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Gemeente Datum „Aanwezig/ Stemming Sprekers

Zutphen 6/11 80/150 gelaten H.Gortzak

Sap'per» 9/11 TO/350
meer .

rustig vernu
H*Haken

zand/Sapper-
meer

dinge
-Weer-21/11 37/250 rustig W.Kremer

Amsterdam 23/11 29/50 aand. C..Smit

Leiden , 24/11 180/400 rustig &tGrGeel
hoed

Vfaar heid-Fl Ira-
tournee^ Herd.
Öo t ober-r e v p

Waar h e id-Pilm-
tournee

'7a.ar hè id-F i Ira-
tournee

Openb «cursus-
ver g,, ; Commu-
nisme en D e me-
er a tie

Openb,verg,-
t. g c v, "Maand
v p d .Pers" mc ,
filmver t o ,rnnn%
pianist; en zau ...'

Schoon- 24/11 48/
oord
Gemisleen

Stadska- 25/11 6/
naai
Cenutfildervank*

rustig
enig
appl»
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W.Kremer Waarheid-Pllm-
tournee

door geringe cp-
komst afgelac. "'•

.!lm ster dam
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Amsterdam 27/11 750/3000 vrij entho 'A', Bakker Protestmeeting
veel ap pi o Ho Hak en (Kwestie Fins-

H*Gortzak terwolde)

Botterdam 28/11 65/80 rustig J. Geer-
liga '

V/aarheid-Film-
tournee

In het kader van het 5e Waarheid-filmtournee vonden
vertoningen plaate van de Russische film "Het Leven in de
Citadel" en van de Hongaarse film "Kameraad Szabo",

, Aan de filmavond in Zutphen werd de herdenking van de,
Russische Ootober-revolutie verbonden* De zaal was hier ver-
sierd met rode vlaggen en met de portretten van LÏÏNIN, STA-
IIN en 'S»de G-ROOT, terwijl de volgende leuaen waren opgehan-
gen "De ïïaarheid,' volksdagblad voor werkend Nederland" en
"Vrede-woningen, geen huurverhoging".

In Leiden was de zaal versierd met de leuze "Dagblad
De Tfearheid, een wapen in de hand van de werkende bevolking".

In de Diamantbeurs te Amsterdam waren behalve een
16-.tal rode vlaggen de leuzen "Verdedig de democratie", "Ver-
dedig de grondwettelijke rechten", "Alles voor de Eenheid",
"Alles voor de Vrede" en "23 November-23 December 1950, Maand
van de Pers" aangebracht, terwijl achter de. bestuurstafel een
naijönale en een rode vlag waren opgehangen met daarboven
het opschrift "Handen,af van Finsterwolde",

Op nagenoeg alle bijeenkomsten werd de gebruikelijke
propaganda gen-aak t voor het dagblad "De Waarheid", het ge-
zinsweekblad^"Uilenspiegel";en het blad "Jeugd". Opgewekt
werd in te tekenen op de 4e 'Obligatielening en de collecte
te gedenken, die op verschillende plaatsen werd gehoudeno

In Rotterdam werd medegedeeld, dat er een brief van
het gemeentebestuur was binnengekomen, waarin wordt medege-
deeld, dat in het vervolg voor het houden van vergaderingen
niet meer beschikt kan worden over gemeentelijke localitei-
ten«

In verband met de kwestie Finsterwolde en het vonnis
van Piet van Staveren werden verscheidene moties aangeno-
men, die Or,nu ter kennis v^n 'de regering zouden worden ge-
brachto De belangstelling was over het algemeen niet groot»

- 3 - OORI-OGSVOORB3REIDING,
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OORLOGSVOORBEREIDING,

Algempen werd het streven naar collectieve veiligheid
van de Westerse landen bestempeld als oorlogsvoorbereiding .
Het Amerikaanse kapitalisme stuurt aan op een oorlog tegen de
Sovjet Unie en zijn bondgenoten, omdat dit zijjn laatste red-
middel is, zo werd betoogd. Een paar honderd mensen/ die aan
een oorlog kunnen verdienen, zeggen dat er oorlog gevoerd moet
worden om het gehate communisme, dat de vrede, bedreigt, uit te
roeien» Het communisme is echter niet uit te roeien, maar zal
zelfs zegevieren, aldus G..G. jr3ELHSGD« Met Lenin zeggen wijs
De tijd werkt voor ons«

JESM DE BEWAPENING VAN WEST-DUITSLANP.

Op heftige wijze werd stelling genomen tegen de bewape-
ning van West-Duitsland,

Wij, communisten strijden uit vaderlandsliefde tegen
het herstel van een fascistisch leger in West-Duitsland en
tegen een bewapeningswedloop. T,ïij zijn Rotterdam en Putten
niet vergeten. 'Jij willen niet, dat een groot cleel van het
Nederlandse volk honger en gebrek lijdt. Noch de S*U„, noch
de democratische republieken bedreigen ons, zo 'ze i de H,. GORT-
ZAK* -

De arbeidersklasse heeft het in haar maoht een cata-
strophe te voorkomen door de kapitalistische dictators duide-
lijk te maken, dat men geen herbewapening wenst. Milli~enen
Duitsers, protestanten en katholieken, sociaal-democraten en
communisten willen de vrede en wensen geen wapens meer op te
nemen op Amerikaans bevel.

Met het democratische Duitsland en het West-Duitsland
van Ds.N lEMÖLLER willen wij, Nederlandse communisten samen-
gaan om daardoor een 3e wereldoorlog te voorkomen,

DE gfrjSgiIB PIN5TERÏÏOLDB.

Aan de hand van tal van voorbeelden werd het gemeente-
bestuur van Pinsterwolde geprezen,om de bij uitstek democra-
tische opvatting van zijn taak. Betoogd werd, dat geen
enkele grond aanwezig is om de voorgenomen' maatregelen te
rechtvaardigen.

Gewezen werd op de eigenaardigheid, ,dat deze maatrege-
len door Drees genomen worden o-p het moment, dat actie gevoerd
wordt tegen de communisten in Italië, Frankrijk, BelgiÖ, Lux-
emburg en West-Duitsland. Naar aanleiding van een vraag hier-
over van de C»P.N. in de 2e Kamer werd door Drees geantwoord:

- 4- - Mijnheer



-

Mijnheer de voorzitter, dit is geen toeval „ Niet dat we over
leg gepleegd tóébben met Italië en Frankrijk, maar de commu-
nisten krijgen opdrachten en het is vanzelf sprekend, dat de
democratieën zich daartegen verzetten» Dat er geen overleg
gepleegd is, aldus H»Gortzak nemen we , graag aan» Dit was
ook niet nodig? omdat de opdracht van Washington kwam,

HoHAKEN zeide, .dat hij 12 maal voor de rechtbank ge-
daagd is voor zijn beleid,: maar evenzovele malen is vrijge-
sproken, omdat het recht kan. -zijn kant was, 'i/ij staan niet
achter oplichters, zoals 'de regering beweert., ' B i j de z*g,
overbruggingsuitkering/ beweer de een controleur dat hij 17
gevallen van oplichting geconstateerd had-. Toen wij hem
vroegen, hoe hij daaraan kwam werd gezegd, dat hij in de
boekhouding, van de boer êfi_ geconstateerd had, dat 'de betrok-
ken arbeiders gewerkt hadden en loon hadden ontvangen^
Omdat wij waten, dat die boeren in verband m? t de belastin-
gen in hun boeken knoeien is dit voor. ons geen bewijs^. aldua
spreker. Fraude wordt er niet bij ons gepleegd? dat gebeurt
wfel door een gemeenteraadslid van de K, 7 a P c ? die f « 1 0 a O O O „ ~
liet verdwijnen. Niet wij, moeten weg,, maar Drees en -TeulingS
Een regeringscommissaris zal dezelfde weg volgen als de
rijkscommissaris uit de bezettingsjaren* De huidige burge-
mee"ster van Finsterwol.de is, nog' 2 jaar als gemeente-secreta-
ris aangebleven toen onze kameraden wegens illegaal, werk
al .in een concentratiekamp zaten, zo werd gezegd*

" ' Bij de laatste verkiezingen behaalde de C S P « N * iiï
Fins ter wo 1de ruim 1000 stemmen^ Nli zijn er al door' het pro-
test-cömité, waarin y familieleden o e w 0 een broer en een
zuster van de burgemeester zitting hebbenr 1400. handtekenin-
gen verzameld. Laat men de gemeenteraad maar- weg sturen en •
nieuwe verkiezingen uitschrijven,, 'maar dat 'durven. -ze ...niet.
aldus H-Gortzak, die besloot met een -opwekking tot .massaal
verzet tegen het optreden van 'de regering:c' 'Tn Amsterdam werd
meermalen in koor uitgeroepen: "Finsterwolde . is rood,,
terwolde bl i j f t rood!5 '0

CRITIEK QP Ĥ T Rg&ERINGSBELEID. . ' .. ' . ./

, Betoogd werd/ dat.de -zware' belastingdruk een gevolg
is van .de' oorlogsvoorbereiding, waaraan ook Nederland .deel-
neemt* De bewapening kost 3 millioen per 'dag- Het volk wordt
uitgeplunderd ora een oorlog te bekostigen^ Geëist werd; dat
de Nederlandse troepen uit Korea teruggenomen zouden worden,

Gezien- het wetsontwerp- van Minister Teulings over de
uitbreiding van de 'bevoegdheden van het burgerlijk gezag
biedt de ruim 100 jaar- oude. grondwet de reacri.e blijkbaar

„. 5 -
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nog niet voldoende mogelijkheden. Indien dit wetsvoorstel
wordt aangenomen kan men niet alleen vergaderingen verbisden,
maar kan man zelfs, zonder vorm van proces mensen opsluiten,
zo werd gezegd»

K OP POLITIEKE TEGENSTANDERS r

Men verwijt de communisten gebrek aan vaderlandsliefde
en zegt, dat zij handelen in opdracht van een buitenlandse
mogendheid, aldus H.Gortzakc

Spreker vroeg de mensen, die de communisten' dit ver-
wijten, vrat zij in de laatste oorlog gedaan hebben*

J, de Kadt, zo zeide hij, stelde zich in 1939 ijl vei-
ligheid, Vorrink miste op de pier te IJmuiden de boo'tnaar
Engeland. Hoeveel v.an deze lieden hebben niet gecollaboreerd
met de Duitsers, Wij prijzen ons gelukkig, dat v/ij als par-
tij met ande.re goede Nederlanders in het verzet ges'taan heb-
ben* Wij hebben ons land met onze lichamen verdedigd en heb-
ben geen lesje in vaderlandsliefde nodig.

. Het Hoofd van Steun Wettig Gezag in Amsterdam, zo
werd gezegd, deed pogingen om met Vorrink naar Engeland te
vluchten,» Toen de bezetters in 1940 kwamen deed deze man
het in zijn broek en hoevael broeken zou deze man vol maken)
wanneer er weer oorlog komt» - ' . ;

Voskuil en Koos, ̂ Evert Vermeer en 'de Kadt dringen op
een Duitse herbewapening aan en scharen zich achter de faa-
'cistische generaals» De Duitsers zijn van hoog-militairis-
tisch tot laag- pa.cüLs tisch '.gevallen? ' klaagt Voskuil in "Het
Vrije Volk-", zo werd gezegd v -•' . . .. •

MAAND VAN DE PERS,

Aan de bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
"De Waarheid" onder het mo-tto "Maand van de Pers" ingezette
campagne ruimde men veelal een belangrijke plaais in. Betoogd
werd, dat in de burgerlijke bladen en door de radio dage-
lijks tegen het communisme geageerd wordt. De Waarheid is
het sterkste wapen in onze handen. Door eigen kracht zijn
we erin geslaagd om De Waarheid op eigen persen te drukken,
aldus Gr, G» Geelhoed»
Wij hebbsn thans een goed weekblad als "Uilenspiegel" voor
de ouderen en binnenkort zal het blad "Jeugd" in een nieuwe
vorm als w$3kblad voor de jongeren verschijnen.

Opgewekt werd "De Waarheid" na lezing in de bus van
een buurman te stoppen en proef adressen te verzamelen, waar
de krant 2 a3 weken gratis bezorgd kan worden»

- 6 - DE



DE STRIJD VOOR DE VREDE

Wederom werd betoogd, dat de Sovjet'Unie steeds voor
de vrede gepleit heeft en dat de vrede van 1945 te danken
ia aan de S«U» en de andere vredelievende' staten«
Mensen als Vorrink trachten dit te kleineren, maar de Franse
socialist BGNöOUR zei in 1948: Ik ben geen communi.stenvriend,
èöoh het is duidelijk, dat de Russische legers de vrede heb-
ben bevochten,

Rusland heeft de wereld inderdaad van het Fascisme v.r-
lost, zo werd gezegde

Het sluiten van oorlogsbloks is niet bevordelijk voor
.-ds vredea Wij moeten erop aandringen, dat Nederland er zich
uit terugtrekt*

De oorlog zal üchter niet komen als wij dit niet wil-
len, Sinds 1939 is er heel wat veranderd in de wereld, Naast

• de oorlogszuchtigen, staan thans millioenen vredeskrachten.
In Amerika, het meest oorlogszuchtige 'land, tekenden mil-
lioenen mensen de Oproep van Stockholm!,. De Vredeskrachten iU
de hele wereld moeten gebundeld 'worden*' We kunnen de vrede
behouden indien we . elkaar weten te vinden» In Nederland vor-
men de sociaal-democraten en de communisten in de grote ge-
meenten de meerderheid en in de grote bedrijven hebben de
EfV.GV~ers en de N.V^/e-ers eveneens de meerderheid,,
Daarom, zo ;werd gelegd, allen voor de eenheid, allen voor de

. vrede«

_QP^ .QeP.Nn OP 23~llr'50<

Medegedeeld werd, dat' L. J«HARMSEN de inleiding zou
gehouden hebben, maar dat deze verhinderd v/as»
GhroSMIT zette uiteen? dat de Sovjet Unie en >de volksdemoora-
tische landen een andere betekenis hechten aan het woord

•/democratie' dan de V«S« en de West- Europese landen, De in het
Westên:'b'estaande burgerlijke democratie is gebaseerd op het
klasseversohil en voert daarom tot klassestrijd. De kapita-
listische klasse geeft de arbeidersklasse slechts zoveel
democratische «vrij heden als haar goeddunkt» Het gevolg hier-
van is, dat zonodig een fascistisc.he staat gevormd wordt.
Aan de hand van verschillende voorbeelden betoogde spreker,
dat men ook in Nederland al hard op weg is naar 'de vorming
van een fascistische staat,, Het verschil zit hem in de toe-
passing van de democratie. De Nederlandse communisten .ston-
den td.jdens de bezetting vooraan in h? t verzet, omdat men
van twee kwaden, de minst kwade koos* In de burgelijke demo-r
cratieën nemen de communisten niet op de eerste plaats aan

« ' d e
— / M - — —
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verkiezingen deel om op deze wijze da macht in handen te krij-
gen, maar om door middel van de bes-taande organen rechten
voor de arbeidere te verwerven en 'de verworven vrijheden te
verdedigen., Spreker besloot met de opmerking, dat zolang de
arbeidende massa niet aan de macht is, het voor haar nimmer
mogelijk zal zijn te bepalen hoe de democratie toegepast
zal worden 4

Uit het karakter van een 9-ta], gestelde vragen bleek,
dat, diverse personen ingelicht wensten te worden over de vel-
schillende facetten van het leven in de S «U* en de volksde-
mocratische landen t . .;':"•..

Op een vraag, hoe het niet de kleine zelfstandigen in
deze landen staat, antwoordde Smitf dat er b. v» in Polen neg een
groot aantal kleine zelfstandigen zijn, die bij de overgang
van de burgerlijke democratie naar de socialistische maat-
schappij voorlopig blijven bestaan» Doch daar het voor een
kleine zelfstandige Altijd moeilijk is zic-hzelf te bedruipen,,
komt men ar vanzelf toe, dat men gaat samenwerken en ontstaan
de coöperaties,, . • • • '

G- R O E P II

ALGMEIN NEDIKL'jroS JEUGD

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap,,

's-Graven- 3/12 150/400 — A.v.d.Berg Feestavond
hage

famf-f >É«,nuii«a^r*rw^Bk«*M*m ̂  •*•»•• ^

Op deze avond werd een herhaling gegeven van het spel
"Jeugd in Opmars"c Voorts traden op een mandoline ensemble
van A,W«J.V.-srs en een goochelaara

Aad v«dsBerg hield een korte beschouwing over de oorlog
in Korea. Hij stelde als eis, dat Nederland zou worden losge-
maakt van het Atlantisch Pact»

- Ö ~ Gedurende
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Gedurende de pauze werd esn tombola gehouden met een
"rad van avontuur".

Tot slot volgde een vlaggenparade, waarbij een aan-
tal jongens en meisjes met rode vlaggen,voorafgegaan door
trommelslagers, door de zaal naar het toneel marcheerde.

(J R O S P II *

TOBRLANDSS VRQUVM

Gemeente Datum Aanwezig/ Stamrning Sprekers

Amsterdam 29/11 60/225 Matig enth. "W.V*B:andsma
G. S. Tui H. Althof f-
Loub^re

"A, Gelok-T7alvius

In de zaal v/aren de volgende leuzen aangebracht;
"Verbiedt de Atoombom11, !'Jeugd wil Vrede" en "Vrouwen aller
landen verenigt U," Het spreekgestoelte was met de Nederland-
se vlag omhangen. Bij de ingang werd gecolporteerd mat ha t
blad !1Vrede e n Opbouw". , . . .

' De Oud-Spanje-strijder Bandama sprak over het Spanje
van 1936'en de omstandigheden,.welke tot de burgeroorlog
leidden.

In 'de pauze werden handtekeningen verzameld onder sen
aohrl-jven gericht aan de Franse regering,-waarin stelling
wordt genomen tegen plannen om de Spaanse vluchtelingen naar
JVfrika uit te v/ijzen. --

Tevoren was over dit onderwerp, door Althoff-Loubere
een korte toespraak gehouden. Hierna
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Hierna was het woord aan Gelok-T7alvius, die een ver-
slög gaf van haar bezoek aan Moskou, Dit was vrijwel gelijk-
luidend aan die in vorige bijeenkomsten.
Bi3 estt bezoek aan een school, welke er volgens spreekster
praóhtig uitzag, moest zij onwillekeurig denken, dat dit
een school voor meer gegoede kinderen was. Het bleek echter
•sen school voor h e'e l g e.won e 'kind e r en'0 ~~

Ter afwisseling werden door J.Schaller-ïïintershovsn
en een onbekende man enige Spaanse dansen'uitgevoerd.

Aangezien de opkomst beneden de verwachting gebleven
was, werd aan de uitgang een collecte gehouden ter dekking
van de zaalhuur.

G R O E P II

* f» S»J«

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcapo

'B-Graven- 25/11 60/-- — E «de Jong Openb»bij-
hage G.J.v.Praag eenkomst

De Jong behandelde het onderwerp; "Geen studie in
dienst van Oorlog".

Hij betoogde, dat het hoofdzaak is voor de studerende
Jeugd de strijd voor de vrede met kracht te ondersteunen,

In de pauze werd gecolporteerd met "Studie en Strijd"
en het "Urgentie Program" van de O.P.S.J*

Van Praag hield een propaganda-epeechje. Hij beweerde
- 10 - o.>ïïu
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o.m., dat de OeP<,S«.J, in-de laatste twee Jaar drie maal zo
sterk geworden is en het aantal abonnementen op het blad
"Studie en Strijd" verdubbeld*

De avond werd besloten met de vertoning van de Russi-
sche film "Wacht op mij".

& R O S P II

VREDSSACTIEi-

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap0

Enschede 27/11 60/150 rus.tig

• s-Graven-29/11 100/250 .
hage

Leeuw
J.C.ïClaassen

P«J.M«v.Sta- Verslagbij.
'veren-v-Demen eenkomst-
J.Zondervan
L. J «Touw

\7aiao h au- de-
legatie

Groningen 1/12 65/-— .rustig . "M.Bakker

De te TSnschede aangekondigde niet-gekeurde film "De
slag om het leven" moest van hst programma worden -".fgevoerd.
In de plaats hi?rvan werd gedraaid de Russische film "In
naam van het leven",

Alink-de leeuw las een verslag voor over haar reis
naar Sheffield 'eri de daarbij opgedane ervaringen. Naar aan-
leiding van de maatregelen welke door de Engelse douane wa-
ren genomen, had zij zich afgevraagd, of onze Koningin ook

- 11 - zo



zo was ontvangen in BngelancU
Gezien het grote aantal aanwezigen op de massa-meeting

in Shéf field (5000 personen) was wel duidelijk gebleken, dat
Ook in "Engeland de vredesgedachte bij de bevolking leefde.
"Zou Churchill nu nog hot lof hebben om zijn twee vingers in
de hoogte te steken?", aldus spreekster*

Klaassen, die als spreker ii-yüe plaats trad van de toen
buitenslands vertoevende Marcus Bakker, begon met het voor-
lezen van enige citaten uit redevoeringen van Pitrönelli e, a.,
gehouden op het 2e '.TerslJ.vredescongres te Warschau, Vervol-
gens gaf hij zijn indrukken weer van de situatie in 7 ar schau»
"Sen Poolse arbeider die, in Nederlandse munt omgerekend,
f,50,-- per week verdient, behoeft slechts f.0*50 huur te
betalen.

- De wanden der zaal waren versierd met vlaggen van 10
verschillende landen*.

In Den Haag werd het .woord gevoerd- do oryfre" Haagse' af-
gevaardigden naar' 'hö t ••Vredescongres» . : . • • ' . :' ' •

Touw gaf een verslag van hetgeen daar ̂behandeld- was
en leverde critiek op de Amerikaanse afgevaardigde Rogge,
die"'' Zei. provocerend was opgetreden»

De overige toespraken brachten geen nieuws.
}

De moeder van Piet van Staveren vroeg en kreeg de .in-
stemming van de vergadering om een protestnota naar de Minis-
ter-President te zenden, waarin de vrijlating- van haar zoon
wordt geöistt,

Tenslotte werd aangekondigd, dat binnenkort een film •
over hst congres te 7arsoh.au zal worden^ vertoonde

Te Groningen' -sprak Marcus Bakker, over de grote bete-
kenis van het 2e 7éreldvredescongres«

Wij zijn verplicht onze Russische vrienden te helpen
voor het behoud van de vrede, aldus spreker»

Sr werd een motie aangenomen, waarin er bij de Rege-
ring op aangedrongen wordt de troepen uit ICbrea terug te
trekken.

De

- 12 -
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De avond word opgeluisterd met liederen van de zangvereniging
"Do nieuwe Stem" en Russische muziek»

Zowel te Snsohede als Den Haag moest in verband met de
geringe belangstelling de aanvankelijk afgehuurde zaalruimte
bij de aanvang worden gehalveerd» In ïïnsohede werd in de
pauze een collecte gehouden om de onkosten van de avond te.
dekken.

G ' R O B P II .

HAOTIB SCHAFT - HERDENKING.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcapo

Enschede '"'25/11 6O/— -- K.Iiorjé-Bloemsma

Door het College van B o en. TJ*- was vergunning verleend
voor hot houden van een openlucht-bijeenkomst, gevolgd door •
een demonstratie door de stado

In verband met de geringe belangstelling werd. ruim een
half uur gewacht met de opening van de bijeenkomst.

De spreekster herdacht Hannie Schaft, Haar betoog'was
voor het grootste deel gewijd aan de vredesactie..

Na sluiting ging men uiteen zonder de voorgenomen de~
ponstratie. te houden.

- 13 -
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G R O E P I I I *

TOMIGING NEDERLAND -

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Den Haag .28/11 24/50.

Den Haag 1/12 10.00/—..

Vsrmeer

T»TJ0de Vries Ver slagbij sen-
A» Gslpk~T7al- koms t v. d.
vius ' Moskou-dele-
CoHcLenshoek gatie
S.Rebllng

Visch-Vsrmser hield een causerie over de toestand in
Rusland v«56r dé revolutie van 1917 en daarna.

Vroeger; slechte wöningtoastanden, gekleed in lompen,
lange arb e i d st ij den, ongeveer'80^ analphabeet, vrijwel geen
onderwijs .voor de lagere klassen^ grootgrondbezita .

Hu: voor boar en arbeider een menswaardig bestaan, alge-
meen onderwijs.; sterk verbeterde woningtoestanden, groot-
grondbezit verdwenen*

Over de inrichting van de lagere- en middelbare scho-
len in Rusland zeide zij Otm1^ dat het onderwijzend perso-
neel alleen les geeft, terwijl een door de leerlingen geko-
zen klasse-oudste voor de orde en tucht zorgt onder de klasse-
genoten*

. • N a - d e pauze werden l Qataarnplaatjes met een culture-
le strekking vertoond»

Voor de aanvang van de bijeenkomst in het gebouw voor
Kunsten en Y/etenschappen werden in de omgeving daarvan nog

- 14 - toegangskaar ten
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toegangskaar t en verkocht

In de hal was eon V-G rkoopa tand ingericht met boeken,
brochures en tijdschriften, zoals "Die Neue Zeitung" en "HU''.
De belangstelling van hot publiek voor het nieuwe boek van
Ilja "Shrenb-u-rg, getiteld "Storm", was opvallend. Voorts werd
in de hal en de zaal gecolporteerd met het weekblad "Uilen-
spiegel".

Het bestuur, de spreekster en sprekers hadden plaats
genomen achter een met een rood kleed bedekte tafel, waarover
in de breedte de Nederlandse driekleur lag,

De Vries legde de nadruk op de grote beschaving, waar-
van het Russische volk thans onder communistisch bewind blij-
ken geeft. In Rusland heerst geen oorlogspsychose. Alleen
verlangen naar vrede. Gevangenissen werden alleen bezocht
als historische monumenten uit de tsarentijd. Momenteel zijn
er geen gevangenissen in de Sovjet Unie.

Gelok-Walvius behandelde het leven van de vrouw in
Rusland, Zowel haar toespraak als die van de andere sprekers
waren naar inhoud vrijwel gelijk aan die, welke door hen op
de verslagbijeenkomst te .unsterdam werden gehouden?

De door de aanwezigen gestelde vragen werden beant-
woord door Deun de Vries. Eén vraag luiddes "Wat is het ver-
schil in levensstandaard van een arbeider van 700 roebel en
een van 2500 roebel?". Antwoord: "De laatste kan zich mser
uitgaven veroorloven".

Tot slot volgde de vertoning van de Russische film "Een moe-
dig voorbeeld"»

Bij de uitgang werd een open-doek-collecte gehouden,
waarvoor een drietal nationale vlaggen werd gebruikt.

- 15 -
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TONEELVERENIGING- " DE RODE VAAN" «

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming- Sprekers
Zaalqapo ,

Beer-ta* .. 25/11 ;- 17'5/~-^; onrustig AcErnens Toneelavond
"

De opgevoerde stukken droegen geen politiekkarakter.-

Een eerder aangekondigde grote protestvergadering te-
gen het uitzenden vaa arbeiders naar de D.USW0, te Vollenhove
en de door de regering-voorgenomen maatregelen tegen de Raad
van Pinsterwolde had in verband met de geringe belangstelling
geen"doorgang gevonden»

Men wilde op deze bijeenkomst van de gelegenheid gebruik
maken om alsnog tegen deze maatregelen te protesterenc

Emens las na zijn spreekbeurt (Onderwerp:Toneelwerken')
een motie voor, waarin de a:ïk3uring werd Uitgesproken over
de door-de -Regering gevolgde politiek inzake Pinsterwolde6

Doordat een in de zaal aanwezige P»v»d*Ao-wethouder van
de gemeente Beerta tegen de inhoud van de motie stemde, ont-
stond een politieke rel* Toen er handtastelijkheden dreigden
uit te/breken, werd de vergadering door de politie ontbonden*
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G R O 3 P IV

A. BMH5IDSVAKOMTRAI.5Slt.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Arnhem 24/11 160/200

Oostvoor- 25/11 300/400
ne .

Beverwijk 29/11 225/450

vrij A*v.d.Berg Opent), c ab, avond
opgew» J„S.Pietera U,V.C» mmv."Ge-

mengde Berichten"

— L,Kornet Openb.feestavond
een lid E,V.C.
H. B r -Me t aal.,
uit R»dam,
waarsch. .
H.J.Nooter.

gema- ïï, Swarts Openb»cab*avond
tigd ,G.J.Buvelot B*V.C.,mmv, "Ge-
enth. mengde Berichten"

De sprekers wezen op de ernstige toestand waarin h.i.
de arbeidersklasse verkeerde, do-or de nog steeds toenemende
prijsstijgingen. Hiertegen moest eendrachtig front worden ge-
maakt en gestreefd moest dan ook worden naar eenheid van actie
onder U.V.C.-era, N.V.V.-era-en ancersgeorganisee-rden.

De spreker te Arnhem beweerde, dat de strijd der "5.V.G.
tegen de duurte reeds succes had opgeleverd. Hij leidde dit
af uit het feit dat de algemeen secretaris der •'S.V.C,, Bertus
Brandsen, tot het Kabinet van de Minister-President was toege-
laten teneinde een protestschrijven der E.V.C, inzake de
prijsstijgingen, aan te bieden» Spreker suggereerde, dat men
in het Kabinet van de Minister-President bevreesd was voor
de grote invloed der 13.V*C. op het v/erkende volk en dat men
daarom Brandsen te woord had gestaan. Dit.toonde, aldus

- 17 - spreker
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spreker, de geweldige kracht van de D*V.C»

G R ' O B P IV ,

B. OWAFHAMDLIJIC V^RBOÏÏT) VAN

'Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Dordrecht 2/12 220/220 ' enth. ' F.Roozen Openb.prop.
A.v.d.Berg feestavond

, - . * v»h. O.V.B.

Op deze vergadering van het Onafhankelijk Verbond' van •
Bedrijfsorganisaties, wees de landelijk Secretaris/penning-
meester van dit verbond, Anton v.d.Berg, op de geringe be-,
langstelling, welke de strijd voor de belangen der arbeiders
over het algemeen onder deze arbeiders-zelve had. Inzonder-
heid de jeugdige-werkers betoonden weinig of geen interesse
en dachten meer aan sport en spel»

Toch moest met kracht de 'strijd voor de bedrijfsorga-
nisaties worden gevoerd. Slechts door lid vah deze organisa-
ties kunnen de arbeiders onder toepassing van meer activiteit,
een oorlog met atoombommen voorkomen. De arbeiders moeten
willen strijden voor vrijheid en vrede en zij moeten tonen
dat zij socialist zijn, aldus A.v.d.Berg,

- 18 -
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G R O E £ VIII .

JEHOVA'S GETUIGEN.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

"De redevoeringen van beide sprekers.hadden de voor de
•Jehova's Getuigen norraa'lë inhoud, "die hier op mar kom t dat
alleen heil van de Jehova's, Getuigen is te verwachten, alhet
andere is des duivels.
De rede te Bussum werd'gehouden in het kader van een theoara
tische dagvergadering. ,' , .. .

l

Henkum

Busaum

1/12 12/30

3/12 200/500

Normaal

normaal

J*D.v»01deren

R. J.Sngelkamp

"Overwinning
over de Dood"
"De mensheid
op de twee-
sprong".
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