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G R O . B P I - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Vaals- 18/8 28/openl. rustig

Heerlen 19/Q 124/openl. gema-
tigd'
enth.

Chr.Horselen- Openlucht meet-
berg ing Ond:" "De
ÏÏ.Gortzak pensioenen der

mijnwerkers en
de situatie in
de mijnstreek"

Chr,Horselen- Open1.meeting
berg Onds "De pen-
H.Gortzak sioenen der

mijnwerkers en
de situatie in
de mijnstreQk"

;•• In deze bijeenkomsten sprak Ghr.HORSEItENBERG- over de pen-
ïloenen der mijnwerkers, tervvijl H.GORTZAK zich meer bepaalde

[tot de internationale toestand.
Horselenberg gaf toe, dat de pensioenen-na;d$ .Qprlog wel'

ïigszins verbeterd waren, maar stelde vast, dat de prijsstij-
ingen en de verhoging van de belastingen deze aanvankelijke

Verbetering weer te niet hadden gedaan» Spreker gaf hoog op over
-levensomstandigheden van de Russische mijnwerkers en wekte
te. streven naar verhoging der pensbe'neh en naar een onmiddel-

lijke loonsverhoging van 10$.
. Gortzak stelde de vredeswil van de Sovjet Unie tegenover

oorlogsvoorbereiding van de \7estelijke 'kapitalistische lan-
len» Als bewijs voor deze vredeswil, wees spreker er op, dat de

iasen, indien zij een oorlog wilden, zeker niet z'oiaden wachten
>tdat de westelijke landen volledig bewapend waren en tot ver-

lediging instaat. De kapitalisten willen de oorlog; daarom was
3,r, op de Nexv Yorkse beurs een paniek, toen de Russische .^edele-
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gedelegeerde bij de Uno er op weeg, dat er gen vreedzame oplos
sing in Korea mogelijk was, aldus Gortzak*

O- R O S P. II - ALGSMBM NEDBRLANDS JSUGD V1HBOND,

Gemeente Datum Aanweaig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Amsterdam 22/8 1100/1100 opgewekt T,Lindt Verslagyerg, van
A.Huizelaar Wereldjeugdfesti-
Sien Twan valdeelnemers
Tan '
W«Swart

Jô (g)(fc)- idem* Vert. film;
man Wereldjeugdfesti-
(de) Zeeuw Val in Budapest

IJmuiden 23/8 100/140. gein-
ter e s-
seerd

Amsterdam 24/8 150/300

Rotterdam 24/8 400/418

(van)
Hulst
Joop van
Mook
Guus de Vos

opgewekt V/. de Wit
P.vanSa-
vooyen
T. C. Struik
W.Svïart

idem,Vert.film:
Pinks ter treffen
in Berlijn.

idem.

-Pller

oy.iRaic.Hc..
Voor de bijeenkomst in "Krasnapolski" te 'Amsterdam bleken

de kaarten reeds v*6r het aanvangsuur te zijn verkocht; De be-
zoekers werden daarna tegen betaling zonder kaart binnengelaten.

De zaal was overvloedig met bloemen versierd. Achter:het
podium waren de portretten van de "Grote Vijf" aangebracht, waar-
boven gedrapeerd de vlaggen van de door hen vertegenwoordigde
naties. Spandoeken vermeldden de leuzen: "Voor het Vredespact
tussen de Grote Vijf" en "Geen achttien maanden, één. jaar is meer
dan genoeg".

Met uitzondering van de koepelzaal in Felix Meritis, waar
hier en "daar een rode en rood-wit-blauwe vlag was aangebracht,
waren de andere zalen versierd met de leuzen: "Vrede", "Solida-
riteit met het. Koreaanse Volk", "Jeugd wil vrede" en "Tegen ver-
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verlenging van de diensttijd"»
De ontvangst der delegatieleden in Amsterdam (TCrasnapols-

ki) en IJmuiden ging met enig cerem onieel gepaard* De 70 Am-
sterdamse delegatieleden marcheerden de zaal binnen, met slaande
trom; het entree der IJmuidense delegatieleden vond plaats ter-
wijl door de aanwezigen de "Internationale" werd gezongen*

De deelneemsters en deelnemers brachten o,m. naar voren,
dat zij om een paspoort te kunnen verkrijgen "een smoes" hadden
moeten verzinnen nd. een vacantiereis naar Denemarken. Wanneer
zij Oost-Berlijn als reisdoel opgaven, werd tegenwerking onder-
vonden,

Verschillende groepen gingen met de SoandinaviÖ-Expres
via Denemarken naar Qoat-Berlijn, Bén groep, wier komst in Ko-
penhagen niet was aangekondigd, moest op het station in de wacht-
kamer overnachten. Twee andere groepen brachten de naoht door in
het gebouw van de Deense Communistische Partij.

Allen staken de loftrompet over het festival en het ver-
blijf in de Duitse Democratische Republiek» Beweerd werd, dat
Westerse elementen geprobeerd hadden het voedael van de diverse
delegaties te vergiftigen of niet eetbaar te maken. Oud S„'S.~ers
of andere Nederlanders, die om de een of andere reden niet naar
Nederland konden terugkeren, hadden getracht de gebouwen van de
Nederlandse delegatie binnen te dringen.

¥im Swart en een spreekster maakteno.m. gewag van de uit-
nodiging van de burgemeester van \7est-Berlijn aan de festival-
deelnemers om een bez-oek aan West-Berlijn te brengen. Volgens
Swart had men aanvankelijk niet gewild, doch' later v/as toch
een groep personen (10.000) naar \7est~Berlijn gegaan*/De '7est-
Berlijnse politie had hen uiteengeslagen en mishandeld, zodat
meer dan 4-00 deelnemers in ziekenhuizen moesten worden opgeno-
men,, Een andere spreker deelde daarentegen'mede, dat het voor
festivaldeelnemers niet mogelijk was geweest West-Berlijn te
bezoeken»

"Het afscheid was droevige Ve hadden er nog maanden, jaren
willen blijven. Maar v/e hebben gezegd: "tot ziens". Dit festival
was een harde klap voor de oorlogsstokers, maar er aullen no, meer
van die 'harde klappen moeten vallen voor dat we ook hier onder '
dezelfde gelukkige omstandigheden zullen leven als onze 'vrienden
in de Duitse Democratische Republiek, ïïe hopen dan op 'de Dam cf er
gens anders dezelfde gezichten te zien defileren, die wij in
Berlijn gezien hebben-. Het festival is een begin van de grote
strijd voor de vrede over de gehele wereld. Met verdubbelde
kraoht zullen wij die strijd aanbinden. We hebben nog een grote
achterstand in te halen vergeleken bij andere landen,, 'laten wij
daarom allen ons best doen en actief zijn, opdat binnenkort een
gelukkige toekomst werkelijkheid zal worden"

Te IJmuiden werd bij het vragenstellen door één der aanwe-
zigen, naar later bleek een festivalbezoeker, een briefje ingele-
verd, waarop door hem enkele te Oost-Berlijn opge.dane ervaringen
waren weergegeven., Volgens hem is de jeugd in dé D»D» R. ver-
plicht lid "te worden van de FCD*J. (Preie Deutsche Jugend). ên
jongen, die hij had gesproken, was lid geworden om een blauw

- 4 - oy_erhemd
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meegevoerd.
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overhemd te kunnen krijgen, vrat .anders als gevolg van de textièl-
üistributie niet mogelijk was.» Vele delegatieleden waren in de
\JTestslijfce sector gaan eten, omdat het eten in de Oostelijke sec-
tor minder goed waaa . ' '

Het delegatielid, dat met de beantwoording van de vragen
wad belast, zeide hiervan: "Dit zijn nu echt vragen en opmerkin-
gen zoals die in de Nederlandse'burgerlijke pers de laatste da- "
gen herhaaldelijk zijn vermeld''^ Door de inzender van het br ief je
werd opgemerkt, dat hij de door hem genoemde feiten niet uit de
pera had, doch dat hij tijdens het festival in 77est-,"en Oost-Ber-
lijn was geweest. Hierna ontstond een fel debat- tussen de persoon
In de zaal en het delegatielid, hetgeen de stemming in, de zaal
niet ten goede kwanu

Aangekondigd werd, dat het A . N . J < » V B het initiatief -had
genomen tot het houden van collecten ten behoeve van die delega-
tieleden, die door omstandigheden buiten hun schuld een week la-
ter bij hun werkgever waron teruggekeerd en daardoor een week loon,
hadden moeten derven^ 'Tevens werden collecten gehouden ter dekking
van de grote tekorten, v/elke zoals werd geaegd, "waren ontstaan
doordat men had moeten reizen'via een grote omweg, aangezien de
landen aan deze zijde van 'he t z„g, ijzeren gordijn zoveel moei--,
lijkheden hadden bezorgd"*

G H O E P II' - VREDESACTIÏÏ5

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap0

Delft 22/8 85/150 vrij' Ds<,WtS.H„van Vredesverg*
enthc Dalen

Mevro Hesse

In de zaal waren de volgende leuzen aangebracht: "Ontwa-
pening", "Geen Oorlog maar Vrede", "Staakt het vuren", "Tégen oor-
log en fascisme"» "Tekent voor het Vredespact van de Grote Vijf"
en "Vrede in Korea"*

Ds. van Dalen betoogde alleen te willen spreken over de
vrede, die zo sterk door de Nederlandse Vredesbeweging wordt

voorgestaan. Déze zomer mocht in de straten van Delft geen grote
demonstratie v/orden gehouden en de geest van de/tijd begrijpend
Icon hij zich indenken, dat daarvoor geen vergunning werd verleend»
Men is bezig het volk zo veel mogelijk militair op te voeden. De
Nederlandse inlichtingen-officieren moeten de Russische taal le-
JCen om later krijgsgevangenen te kunnen uithoren» Men heeft geen
oog voor de hetze die vandaag aan de dag in Nederland en in
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Europa tegen de jeugd en het kind wordt gevoerd* Door de kerk
wordt in de prediking van hst "Evangelie niet gesproken over het
vredeaverlangen onder de mensen» Er moet samenwerking tot stand
worden gebracht tussen de grote Vijf waarbij). Gtiina ook behoort.
Men zal zeggen* aldus spreker, wanneer .de Russen hier komen,
worden er veel mensen in concentratiekampen opgesloten* Dit is
het sprookje van moeder de gans» De Russen hebben geen enkel b e-,
lang om hier te komen* Maar blijven wij dan altijd onder deze
omstandigheden leven? Bat zeker niet, want de Russische invloed
wordt geïnfiltreerd in alle landen* Reeds nu is er een zekere
kentering waarneembaar, Het Russische systeem heeft slechts be-
lang bij vrede. De Sovjet Unie wil een vredesmacht zijn. Het
ging er hem niet om de S.U. 'te verdedigen of te verheerlijken,
want dat doet zij zelf wel door haar praotisch socialisme,, Hij
voelde zich verbonden met alle mensen achter hè t'ijzeren gordijn
om het Westen te behoeden voor. -oen totale vernietiging. Spreker
besloot zijn betoog mét een aanhaling uit ha t Boek der Openba-
ringen over de Nieuwe Hemel, on de Nieuwe Aarde, die eens zullen
komen» In de Sovjet Unie zag hij het begin van-de nieuwe aarde.

Mevr.Hesae las een vredesboodschap voor namens de Russisch
Orthodoxe Kerk in Nederland.

351 e t Vermeule^ declameerde o. a.» een eigen gedicht over
Eisenhower getiteld "Om Vredeswil"0

Aan de uitgang werd een collecte gehouden voor het vredes-
werk»

G R. O S P IV-A -

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloapc

18/8 50/200 ordelijk A.Bouma
en rustig A,van Dijk

J»Hesterman

Alkmaar 22/8 80/100 geani-
meerd

AcPolkera
W«Swarts
L„A,Koning

Openb.verg. afd,
Winkel-Lutj ewin-
kel van de WC
(rnet verslag reia
S,U.)

Openb.verg, geor-
ganiseerd door
de EoVoC, afd.
Alkmaar (met ver-
slag reis S«U«)

De vergaderingen in V/inkel en Alkmaar stonden zoals' ge-
woonlijk in het teken van verheerlijking van de Sovjet Unie. In

- 6 - Winkel



Winkel betoogde HïïSTERr.AF dat het hem in het bijzonder getroffen
had dat de godsdiensïvrï'Jheid van het Russische valk niet be-
perkt was.

In Alkmaar gaf de tweede spreker DE KOFlïTG een historisch
overzicht van het ontstaan van de. Sovjet Üniê7~HÏj hield een
enthousiast''betoog dat' door de aanwezigen met luid applaus ont-
vangen werd. Hij zei o. n. dat als men de S. U. met .rust zou la-
ten, het laatste bouwwerk in 1957 gereed zou zijn en dat dan het
socialisme volledig in praktijk zou kunnen worden gebracht. Spr.
vervolgde:" Het jaar 1957 is dus het jaar dat de kapitalisten
steeds in hun a ngstdronen voor ogen zweeft. Daaruit is dus de
hetze om^tot een oorlog net de S.ü, te komen, -te verklaren. Een
oorlog vóór 1957 zal dus de verwerkelijking vsn het socialisme
te niet doen. Ook gaf DS FOriT"G een opsomming van de eisen die
een moderne oorlogsvoorbereiding, waarvan wij thans in pers .en

radio staaltjes te zien en te horen krijgen, • stelt , Rij wekte de
aanwezigen op' beslist geen letter te geloven van wat pers en ra-
dio mededelen.

De Foning gaf talrijke, tot- de verbeelding van zijn toe-
hoorders 'sprekende voorbeelden van hetgeen hij omtrent de voor-
uitgang van Rusland had gezien, ̂ o noemde hij een boomplantma-
chine en een gigantische dragline, die in één keer 20 to'n aarde
verplaatste, "zoveel als de inhoud van een spoorwagbn". Ook bij
de beantwoording van ingekomen vragen verwekte hij geestdrift
bij zijn gehoor.

Gemeente Datum .Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

•Apeldoorn 24/8 80/150 niet'
enth.

D.Bartels
P. 17. van
Haamsdonk

Openb. verg. geor~
ganiseerd door het
actie-comlté van
het D.tT.V.-werk-
object '?TIet Zand-1'
gat" te Apeldoorn.
Ond;"De onmense-
lijke toestanden
in de D.U.rr. en de
toenemende werk-
loosheid7'.

J^S zette uiteen dat de arbeiders van genoend' werkobject
op l Augü.stus~"j .1. een abnormaal laag loon ontvangen hadden.



ïï«0, 35/1951, blz. 7.

Ze souden hiertegen vanzelfsprekend opgekomen zijn. Een heftige
Woordenwisseling p.et een D,U.¥.-inspecteur uit Arnhem sou hier-
van het gevolg zijn geweest. Deze laatste zou BARTTSLS een klap
hebben toegediend., Sen en ander had tot gevolg dat' spr, en vijf
andere arbeiders ontslagen werden, Na overleg met het C«P9N.-
raadslid F«Jongepier in Apeldoorn werd vervolgens een aotie-oo-
tnité gevormd, dat volgens spreker ten doel had dé lotsverbetering
van de arbeiders in de D.U.\7, te bewerkstelligen* VAN RAAMSDONK
deelde mede dat de abnormaal lage lonen te wijten waren geweest
aan een vergissing van de D t U » ¥ ? en de Ned.Heide Mij, en dat de '
arbeiders het resterende bedrag reeds uitbetaald hadden gekregen*
Hij moest nochthans tot de conclusie komen dat er bij de D.U.W,,
mensonterende toestanden heersten» Spr» deed een beroep, op de
leden van het N « V o V , hun bestuurders te dwingen de belangen van
de arbeiders te behartigen* Hij riep'alle arbeiders op zich achter
het gevormde actie-comité te scharen*

Bij de "beantwoording van gestelde vragen deelde VM
RAAM3DOMC mede, dat onderhandelingen geen succes zouden hebben.
Volgens' Hem was er alleen nog maar iets te bereiken'door gebruik
te maken van het sterkste wapen, de staking* De tijd achtte hij
hiervoor thans nog niet aanwezig, omdat zulks niet plaatselijk,
maar landelijk moest worden georganiseerd»

G R O E P VII - , JSHOVA'3 GETUIGM.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Rotterdam 17,18 Op 17 & ' rustig
en 19/8 18/8 o a, en

5000 tot ordelijk
8000
Op 19/8
ca,11.000

Op vermelde data werd te Rotterdam in het "Ahoy" gebouw
het openbaar nationaal congres van Jehova's Getuigen gehouden,

Het hoogtepunt van dit congres vormde de-op Zondag 19
Augustus door Nathan H^Knorr, president van de Watch Tower en
Tract Society gehouden lezing met als onderwerp "Kan religie
de wereldcrisis doen eindigen". De strekking van deze (verkort
als brochure verschenen) rede is, dat alleen Gods Koninkrijk de
plaats van veiligheid is in de wereldcrisis en vooral in de
grootste wereldcrisis, waarin voorgoed een einde'zal komen aan
alle ongerechtigheid en die het begin zal fcsnóerken van Gods Ko-
ninkrijk van blijvende vrede en gerechtigheid,

- 8 - - Het
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Het congres werd eveneens toegesproken door F.V/.Franz, vice-
president van de Society en M,G-.Herschel, bestuurslid en P*
Chapman, dienaar van het Bijkantoor Canada,

Het congres werd aangeduid als "Reine aanbidding"-vergade-
ring.

Het thema "reine aanbidding" vormde het onderwerp van ver-
schillende lezingen» De liefde, zo werd daarin verduidelijkt, moet
de drijfveer zijn van zulk een aanbidding» Men moet zich volkomen
onbesmet vaa deaè wereld bewaren, wil men aangestelde eisen vol-
doen» ^de

Door de studie-van Gods \7oord moet de gees~t van deze wereld
worden veranderd. Daaruit vloeit -de plicht voort tot prediking
teneinde ook anderen aan deze aanbidding deelachtig te doen wor-
den*

Een nieuwe in het Nederlands gestelde brochure werd op dit
congres vrijgegeven, getiteld "Kunt gij voor altijd in geluk op
aarde wonen?"» 4

Aangekondigd werd de a,s. verschijning (in Januari 1952) ^
van een zuster tijdschrift van "De Wachttoren", genaamd "Ont-
waakt", dat'voorlopig halfmaandelijks in 30,000 exemplaren zal
verschijneno

Aan de doopplechtigheid namen bijna 300 dopelingen deel*
(128 manlijke en 157 vrouwelijke in de leeftijd van $ tot J.O
jaar).

Bartèls (blz«6)
Dirk*

Bouma (biz?5)
Ale,

•*.Chapman (blz«8)
P» • ,

/Dalen, (b lz, 4) j
Dé, Willem Stradalus Hij

(bla.5)
, .

Plier
Johanna v.d«

Volkers (blz«5)
Aalder t»

(blz,8)


