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AFSCHRIFT.

V E R S L A CL A.

van de openbare vergadering van de Internationaal Seciali stiach e
Beweging gehouden op 3 September 194-5, te 19.- uur in het Volks-
gebouw aan de Prinsegracht alhier»

Te +_ 19.- uur werd deze vergadering door de voorzitster wier
naam niet bekend is geworden, geopend, waarna zij onmiddellijk het
woord gaf aan den Heer Richard JOKKL, redacteur van de VLAM»

JOKEL gaf een kort overzicht van de gebeurtenissen in de afge-
loopen oorlogsjaren en een overzicht van de economische toestanden
en verhoudingen van Nederland ten opzichte van het buitenland.

Vervolgens werd het woord gevoerd door den Heer Dirk Schilp,
die het doel van de I.S.B. uiteen iette.

De I.ö.Bo beoogt een nauwe samenwerking tusschen alle socialis-
ten, zij heeft geen bepaald partijprogramma, doch wil elk socialis-
tisch idee, of deze uitgaat van een S.ï).A,P. er, communist, syndica-
list of revolutionnair-socialist, geestdriftig voorstaan.

Tevens wil zij bewerkstelligen om voor de verkiezingen een
gemeenschappelijke candidatenlijst te verkrijgen, zoodat de tot nog
toe geheerscht hebbende "schotjes- en hokjesgeest" zou verdwijnen.

Voorts zal de I.ü.B. actie voeren tegen annexatie van Duitsch
grondgebied en zij verklaart zich bereid, deze actie te voeren in
samenwerking met diverse politieke partijen*

De I.b.B» stelt zich op het standpunt dat een socialist nimmer
accoord kan gaan met annexatie, aangezien Engeland en Amerika op
deze wijze een buffer willen vormen, ter voorkoming van de versto-
ring van den vrede.

Vervolgens werden de bezoekers in de gelegenheid gesteld vragen
te stellen aan de sprekers, van welke gelegenheid door slechts
enkelen gebruik werd gemaakt.

Daarna werd overgegaan tot het instellen van een werkcommissie
in den Haag,welke tot taak heeft, de verspreiding van het Orgaan
van de I.o.B. "De Vlam " zoo groot mogelijk te maken,

Ben communist van de 4e Internationale, genaamd Tiedeman, of
Tydeman, die ook ter vergadering aanwezig was, deelde mede, dat de
Trotzktsten bereid waren, met de I1S.B» een commissie tot actie tegen
annexatie in het leven te roepen.

In de vergaderzaal waren exemplaren van het voormalige illegale
blad "De Vonk" a f„0*10 per nummer te verkrijgen.

Ha sluiting door de voorzitster ging deze vergadering, die
door 125 a 150 personen bezocht was, te + 23,15 uur rustig uiteen*

Wanordelijkheden kwamen niet voor»


