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G R O S P I

COMMUNISTISCHE PARTIJ van HSDBRLMD.,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Gasselter- 11/1
nijeveen-
semond -
Ge nu Gasaelte

Delfzijl 18/1

Gorinchem 18/1

30/200 lauw

Zwijn-
drecht

20/1

97/300

50/350

30/70

rustig

rustig

rustig

0«Kaspers Waarheid-
Filmtournee

H*Haken Idem

JiWiHoek Idem

G«v»0osté- Idem
rum

Heiliger- 22/1 25/~ rustig T^Haagsma . Idem
lee
GemoScbeemda • •

Dordrecht 23/1 250/300

.:, Drieborg 25/1 100/-
!' Gem,Beerta

enth» S.de Groot OpenbBverg»
enig Ond:Zal het de
applo imperialisten

gelukken een
nieuwe wereld-

• ' oorlog te ont-
•. •'• ketenen? Medew.

Zangkoor Mor-
genrood.

rustig — Waarheid-
Pilmtournee

Gouda



Gouda 27/1 45/50 rustig

Nieuwe 27/1 65/—
Pekela

rustig
enig
appl*

Gouda 28/1 .. 15/50 rustig

Zaandam 30/1 £400/450
"

rustig
enig
appl«

Rotter- 31/1 +800/950 rustig
dam *~ enig

appl.

W» O» 7/1951,

G0v.d„Hey Waarheid-PIlm-
tournee

HaGortzak Openboverg,, Ond;
De regeringscri-
sis en de herbe-
wapening

— Waarheid-Film-
tournee

H,Gort?,ak Openbv-verg, Ond:
De huidige re-
geringscrisis en
dé leiders v. d.
P,v., d. A,

S.de Groot Openbeverg. Ond:
De herbewapening
VoWoDuitsland.
MedewK Zangkoor
Morgenrood en
Lion Gontran
(piano)

OOLLEOTISF OVERZICHT.

Door de partij-filmdienst werden voorstellingen geor-
'.ganlseerd met de gebruikelijke propagandafilms,

, , De vergaderingen in Dordrecht, Nw«Pekelaf Zaandam en
Rotterdam stonden voornamelijk in het teken van'de bewape-
ning van West-Duitslande Aldaar waren in de zaal met uitzonde-
ring van Nieuwe Pekela, leuzen aangebracht als, nTegen de her-
bewapening van Duitsland". "Eenheid voor de Vrede", "Geen
kanonnen, maar boterlt", "Voor internationale samenwerking",
"Voor een vredesregering" en "Neemt deel aan de herdenking
van de Pebruari-staking"„

Op een drietal bijeenkomsten werd gelegenheid gegeven
zijn handtekening te plaatsen op een manifest, getiteld:
"VOLKSUITSPRAAK" - Wij zijn tegen iedere vorm van herbewape-
ning van Duitsland"p In Rotterdam werden bovendien papieren
insignes verkocht in het kader van deze actiefc

Hier
*~ j ~~ ~~"



, „3 ,

Hier en daar kwam do actie rond Paul van Kempen ter
sprake, werd voor de ontslagen musici gecollecteerd of werd
een motie aangenomen in verband met het ontslag van deze
musici a

Tevens werden verschillende moties aangenomen tegen
de herbewapening van Ws s t-* Bui t s land,-,

Over het algemeen was de belangstelling voor de
filmvoorstellingen gering, voor de andere bijeenkomsten
echter vrij groot,-..

In alle toonaarden werd stelling genomen tegen het
formeren van 'Duitse eenheden voor de beveiliging van West-

Wij dulden de herbewapening van Duitsland, evenals
Rusland, Polen en de andere socialistische landen niete
Wij zullen niet wachten tot de herbewapening een. feit is,
doch wij zullen het plan in de kiem smorenc Wij kunnen dit
niet allaen, maar moeten eensgezind samenwerken met het
Kremliru Ik roep U op om te trachten de arbeiders in de
fabriekenf werkplaatsen, kortom overal, tot eenheid en ver-
zet en zonodig tot het staken van de arbeid te bewegen»
Het "Oosten'v zal onze strijd steunen, zo nodig met geweld,,
zo zeide 'S, de GROOT,-,

De gebeurtenissen rond Paul van Kempen zijn een be-
wijs voor hot steeds groeiende verzet tegen alles wat ver-
want is met de Duitse herbewapening en het herstel van de
collaborateurs,, aldus H* GORTZAK0

Elders sprak men over "de moordenaars van Warschau
en Rotterdam"»

Medegedeeld werd, dat in Gouda een aatie-scomité wordt
gevormd en dat in Rotterdasj al een dergelijk comité be-
staat, waarin vele intellectuelen en vooraanstaande Joden
zitting hobbon» De regering moet duidelijk gemaakt worden,
dat geen steun gegeven mag. .worden aan de herbewapening van
Duitsland* Ons land mag geen 2e Korea worden? Met de ka-
meraden in België, Frankrijk en Italië zullen wij protes-
teren, zo werd gezegd,

"Sc de GROOT liet zich van alle in deze verslagperiode
optredende sprekers wel .het krachtigste uit over hè t 'rege-
ringsbeleid,,

Onze vriend Drees is momenteel zo ver gekomen, dat
- 4 - hu
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hij de "generaal zonder leger'* Slserihower heeft toegezegd,
dat zijn bevelen Kullen worden opgevolgd,; Zulke monsen zien
wij nu ons land verkopen,. Als men tbc h doorgaat met de oor-
logsvoorbereidingen,;, zullen wij eengezind zeggen; Stik met
je herbewapening, langere arbeidsduur, verlaging van lonen
en belastlngve.rhcg.ingj aldus de Groots

Wij zullen hen bevons niet geweld bet. zwijgen opleggen,
Ik weet dat er sommigen zijn? die zeggen.; hoe kunnen de com-
munisten dat bereiken, nu ze bij de laatste verkiezingen
achteruit zijn gegaan» 'Maar ik verzeker Us er zijn mensen,
die in stilte voor onae belangen werken, zo aeide 'de Groöt„

V/ij moeten strijden, zonodig ons leven geven om de
misdadige plannen van het kapitalisme in de kiem te smoren.
Niet alleen door te protesteren^ want daar stoort de rege-
ring, zich niet aany maar de massa moet zeggen?" hier staan
wij; z'o moet het en niet andera,, zo besloot do ze spreker»

Omdat de oprichting van een leger veel geld kost,
schreeuwt onza regering naar steeds over bezuiniging, "die
het door versobering en het opheffen van verschillende ec-
ciale 'voorzieningen wil "bereiken,. Ondanks deze "politiek wer-
den de salarissen van de ministers en kamerleden. onlangs
aanmerkelijk verhoogd-. De communistische kamerleden leven
echter als gewone arbeiders en het geld, dat zij overhouden,
storten zij in de partijkas,, zo werd gesegdo

Gesteld werd, . dat de kabinetscrisis is uitgelokt, om-
dat er een krachtiger regering moet komen .en dat de commu-

•nisten tegen de motie Oud hebben • ges temd ? . omdat zij beveeesd
waren? dat er een nog .meer reactionnaire. regering zou komen»

Onder applaus zeide EL Go r t zak, dat de O a P « N t de re-
gering wel ten val wil brengen^ echter niet met behulp van
Oud, maar door de actie van het werkende volko

Deze sprekor wekte .op tot het voeren van actie tegen
het vormen van een nieuwe reactionnaire regering en te strij-
den voor eenx regering, die vrede en nationale zelfstandigheid
.beoogt a

Ondanks het feit., dat er thans niemand. Is5 die de ver-
antwoordelijkheid draag t _, heeft de regering Droes; nog kans ge-
zien een hevige aanval te doen op de levensvoorwaarden
van het werkende volk, zo werd gezegd,,

SAMMÏÏEHKING- MBT DE Kv.jiJU

Als de arbeiders-socialisten van het ï T c y 0 V , , on de
P '„. I\v«d.JU
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P. v.d„A.a hua vertrouwen gaven aan de communie ten zou het
mogelijk zijn in vruchtbare samenwerking een werkelijk de-
mocratische regering te vormen. Hiervoor is het noodzakelijk
dat de laden van de 3?i,v*d*A» zich los maken van hun leiders.
In dit verband is de samenwerking van de . soeiaalr-demöorati-
sche arbeiders en de communisten in de belangrijkste stre-
ken van ons land beslissend,. Zij kunnen .een regering tot
stand brengen, die aan de verlangens van de meerderheid
van het Nederlandse volk voldoet, zo zeide H, Gortzak,

Ook S.de G-root deed een beroep op de toehoorders
om ondanks bestaande geschillen samen te werkena

DE STRIJD VOOR DE VREDEo

Wederom- werd door vele sprekers de vredelievende ge-
zindheid van de Sovjet Unie geprezen»

Sc de Groot drukte zich als volgt uit, De voorstellen
van Rusland tot vermindering van de bewapening en het afschaf*
f.en van de atoombom zijn van 'de hand gewezen. Zonder wapens
kunnen v/ij de kanonnen van de Amerikaanse imperialisten niet
het zwijgen opleggen» Vlij hebben juist grotere kanonnen
nodig» De derde wereldoorlog kan door de massa voorkomen
worden, indien alle arbeiders over de gehele wereld eens-
gezind de wapens uit de klauwen van de kapitalisten rukken.

De S.U. bedreigt het v/eaten niet en zal' slechts
overgaan tot .vijandelijkheden" als haar een oorlog wordt op-
gedrongen, zo zeide H,Gortzak»

_ 6 '»
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ALGMCEM TnSDÏÏRLMnS JEUGD VERBOND,

Gemeente natura Aanwezig/ Stemming Spreker

Deventer 27/1 38/88 — J.Wolff Verslagbijeen-
komst

Arnhem 28/1, 210/250 — A,v»d, Filmavond
. Berg

In de zaal te Deventer waren repen c ar't on aange-
bracht me .t de leuzen? !t Onder teken'* de oproep van Stockholm",
"Vrijstelling voor alle dienstweigeraars" en "Jeugd vecht
voor de vïede"„ De wanden v/aren versierd met Chinese vlaggen
en doekens Propagandamateriaal zoals foto! s,, gebruiks- en
kunstvoorwerpen afkomstig uit China en Rusland werd tentoon-
gestelde

Wolff sprak naar aanleiding van zijn rSis met de
W*F«Dc Yt-delegatie naar China,,

De op dese bijeenkomst beoefende hersengymnastiek
bracht aan het lichtf dat de afdelingsvooraitter als enige
wist v/elke taken in het kader van het driemaandenplan aan
de afdeling waren opgelegde

\n de programmanummers werd via een geluidsver-

sterker oorverdovend hard Amerikaanse Jazz-muziek ten geho-
re gebracht, waarbij de jongelui zich blijkbaar uitstekend
amuseerdene De toespraak van Yfolff vermocht niet te boeien.

Na afloop was er bal0

Te Arnhem werd de Russische film "De Jonge Garde"
vertoond*,
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vertoond»

Volgens Van den Berg was de herbewapening van West-
Duitsland het nader brengen van de oorlog, die door het im-
perialistische Amerika wordt gwwild*

Men besloot aan H.M« de Koningin een telegram te
zenden, waarin wordt verzocht een kabinet samen te stellen,
•dat zal wedijveren voor de vrede en uittreding uit het Atlrua-
tisch Pact zal bevorderen *

G R O E P I I ,

VROIT7EN BEWEGING.

Geineen te Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Rotterdam 16/1 58/— — A.Gelok-
Walvius

i . Oude Peke-27/1 70/— — ' D.Bogenua £rop.verg„
V r- la
': i' -.«»«.».-.•.».».».—,«.«-

. •' De inhoud van de redevoering van Gelok-\7alvius was
vrijwel gelijkluidend aan die, welke zij in het kader van de
ferslagbij eenkomsten van de Moskou-delegatie voor de 7er-
•eniging Neder land-U, S.6.R. heeft gehouden (Zie W. 0.'s 49,50,
1/51,2/51 & 4/51).

Te Oude Pekela werd de film van het Jeugdkamp te
Ugchelen vertoond*

De toespraak van Bogenus bracht geen nieuws»
Er

- 8 - . '
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Br werden drie moties aangenomenr De eerste betroff
een ei?, tot vrijlating van Piet; van Staverenj de tweed,@:eèfi
protest tegen de Duitse herbewapening en de derde een ^rer—-
zoek aan H* IL de Koningin om een störke arbeidersvertegen-*
woordiging in da Begering,,

Na afloop was er gelegenheid tot dansen,.

G- R O E P II

Gemeente Datum Aanwezig/' Stemming Sprekers
Zaalcap.,

Hippoly- 27/1 30/200
tushoef

Amster- 30/1 350/500
üam

M,Bakker
J,H.Eaastra

M.Bakker
H? Jvïïijman
'ELLeeuwerink

Verslagbijeen-
komst 2e c We-
reldvrede se on-
grea

Protestverge

" "Te Hippolytushcef brachten Tijssen' en ICaastra verslag
uit van hun reis naar het 2e 0 Wereldvredecoongres,,

De toespraak van Bakker stond in het teken van de
actie tegen de Duitse -bewapening,. Hierin zeide hij o t .mP , dat
indien West-Duitsland in het: Atlantisch Past zou worden opge-
nomen en de Duitsers een oorlog soudsn beginnen, dit auto-
matisch de intrede van Nederland in de oorlog tot gevolg aou
•hebben B T,Q

» Q M -MH,—
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De vergadering te Amsterdam was gericht tegen het her-
optreden in Nederland van Paul van Kempen, en het eer- en
machtsherstel van de Duitse nazi's,

De spreker e wekten de aanwezigen op zich te keren te-
gen de Duitse herbewapening,- welke hert G-wapan Ing een oorlog
dichterbij brengt^ Een middel daartoe la de au t ie,, die gevoerd
werd tegen het optreden van de "Kulturbrengor" Paul van Kempen,

Volgens Nijman werd aan deze actie deelgenomen door
studenten uit verschillende politieke gr o e p' er in gen o

Wie ssing • zei.de o «ffic,; dat de Regering -in de afgelopen
jaren het terrein heeft geëffend voor neo-f ascis'nféV ên onder-
deel hiervan vormt de Vfat Teulings; welke binnenkort onge-
twijfeld zal worden aangenomen « Thans laat men een culturele
collaborateur optreden als dirigent van het Concertgebouwor-
kestv De bescherming, die mensen als Albert Kuijle, Jöris
Biels, '71 e s Moens en zovele andere collaborateurs genieten,
toont aan wat de bedoeling is geweest. Ons volk moest poli-
tiek en cultureel rijp gemaakt worden voor het neo-f ascisme
en men dacht hiermede reeds vor te zijru Het progressieve ver-
zet uit de jaren 1940-1945 stelt zich hier echter tegenover,
aldus spreker,,

Boas sprak op een hartstochtelijke wijze over de gru-
welen, welke hij en andere joden in de Duitse concentratie-
kampen hadden moeten ondergaan* Wu het weer mogelijk is, dat
.een Nazi-vriend als Paul van Kempen voor het Concertgebouwor-
kest optreedt, is het volgens hem nodig, dat opnieuw wonden
worden opengemaakt,, opdat 'daardoor grotere wonden zullen wor-
den voorkomen»

Besloten werd een boodschap te zenden aan hè t. Comité
van actie tegen het. heroptreden van Paul van Kempen, • waarin
steun van de vredesbeweging wordt toegezegd bij de te voeren
actie, .

10 -
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G R O E P I I c

VERENIGD VERZET 1940 - 1945

Gemeente Datum. Mnwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap o

Amsterdam 27/28 160/— —- J0Brasser~ Landelijke
Jan» • Ccvan Emde- conft i»v,nu

Boas actie tegen
Duitse herbe-

swapening

Brasser zeide o „m, in zijn' toespraak, dat de Rege-
ring zonder rekening te houden met de belofte van Koningin
Wilhelmina, dat voor N»S»B.~era en andere verraders geen
plaats meer zou zijn in het midden van het Nederlandse
volk, verraders bf niet heeft berecht bf met een lichtere
straf naar huis gezondene

De Zig, veiligheidsdiensten in Nederland bestaan
hoofdzakelijk uit ongezuiverde politie-mensen en andere
ongewenste elementen,. Onder het mom van'bestrijding yan f3
vorming van een vijfde colonne, wordt de nieuwe wet ''Bur-
gerlijke Uitzonderingstoestand'' voorbereid* 'Men vergeet,
aldus spreker, dat deze wet niet gericht is tegen verraders
en profiteurs, die hun werk reeds voor en tijdens de bezet-
ting deden, doch dat deze zich richt .tegen mensen,"die in
de bezettingstijd getoond hebben, inderdaad Nederlanders
J;e zijn.

In Duitsland vinden onder het oog van de bezetting
zelfs weer Joden-vervolgingen plaats en worden met toe-
stemming van de geallieerde bezettingsautoriteiten Joodse
begraafplaatsen vernield*,

Van Emde--Boas hield een uitvoerig betoog over de
doorgestane ellende in de bezettingstijd.

- 11 - •



3LI-ÏLO-IL5-OJL3LS!
W;O» 7/1951. blz..11«

Aan het slot van zijn toespraak gaf hij de aanwezigen
enige praotisóhe wenken op welke wijze het best een volksbe-
weging tegen de herbewapening kon worden georganiseerd.

Hij raadde o.a, aan aeg, huiskamer-besprekingen te
organiseren» Be vereniging zou moeten tegemoetkomen bij
eventuele financiële bezwaren.

Men moet nimmer spreken over de bewapening van Y/est-
Duitslandf doch alleen over de bewapening van Duitsland, Dit
is om te voorkomen, dat de mensen de vereniging als commu-
nistisch georiënteerd gaan doodverven»

Tijdens de discussie kwan naar voren, dat er plannen
bestaan om in de Rotterdamse tram affiches aan te brengen
tegen de herbewapening van Duitsland* Te 's-Gravenhagé zou
.contact zijn opgenomen met militairen i.v.m. het peti-
tionnement»

G R O E P

BOND VOOR CULTUUR».

'Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

's-Grav.en- 27/1 200/— rustig — Gabaretavond
hage

Beverwijk 31/1 300/500 rustig Sdïuijen Toneelavond

Te Beverwijk waren voor het toneel aangebracht de
leuzen: "Vrede en Opbouw" en "Door oorlog geen cultuur",
Aan weerszijden van het toneel waren de vlaggen van Neder-
land en Hongarije gedrapeerd» Een delegatie van de Hongaarse
legatie woonde de avond bi j*

Opgevoerd werd het toneelstuk "Helden en Helden",
n o ïï tal j en.

i f i ••"•
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Huijen deelde mede, dat oplaat van hogerhand (plaat-
selijke politie) in het te vertonen stuk enige passages waren
geschrapt en gewijzigd, welke naar hij zeide "inderdaad als
stotend zouden kunnen worden aangemerkt en daarom dan ook
direct uit het stuk waren Verwijderd",,

Een artikel in RDe Kennemer'% waarin werd medegedeeld,
dat de A»B„Go een communistische organisatie is, stuitte bij
Nuijen op felle critiek, Hij ontkende dit ten stelligste
en verwees in dit verband naar de statuten.

Besloten werd aan de Regering een telegram te zenden
inhoudende een protest tegen de Duitse herbewapening en de
voorbereiding van een nieuwe oorloge

G R O E P II

DIVERSEN» •

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
" ' ' " - Zaalcap0

Haarlem 25/1.100/350 ,en th„ P«J,M.v.Sta- Protestverg,
'"'véren-v-De- 'tegen gevan-

• ' -men genhouding
M.J.Haks v o-Piet v. Sta-

veren mmv.
• Lion.Contran

(piano) en
"De Vrolijke
Brigade".

De vergadering werd belegd door het "Amnöstie-comité
Piet van Staveren",,

De moeder van Van Staveren gaf een overzicht van de
levensloop
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levensloop van haar zoon,

Rinus Haks sprak over de vraag pf-Piet van
landverraderlij k hö,d gehandeld of niet» In -dit verbond le-
verde hij felle critiek op de tegenstelling) welke bestond
tussen da vermoedelijke vrijlating van Christiansen en Aus
den-Punten en het weigeren van amnestie aan Piet van Stave-
ren cisï

; Gedurende de pauze werd gecolporteerd met "Vrede en
Opbouw" en '* Jeugd'U

Besloten werd een motie aan H.M. de 'Koningin te zenden
waarin van een nieuwe Regering als eerste daad amnestie voor
Piet van Staveren wordt geëist*

In verband met de aanwezigheid van de Indonesiër Slamet
werd de bijeenkomst besloten met het spelen van het Indonesi-
sche volkslied.

• Bij het verlaten der zaal kon men zijn gaven -op een
A.H*J*V»-vlag .deponeren»

G R O E P III j

VERENIGING NEDERLAND - U,3,.3.R«.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

finscho- 3/2 75/300 rustig
ten

Hilversum 5/2 75/200 rustig

A.Gelok-
Y/alvius
W.Hulst

Dr.E.Reb-
ling
A.Gelok-
Walvius
W.Huls t

Verslagbijeen-
komst Moskou-de-
l^gatie

Verslagbijeen-
komst Moskou-de-
legatie.
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De redevoeringen van de spreekster en sprekers braoh--
ten geen nieuwsD .•"•'•••

Te Winschoten werd een motie aangenomen tegen de Duit-
se herbewapening o ... ' • •' '

G R O E P IV .«

EENHBIDS VAKC M TRALtf 6

;Gemeente , Da turn Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalca'po

Emmer- "31/1 ,4-0/150
Compascuum :....:• -• -.

,,. r/i/-^•""" Weerdinge 1/2 11/200
'',(! •• - ' "' ,

, , j ; - ' Emmeiv.örf- 2/2. '53/100
aoheldenveen

Boswinkel 2/2 20/40

NwtWëer- 2/2 . 55/200
dinge . ' ',-. v

rustig- A^Platje Openb. pro test-
J*H,C. van verg. v, DUW-

•'"•'.••' Ren s s en arb. belegd
door de BLZ-EVC,

-

rustig

—
1 ifc.i ^

GPO Hoorn

J,H»C.v :an
Rensseh- .

G. Hoorn

A.Platje
J.H.C, van
Re.nssen

Idem

Idem

Idem

Idem

..''" Deze vergaderingen in de gemeente Emmen, werden gehou-
den.'naar aanleiding van een op 24--1-'51 aldaar belegde,.bijeen«
komst waar de resultaten werden besproken van de gemeente-
raadsvergadering van 22-l-!51o Ter verkrijging van een ver-
hoogde overbruggingsultkering voor DUW-arbeidera en uitbeta-
ling van de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag dezer mensen, wordt

— • - 15 - . • •••• .een
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een intensieve actie door de Bond van Land- en Zuivelarbei-
ders - B.Ii*Z» aangesloten bij de E.V.C., gevoerd.

Dé" sprekers op deze pro teamvergaderingen bespraken de
toestanden In -de DaU.W.-^kampen en inzonderheid in hét kamp
Beenderibben. De te werkstelling van gehuwde arbeiders in
kampen buiten hun woonplaats werd veroordeeld. Hoewel nu
reeds- geruime tijd tegen de gang van zaken t.a,v. de D.U.W»-
aTrbeid;èrs door de BoL. Z» was geageerd, was volgens enige
sprekers nog weinig bereikt. Daarom moest de strijd worden
voortgezet, De volgende stap was het uitzenden van een dele-
gatie naar het Ministerie van Sociale Zaken in Den Haag, '

Op deze vergaderingen werden de leden van deze dele-
gatie gekozen. Over het algemeen was voor de deelname hiervan,
weinig animo.
Vanzelfsprekend werd ook de nationale en internationale poli-
tiek besproken, in welk verband de opvoering van de bewapening
en de stijging der prijzen werd gehekeld. Enige sprekers we-
zen op de toenemende industrialisatie te Bmmen, waarbij ech-
ter aan de fabrieksarbeiders te Emmen veelal minder loon werd
betaald dan de arbeiders van de zusterbedrijven 'elders in het
land. Ook hier was dus uitbuiting van de Drentse bevolking
duidelijk zichtbaar, aldus deze sprekers.
Aan het einde van deze bijeenkomsten werden nog telegrammen "
gezonden aan H.Mo de Koningin en de D.U.W.-directie te Assen.

ö R O E P IV .

B, O.V.B.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap.

Y/ieringen 29/1 30/150 — L,Bos Openb.verg.
A«v.d»Berg v.h. O.V.B,

De landelijk secretaris/penningmeester van het Onafhan-
kelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties- O.V.B., A,v,d,Berg ,
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T\' 'tri 'TvT CJ- 'Hl ' -/"* TJ* XT Tj1 "T T\/Tj J j, H ix o X . i r .& rl & J. M

l̂ jy/î jy
hield een rede metaal s ondervverp: "'De ¥ereldaituatie en ons
Verbond*e Hij constateerde esn aekere moedeloosheid onder
de arbeiders* 'Rijzende op de toenemende tegenstelling tussen
."Oost", en "West"- seide hij dat de.arbeiders tegen elke vorm
van militairiume waren, of deze nu kwam van Rusland of van
Amerika^.. ' • •--
VadoBer'g deelde mede, dat de arbeiders-leden van het O.'V.B.
te Rotterdam hebben geholpen to.j het lossen' van de Amerikaan-
De wapon'̂ en.dingen, ^-~: ! ...^ het feit dat' het
.OtVvB« alleen stond voor de oplossing van dit voor de arbei-
ders moeilijke probleem* Ce "ïï,;VaCU-ers waren immers blind
.voor de militairiaerlng van de Sovjet

.G E. O E P YI. „•

Gemeente .'Jjatuq ,AatT''-'ê "i-g/..StQriUning Sprekers
z'a.aloapc

Rotterdam 18/1 3O/— normaa

Deze vergadering wa's""een vervolg op de vergadering
d, d, 8-1 (Zi.e V/B0. 5/X951,. b l a* 11) * Thans- .werd- uitvoerig
gesproken over de inhoud-van de uit te geven krant, waarvan
het doel zal zijn een eensgezinde strijd voor de vrede en
tegen het militairisme en kapitalisme*
Con-tac't -zal gezocht worden met andere, groeperingen, ook
-om financiële steun* te verkrijgen,..



•Wp.Q,. f/7.951. blz. 17.

G H O E 3? VIII „

JSHOVA'S GETUIGEN,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Culemborg 3/2 42/180 rustig J.Smant "Hare rijkdom •
hoe te verkrij-
gen?"

Spreker ontvouwde de bekende zienswijze'der Jehova's
Getuigen op het aajdse bestaan. Hij conatateerde dat al het
aardse uit Satan is en dat alleen de Jehova's Getuige zich
verheugt in de geestelijke rijkdom, die het ware geluk kan
"brengen*
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