De uitvoering te Lemmer op 25 December betrof een toneelstuk zonder politieke inslag.
Op de filmvoorstellingen werden, voorafgegaan door enige
korte Russische documentaires, de films; "Lied der Jeugd", "De twee strijders", "De dorpsarts" en het "Leven in de Citadel" vertoondr
Vrijwel op alle bijeenkomsten werden protest-moties aangenomen tegen de voorgenomen electrocutie van het Amerikaanse
echtpaar Rosenberg-,
De belangstelling was in het algemeen groter dan in vorige weken, de stemming rustigo
Het gesprokene op deze 'bijeenkomsten bevatte de bekende
politieke
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W-O- 1/1953; blz» 3politieke algemeenheden, waarbij de onderwerpen hetrtanti™aeniitism.elf en "de 'bewapeningswedloop'-' in het middelpunt der belangstelling
stonden.
Op de vergaderingen "c "ïlnsterwolde en Beerta, reap„ op 23 en
24 December gaven Paul de GROOT eri Jan FAKTüN hun meningen weer over
de in het Hoorden des lands gehouden, werklozen-demonstraties.
Te Finsterwolde werden leuzen als '"Welkom Paul en Jan in
Fingterwol.de"
'"'Wij willen de Gemeenteraad terug'•
:1Vrede en Brood"
'!Wij eisen een onafhankelijk Nederland'"'' opgemerktJan Haken, die op bolde bijeenkomsten als eerste het woord
voerde, gaf 3,n zijn bijdrage een uiteenzetting van het werklozenprobleem. Hij stelde hierbij vast, dat bij de regering - ondanks
alle beloften van Dr, Drees -- de goede wil ontbreekt on dit belangrijke vraagstuk afdoende te regelenf
Paul de Groot begon sijn rede met het gehoor mede te delen,,
dat het eigenlijk tegen zijn gewoonte was op .de vooravond van
Kerstmis te vergaderen. Het was gepaster o ra op zo'n avond ;i'Vrede
op aarde" te zi.ngen bij een rijk met pakjes beladen kerctboom- maar;
zo schreeuwde hij uit, hoe is dat mogelijk in een land, waar de
meeste mensen verhongeren of koude lijden., niettegenstaande het
vet uit de grond spuit en-waar het een paradijs kon zijn, indien
dit land maar werd geregeerd als de volksdemocratiëno
De Groot hield hierna een loflied op de Sovjet Unie, waarbij hij verklaarde, dat de Russische arbeiders geen ïterstgratifi~
catiiie behoeven en steunregelingen in dat land niet bestaan, omdat
er in Rusland geen werkloosheid heerst en de arbeiders daar zoveel verdienen, dat zij alles kunnen kopen wat zij wensen.
Uitvoerig gaf spreker hierna een verslag van zijn. bekeek aan het
ICremlin, In dit gebouw troffen Ger'ben Hagenaar en de G-root buffet-ten aan waar allerlei lekkernijen verkregen konden worden. Hoge
regeringsambtenaren., generaals en . maar schalken, arbeiders en arbeidsters stonden hiervoor in rijen te wachten,
Spreker wees vervolgens op de gevaren van de agressieve
E.D«G». Na herhaald te hebben, dat de arbeiders in Nederland nimmer zullen optrekken tegen hun kameradan in Rusland, verklaarde
hij j dat de communisten niet bang behoeven te zijn? want Rusland'
heeft momenteel hei; grootste en sterkste leger ter wereld. Het is
thans dr j e maal zo groot als het leger, dat in 194-5 Duitsland versloeg?
De Groot prees de arbeiders in ïinsterwolde en omgeving
voor hun krachtig protest tegen de lage steunregeling, "Jullie
moeten geen ogenblik jullie Tuin niet rust laten en telkens we^r van
hun eisen, dat wat zijn partijgenoot Suurhsf aan de arbeiders toekent, ook'wordt uitgekeerd. Lit Tuintje aan de Hereweg kunnen
jullie wel wieden",
De
- 4-
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De regeringscoïïLTjirjoarJ.Sj zo vervolgde, preker, wil promotie maken en alles doen -wat c.s regering IDrees van hem 'verlangt,
Hij v e r z o c h t de aanwezig a n t e n s l o t t e n i e t als toeschouwer deze acties aan zich v o o r b i j te laren gaan, maar gezamenlijk in de r i j e n
der C', P t N r to strijden on zo spoedig mogelijk verlost te worden
van het kapitalisme,,

G R O E P

2.

Drachten

-

ITEDIRLANDS^ VRGUTüN

F'ilmmiddag voo;
kinderen van
werklozen

3/1 CO/7

Door de 'Vaarheidfilmdienst werden enige tekenfilnipjes ver-toond , welke geen politieke strekking hadden»

- u, s, 3* R,"

G R O S P 3
Schitdam

25/12 100/356

gemat jgd

J.Hoogcarspsl .Filmmiddag
'•'De Ridder van
de Gouden Ster':

Hoogcarspel verklaarde, dat op 25 December de dag herdacht
wordtj dat diegene werd geboren, die in zijn latere leven met de
naam "Vredevorst1- zou worden betiteld, tenminste voor zover .de.- .
christelijke wereld betreft. Doch de christelijke landen, Amerika,
Engeland, Frankrijk,enz, belijden de vrede alleen met de mond» In
Korea en Kenia voeren aij oorlog met do meest onmenselijke wapens.
De Vereniging "Nederland-U,-. S.. 8» rt, " streeft echter naar werkelijke
vrede en bestrijdt de ock op Kerstmis door Amerika gevoerde hetze
tegen de communistische landen» Haar zijn geen concentratiekampen
en • ' anti-semitisne,, daar heerst vrijheid van godsdienst» De
communistische landen willen vrede. Spreker beschouwde de ledenen abonné-werfcampagne der v&reniging als middel om het Nederland
se volk van de vredeswil der Sovjet Unie te overtuigen, Deze campagne zal er mede toe bijdragen,, dat de bestaande oorlogen zullen

_ 5 ..
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eindigen en de wereldvrede esn feit wordt

•VRUD-ESBWS&ING
Amsterdam

22/12

250/250

O,Blom
S, Ai Althoff
L,,Boas
M, Bakke r

Begroeting delegatie vrédes-congres
'7en en

De bijeenkomst was belegd ter begroeting ,van de uit Yfenen
terug,3<3kee,fde Nederlandse delegatie naar het "Volkerencongres voor
de Vrede", In de zaal werd gecolporteerd met het O.ï, 3„ Jr-orgaan
"Studie en Strijd" en met het blad '? Vrede"» De zaal was versierd
met- vlaggen van diverse naties.,
In zijn openingstoespraak deelde BLOM mede, dat op het
congres 2500 gedelegeerden uit 84- landen aanwezig' war eny He Nederlandse delegatie had kunnen constateren; dat het congres geen
communistisch broeinest was en dat er geen spionnage-oentrale
v/as opgerichtj zoals 'lDe Volkskrant" had bericht,
Na het uitspreken van begroetingen door vertegenwoordigers van diverse buurtvredescomité' s, de O.P- S* J.3 , de kunstenaar s 5 het personeel van ds stadsreiniging. enz,, namen diverse
gedelegeerden het woord o
De Nederlandse afvaardiging bestond naar hun zeggen uit
30 personen en was samengesteld uit personen van alle richtingen.
'
De urenlang durende vredesdemonstratie van de Yfeense bevolking
had hun zeer aangegrepen. De meeste demonstranten hadden tranen
inde ogen= In de ontwikkeling van de wereldvredesbeweging konden
drie markante punten worden aangegeven tgW„: de oprichting? het
eerste congres waar bleek dat de gedachte veld won? en het ¥eense congres waar het bewijs werd geleverd van de doorbraak van de
. -vredesidee in de gehels wereld*-De centrale gedachte van het
Weense congres was, dat alle volkeren ter wereld moesten strij/en 'den voor het behoud van de vrede„ .De eerste grootste taak, waar^voor men zich gesteld zag? was te voorkomen "dat militaire verdragen werden afgesloten"^ waardoor het ene volk verplicht werd
. deel te nemen aan een oorlog waartoe door een andere natie werd
.besloten*. Van de grote mogendheden moest worden geëist, dat zij
de neutraliteit der kleine landen zouden waarborgen-'
De aanwezigen warden opgev/ekt geen tijd verloren te laten
gaan en te strijden voor de vrede.
Groep 4A
- 6
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EENHEIDSVAKCENl'RALE

Den Haag

17/12

400/500

Leiden

25/12

4-00/4-00

C-Geugjes

rumoerig

Openbare vergadering WC afd.
Den Haag
Openbare feestavond De MetaalEVC afd, leiden

Op de openbare vergadering te Den Haag bracht C, GEUGJES
verslag uit van .zijn ervaringen en in'druEEën in Indonesië» Zijn
hele betoog stond in het teken van de solidariteit tussen Nederlandse en Indonesische arbeiders, Hij eindigde met vast te stellen, dat elke overwinning van de Indonesische arbeiders een overwinning is van de Nederlandse arbeiders en dat elk succes van Nederlandse arbeiders tevens een'succes is voor de Indonesische arbeiders.
Het doel van de feestavond te Leiden was om het contact
tussen leden en bestuur te versterken»

G R O E P 4-B

Tilburg

-

ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES

16/12

20/—

IJmuiden 30/12 350/500

rustig

A.P,W»v,,d,Boer Vergadering
&.-de Valk
DUÏÏ-ar b elders
en werklozen
Ooi,v. het
OVB

opgow,

O'i Kon ing

Cabaretavond
ANBZ-OVB

g een vergadering plaats gehad
Op 16-12-5,2 h e e f t er te
___
van werklozen en 'DUW-arbeiders van hè T; object Hapert, die onder
leiding stond van A«P."T. van den BOER, Van den Boer roerde in
zijn openingswoord de kwestie aan, die tussen DUW-arbeiders en
DUW-leiding van het object Hapert gerezen was. De DUW-arbeiders
hadden het werk tijdelijk gestaakt als gevolg van de vondst van
e e n - P h o s p h o r b o m ^ terwijl de vrees bestond,, dat or nog meer van
dergelijke
_ 7 „ .
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d e r g e l i j k e bommen zouden liggen. Ove: : j..gen3 wao zijn toespraak gebaseord op het maken van propaganda ' -oor h e t O,V,B,- r G, de Vl.Ili
die daarna h e t woord k r e e g , sprak, ov : r de 3 o l i d ar j. t e i t v an de a rbelders-. Hij v e r k l a a r de. dat h e t O, V B- ai e t aan p o l i t i e k d o e t , doch
na enkele m i n u t e n was zijn. toespraak d o o r s p e k t niet politieke geslohtspunten,- ïoen de 7el.k
b e m e r k t e verklaarde h i j ; da1*"
h e t O ,• V,- B, we l n i e t aa:do :; maar dat de politiek naar
.het 0-.V-,3e toekoiiiv,
De onder auspiole;
ARBZ~ü'VB to R'.jjjterdarn. gehouden
cabaretavond werd ingeleid door ;S01TIE'G-: dla~"d8™afrï"j"d van de
opvarenden van loggers on tral
a e handelde,. Hij wees erop.
dat deze opvarenden nog steeds zonder c c.-"1, .t r act var-en / terwijl de
reders het voornemen hebben om tor lo or.3verlaging over te gaan»

G R O E P

4-0
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Rotterdam

22/12

45/—

Amsterdam

23/12

150/250

Leeuwarden 24/ ; '--

22/200

r u n tig

lauw

luL, G... JVBontekoe Openbare protestvergadering R'dams
•ii/erklozencoir.ité
3, C - - v , d,Ham

Bijeenkomst
A ? dam s Vferklo^encomité

,de Haan

Openbare filmvertoning
'fe.rklosen

S en M.BOBHiUriT vrek ten te Rrjtt^rdam de aanwe algen op om de s t r i j d aan te b i n d e n tegen de *sl;eeds" slechter
r'i:beidersklasse en ouden
wordende levensomstandigheden var,
van dagen, en de steeds toenemende 'nerkloosheld,, 3000 arbeiders
ondersteunden de eisen voor een ICeretgra'tiiioatie, het verkrijgen
van goedkope levencmiddelen en het verstrekken van pakketten aan
werklozen en ouden, van dagen. Met deze eisen zou naar de Burgemeester of betreffende Wethoacler worden gegaan» 'De aanwezigen
werden verder opgewekt de gemeen ter aads^itiring van die middag
bij te wonen, opdat allen zich zouden kunnen overtuigen van het
feit,, dat alleen de CUP^ «-•i'rao tie nou opkomen voor de belangen
van de arbeiders. Op een vraag van eer der aanwesigen merkte
Bontekoe op niet beter te weten, o l' aan. alle politieke partijen
en vakbondea was een. uitnodiging veraondei.it.. Dat het OYB aan de
ui tn cdi£.lng,'
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uitnodiging geen gevolg had gegeven was hem niet bekend, daar hij
de uitnodigingen niet zelf had verzonden*.
B<. G* van den E-HI begon te Arnsjerdam zijn betoog ais t erop te
wijzen, dat van de ai j de van de/wsrTge'vars aangedrongen wordt op
v r i j e ioonvorming ; een aandringen v/aar de Regering niet onwillig
tegenover staat r Als deze v r i j e loonvorming doorgang vindt, zal de
werkende arbeider nog minder verdienen., "ïïnkele aanwezigen, die het
woord voerden, drongen ean op gezamenlijke actie» Van den Ham, die
nauwelijks op de discussies inging ? deelde daarna mede, dat het
Amsterdams Verkloaencotu té de bedoeling had direct met al de aanwezigen naar het stadhuis te gaan om daar de Burgemeester of zijn
verfeanger te spreken ovar de slechte financiële toestand van
werklozen en LTT.Y-arbeidersc Deze woorden werden met luid applaus
ontvangen,, waarna de aanwezigen zich naar de binnenplaats van het
stadhuis begaven r
l, de EAAIÏ, dia op een openbare filmavond te I^euwarden een
openingswoord tot de aanwezigen r i c h t t e , noemde de "sTTrïjd"" van de
werklozen in het Hoorden des lands, waarin belangrijke successen
werden geboekt,, een lichtend- teken voor de werklozen,
Tijdens de s t r i j d was duidelijk gebleken, dat de burgerlijke pers
zich achter, de reactie schaart,, Spreker drong er op aan de burgerlijs pers de dour te wijzen en abonné te v/orden op De T; 7aarheid„
Vervolgens werd de film 1! Het leven in de citadel" vertoonde

P E R S O N A L I A
Afthof ( b l z , 5 )
"Eduardus Antonlus,-.

Arrsterdam

Bakker ( b l z > 5 )
Marnun s

Zaandam

Bindels ( b l z * l )
Henry ? Johannes

Haarlem

Blom (biz.-5)
üornelis-i

Amsterdam

Boas ( b l z f l 5 )
Louis»

Amsterdam

Boer ( b l a « 6 )
Adrianus Petrus Y/ilh
van den
Bon te koe ( b l a c 7 )
^_—
Daniel Dirk G-erhardus Jacobus ;

Tilburg
Rotterdam
Boshart

-- 9 -

