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Sprekers BijzonderhedenGemeente Datum Aanwezig/ Stemming
Zaalcap.

's-Graven- 12/9 50/70
hage '

Amsterdam 16/9. 2500/3700 rustig

.G.v.Praag Boekbespreking, ge-
volgd door een
filmvoorstelling

Deventer 16/9 40/80

's-Graven- 16/9 250 a 300 rustig
hage

Haarlem. 16/9 ca,225

Utrecht 16/9 170/400

— 2. —

G.Blokker- Openbare vergade-
de' Groot • ring 'n,a,v. de o-
J.A.Maassen pening der Staten-
H.J.Hidding Generaal»'
S.de Groot

C.Geugjes idem

A. C. J.John-
Hogenes
H.Gortzak

A.D.Sohoo-
nenberg

J.Haken

Openlucht bij-
eenkomst -n» a, v. de
opening der Sta-
ten-Generaal

idem

Openb»verg. n,a.v.
de opening der
Staten-Generaal

Zaandam
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Zaandam 16/9 ca„ 300 lauw B.Blokzijl

Groningen 17/9 30/7 rustig H.Gortzak

Leiden 17/9 150/200 J.H«Bork

Openlucht "bij-
eenkomst, n. a.v.
de opening der
Staten-Generaal

Openbare verga-
dering n. a.v.
de opening der
Staten-Generaal

filmavond

COLLECTIEF OVERZICHT

Algemeen,

Te 's-Gravenhage en te Leiden werden de Russische films
"In Vredestijd" en "Twee Strijders" vertoond.

Op de" door de Uitgeverij en Boekhandel "Pegasus" geor-
ganiseerde bijeenkomst te 's-Gravenhage op 12 September j.l.
was het boek "Jimmy" van de auteur Pierre Courtade het onder-
werp van de bespreking.

De overige vergaderingen en bijeenkomsten waren belegd
door voor die gelegenheid gevormde "16 Sep.tember comité's"
(Rode Dinsdag comité's)»

Nationale en rode vlaggen sierden de vergaderzalen.
De volgende leuzen werden opgemerkt:

"Leve het volkeren-congres .voor de "Vrede".
nVoor een Vredespact tussen de grote vijf" . '
"Voor Vrede en Vriendschap tussen de volkeren"
"Voor een vreedzame oplossing van het Duitse vraagstuk"
"Voor een vredelievend,,eensgezind en democratisch Duitsland
aan onze greno.daarom tegen de Europese Defensie Gemeenschap"
"Weg met 'de Europese. Defensie Gemeenschap" • •
"Tegen de Duitse herbewapening"
"Strijdt voor nationale onafhankelijkheid" . . .
"Vermindering der herbewapening"
"Vredeswerk en Woning en!l

Te Amsterdam verzamelde men handtekeningen tegen de zgn.
Europese Defensie -Gemeenschap,,

- Verschillende muziekgezelschappen en zangkoren verleenden
aan deze bijeenkomsten hun medewerking.

Aangenomen moties betroffen de millioenen-nota, de deel-
name van Nederlandse troepen aan de herfstmanoeuvres in W.-
Duitsland en het gevangen houden van Egyptische arbeidersleiders,

Vrijwel
"*° j> ™
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Vrijwel overal werd 'ge tracht de gemaakte onkosten voor
zaalhuur, etc., te dekken uit de opbrengst van collectes.

De "belangstelling was matig, de stemming rustig.

De Troonrede werd door de sprekers eenparig een demon-
stratie van machteloosheid en "de uitdrukking van een onder gang s-
'politiek:i genoemd.

De ondergeschikte positie van Nederland aan Amerika achtte
men bewezen door do in deze Troonrede vermelde zinsnede "Het
wordt steeds moeilijker het geheel te overzien:'. TSen regering,
welke te kennen gaf de toestanden niet meer te kunnen overzien,
was geen regering, maar slechts een groep personen, die het be-
lang van vreemden dient.

Het ontvouwde regeringsprogramma noemde men een verraad
aan de Drees-kiezers. Men had wel. grote aandacht besteed aan de
oorlogsvoorbereidingen, maar de belofte van Dr. Drees om de werk-
loosheid te bestrijden had blijkbaar niet de belangstelling.

Ook de millio enen-nota was slechts gericht op een grotere
krachtsinspanning voor de oorlogsvoorbereidingen. Het zwaarte-
punt van deze begroting 'v/as, dat aan directe en indirecte oor-
logsuitgaven 51 cent van elke zuur verdiende Nederlandse gulden
wordt uitgegeven.

Ben vergelijking tussen het vijf jaren' plan der S. U. en
deze millio enen-nota viel in het voordeel van Rusland uit,

Door Suurhof en De Bruyn een ministerspost te geven, wil
men bereiken dat deze personen de machtige organisaties - het
N. V. "V. en de Z«A,B. - rustig zullen houden en het element van
strijd-organisaties ontnemen,

In een betoog speciaal gericht tot de sociaal-democrati-
sche arbeiders vroeg A.D. SCHOON/ENBERG- zich af, wat deze, nu
zij door dit regeringsprogramma bedrogen waren, in de toekomst
zullen doen.

Spreker hield zijn gehoor voor, dat' niet het dod« cijfer -
de parlementaire meerderheid der verbonden politieke partijen -,
maar de kracht van het in beweging komende volk de politiek in
een land uitmaakt. In dit verband- stelde =hij België, waar de
Minister van Justitie tot aftreden werd"gedwongen>' ten voorbeeld.

De reactionnaire kliek in Nederland zou het tegen aulk
een volksmacht - het N.V.V»,. E.VpC.., ï.v.d.'A. en C.P.N. -
géén dag kunnen 'uithouden»

Spreker besloot met een b'eroep te doen op de sociaal-
democratische arbeiders ;'onze klassegenoten", om gezamenlijk
te strijden tegen deze regering en haar politiek. Slechts eenheid
van actie kon de plannen van de Amerikaanse indringers te niet
doen.

G-roep 4- A

_ A _
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Hengelo • 28/8 15/80

Amers- 10/9 19/150
foort

Leiden 10/9 50/200

B.C,A,Fran- Openb. vergade-,
chimont ring De Metaal
NoHillebrand E.V,C', afdeling

Hengelo.

J.Kaspers Openbare vergade-
A.T. \7ode Heus ring S.V.C,

afd. AmersfiOor.t

JWiMarjot- Openb,vergadering
van Don E.VcC., af d.
W.P.Sc haafer Leiden

De te Hengelo gehouden vergadering werd ingeleid door
B.C.A.MUiKGHIMöNÏ, terwijl- NTHILLEBRAND als hoofdbestuurder van
De Metaal-B.V.C, twee onderwerpen behandelde, namelijk:
l, de hand over hand toenemende ontslagen in de metaalnijverheid,
2c de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering,
Als oorzaak van de grote werkloosheid werd als gebruikelijk weer
de oorlogsvoorbereiding genoead, De arbeiders 'werden aangemoe-
digd maatregelen af te dwingen tegen deze werkloosheid, vooral
in de bedrij ven- Tegen ontslagen dient protest te worden aangete-
kend,,

Spreker constateerde voor de werklozen een verbetering •
vergeleken bij ' vroeger. Vooral &Toor de jeugd is het veel beter
geworden* ' . '
"Een der discussianten wees erop; dat'strijd moet worden gevoerd
totdat van werkloosheid niet meer gesproken kan worden,
HILLEBRAND ten volle instemde» Over de invoering van de
werkweek: verklaarde spreker, dat ter verwezenlijking hiervan de
arbeiders eerst warm, gekregen moeten worden.

De vergadering te Amerj3fjx>r_t was belegd om twee
van de delegatie naar RusTand, te weten J.ICASPERS
'H.BUS,. in de gelegenheid te stellen indrukken weer
hun bevindingen in. Rusland, Met betrekking tot de
zing in de Sovjet Unie deelde DE HEUS mede, dat er

waarmee
40-urige

sprekers
en 'Acï.W, DE
te geven over
won in g toe wij-
slechts één

soort huizen wordt gebouwd» Slechts de grootte van het gezin
'speelt een rol bij de toewijzing van een huis. Het maakt hoege-
naamd geen verschil of men te maken heeft met een arts of een
v/e r kraan | elk van deze personen krijgt een woning toegewezen naar
de grootte van het gezin.'EFieuwe aspecten kwamen op. deze verga-
dering niet aan het lichto

Ook op de vergadering te LEIDM hadden twee leden van de

delegatie

5 •-
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delegatie naar Rusland het woord, te weten Mevrouw J»J.MARJOI-
VAN DON en TM1, SCHAEFSEU Mevrouw MARJOT- V ATT DON bracht vanouds
bekende feiten naar voren, 'terwijl SÖHA13F1ïR begon met erop te
wijzen N,V,V»-er te zijn en aanvankelijk niet bijzonder sympa-
thiek te staan tegenover de Sovjet Unie, Hij besloot evenwel
met een dringende oproep de vredelievende Sovj et-bevolking niet
teleur te stellen in haar streven en daarom ook in Nederland de
vredesgedachte en de vriendschaü voor de Sovjet Unie uit te dragen,
Op deze vergadering waren drie personen aanwezig., die in 1951
uit Russische krijgsgevangenschap in Nederland waren teruggekeerd*
Een dezer personen bestreed enkele beweringen van Mevr, MARJOT-
VAN DON* Vooral de mededeling, dat de. vrouw in Rusland haar werk-
zaamheden verricht op basis van vrijwilligheid, noemde hij een
grove leugen, Immers in Rusland mag niemand de"waarheid vertellen
en zeker zal dat niet gedaan worden tegenover een buitenlandse
delegatie, waarvan de leden bovendien geen Russisch verstaan» Op
een steiger van een bouwwerk in Rusland wordt in de eigen taal
de nood geklaagd en dan ontdek je pas,, dat vrijwillige werkzaam-
heden voor de Russische vrouw niet bestaan. Ook de goede behande-
ling van de vrouw in Rusland werd door dese ex-krijgsgevangene
bestreden. Hij maakte dit duidelijk aan de hand van het volgende
voorbeeld» Ik zag een vrouw, die een baby verwachtte, zware '•
vrachten stenen op een steiger sjouwen en balken dragen, die een
'man amper kan tl11enc Soortgelijke werkzaamheden zag ik een, vrouw
verrichten, die twee maanden daarvoor een baby had ge had. 0 De
baby werd om de 3 a 4- uur bij haar geb^^cht om, gevoed te worden,
waarna zij zich dan afzonderde achter een hoop stenen, gadegesla-
gen door een groep kinderen van andere vrouwen, die niet in een
crèche worden verzorgd/ waarmee hij Levens aantoonde, dat ook de
verzorging van kinderen van werkende vrouwen in Rusland veel te
wensen overlaat,.

G R O E P 4 - 0 - DIV13RSM

Amsterdam 17/9 300/500 rustig en B,G'.>van der Openbare bij-
ordelijk rlani eenkomst Amste:

B„J,Weenink dams Werklozen-
comité

B» G- VAN TBR HAM verklaarde, dat het vooral aan de acties
van de diverse werklozen-comits's - -net Ams ter d. am en de Noorde-
lijke provencies aan de kop - is te danken, dar voor degenen, die

voor

• _ 6 _
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voor l Juli 1952 werkloos .vraren en aanvankelijk daardoor zeer ge-
dupeerd, een sociale voorzieningsregeling in het leven ia geroe-
pen» Spreker wees verder op de nog steeds toenemende werkloos-
heid en eis te verhoging van de lonen, verlaging van de prijzen
en versnelde uitvoering van woning-, wegen-,scholen-, en zieken-
huisbouw teneinde de werkloosheid op te heffen»

B,J. WEWINE vertelde over zijn ervaringen in Finland
gedurende de Olympische Spelen 1952, Hij belichtte vooral de per-
soon van Zatopek en maakte gewag van de verbroedering tussen de
Russische en Amerikaanse athleten*

yêilokker-de Groot
.(b'lz.l)

Geertje.' j
/ ' .. . • ' . l
lokzijl (blz.2)i '

Berenda , ,

-./Eöork (b lz„2)
Johan Heinricho

yroanqhimont (blz
Bartholomeus Cor.

i/u-eugjes
Corneris,

( b lz , l , 2
Hendrifcus, .

t/Grferoot (blz.l)
Saul de„

VHa:laken (blz,l)
• Jan*

»XHam (bis, 5)
Bertus Gerardus

P E R S O N A L I A

(bla«4)
Anton Theodorus


