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Gemeente Datum Aanwezig/ Steraaiing Sprekers
Zaalcap.

Deventer

Arnhem

Haarlem

6/9 20/40 • rumoerig R.Rijpma
H.Messie
C.Huls t

Verslagvergadering
Wereldj eugdfes tival
1951,

7/9 66/200

7/9 100/100

lauw R.J.Brugman
R.J.Walraven- idem

Alkmaar 8/9 75/100

H.van Langen
D.Verkijk,

opgewekt W.Folkers
J.C.Stolker
J t van Mer
A.PoIk

Leeuwar-
den

8/9 225/250" rumoerig ';7*Swar t

Debatvergadering
over het 'lereld-
jeugdfestival 1951.

Verslagvergadering
V/ereldj eugdf ea tival
1951

idem

Leugen
"Forward to the Illrd. Worldfestival of youth and

studenta for peace. Berlin .5-19 August 1951"
"Vrede" "Voor een Vredespact van de Grote Vijf".

De meeste sprekers lieten in hun betoog uitkomen, dat de voor-
bereidingen voor de reis naar het Wereld;) eugdf es tival in het ge-
heim getroffen waren. Zij ontvingen een dag vóór het vertrek een
telegrafische oproep, waarna z;ij zich in alle stilte naar Amster-
dam begaven voor de gezamenlijke afreis.

Te Haarlem bestond het merendeel der aanwezigen uit leden
van de "Nieuwe Koers",

VAN LANGEN gaf zijn"'bekende visie op het 'Tereld j eugdf es tival,
Hij poogde hierbij propaganda te maken voor de Sowjet-Unie, het-
geen hem door de voorzitter werd belet.

De opposant, V5RKIJK, was van mening, .dat het j&sstival twee
gezichten had, één voor de buitenlanders en één voor de Duitsers.

— 2 «•
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Volgens hem bleek dit o„a. uit het verschil in ligging en voeding.
De buitenlanders waren ondergebracht in dure hotels, 'nieuwe aoho-,
len etc,, terwijl <ie Duitsa deelnemers onder de blote hemel in het
hooi sliepen* Ook hun voeding was van mindere kwaliteit. Als ge-
volg hiervan waren zij zeer ontavreden.

G R O E P II - YREDBSAOTIS»

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Amsterdam 11/9 1000/ rustig Poons ! fGroot Vredes-
2100 J.Horsmeijer Forum".

Ds.W,S.H;van
Dalen
S.Goudsmit
A»H.Kuiper
M.A.Sitters-
Smit
H.W.Yi/eggelaar

De achtergrond va/i het podium was versierd "met de vlaggen
van de Verenigde Staten, China, Groot-Brittannië, Rusland en
Frankrijk. In het midden daarvan was een afbeelding van,een witto
duif opgesteld. Het geheel was voorzien van de leuze: "Voor een .
Vredespact van de Grote Vijf/'.

Voor de aanvang werd gecolporteerd met het blad "Vrede".
POONS liet in zijnopeningswoord uitkomen, dat de avond be-

legd was om op de onder het publiek levende vragen betreffende het
werk van de Nederlandse Vredesraad een antwoord te geven. Hij- stel
de de spreeksters en sprekers'aan het gehoor voor ala personen "
"van verschillende geestelijke en politieke richting". • -

Vóór de pauze werd een viertal vragen afzonderlijk behandeld,
daarna werden een aantal schriftelijk ingekomen vragen vluchtig
beantwoord door D s . V A N DALEN. - • • ' • • • ' ' •

Volgens GOUDSMIT mag een vraag als "Wat is d.e ho.uding van de
Nederlandse Vredesraad als er toch oorlog komt?"1 niet aan de orde
komen. Hij aoht het een slecht geloof aan eigen zaak, indien men
de mogelijkheid van een oorlog zelfs maar wil overwegen*

WEGGELAAR wilde, wel degelijk rekening; houden met de mogelijk-
heid van een oorlog en niet zonder meer zeggen: "Hij komt niet",
Dit laatste mocht wel prettig klinken, doch zou op een gebrek aan
realiteitabesef wijzen. Hig herinnerde aan de woorden van de S,D/
A.Pi-er Albarda, voor 1940 uitgesproken. Deze was volgens spreker '

(van mening, dat er in geval van oorlog maar één oplossing was. n,l
'»al het werk plat11. Voor hem gelden deze woorden nog steeds als
het enige antwoord op een oorlogsverklaring,. Een dergelijke daad
zou bij vele arbeiders een gewillig oor vinden.

DSj,^ vjin Dal en
' - 3 -
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'Ds. VAN DAüEH bracht naar voren, dat de .Nederlandse Vredes-
raad geen enkele politiek dient. Voor de Nederlandse ICerkeraad be-
hoefde het niet bezwaarlij.fc te zijn zich op groi;d van het evange-
lie achter de doelstellingen van de Nederlandse tredesraad te
plaatsen.

HORSMSIJEK beweerde, dat in Amerika op het gebied van de bac-
teriologische oorlog nleuv/e vindingen zijn gedaan, zo zouden ge-
ïnfecteerde ratten, muizen en vleermuizen, die uit vliegtuigen wor-
den afgeworpen, dood en verderf kunnen zaaien.

Niemand minder dan Dr» Drees had gezegd, dat de opbouw en het
werk voor de vrede niet door staatslieden doeh door de mensen zelf
moeten worden bereikt. Duidelijker ta,al was niet nodig, aldus spre-
ker, om zich achter hot werk van de Nederlandse Vredesraad, te scha-
ren. Men behoefde daarvoor geen communist te zijn. Het ging .hier
slechts om een groot verbond vun protestanten, katholieken, socia-
listen en communisten, een soort verenigd verzet als in de oorlog
Tenslotte haalde hij uitspraken aan van de Nederlandse Ambassadeur
te' Moskou Dr.Visser en do burgemeester van Amsterdam, Mr.d'Ailly,
die ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Moskou"zouden heb-
ben verklaard, dat Rusland zich niet op een oorlog voorbereidt.

G R O E P IV -

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Nijmegen 9/8 45/50 • kalm

Vliseingen 13/9 40/120 lustig

Veendam 15/9 36/500

Voleen 18/9 45/200 rustig

Onbekend ge-
bleven voor-
zitter
A f de Vries • •
Onbek-end ge-
bleven spre-
ker

O.M.Schille-
mans
•tf.Swarts
Onbekend ge-
bleven spre-
ker

A* Hendriksen
M.Rietveld
W.Voa

Openb rvergadering
15.V.C. met verslag
van reis Arbeiders
delegatie naar'de
S.U.,

idem

idem

'7. F. H. van het Openb. vergader ing
Schip
3.v.d*Heul
P.Sberhart

"S.V.C, i,v,m. het
uitbreken van de
staking van bouw-
vakarb. van de N.V,
BOELS VAN
te Velsen.
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Te Nijmegen gaf de onbekend gebleven spreker een overzicht van
diverse sociale maatregelen in de Sowj et-Unie waarbij uitdrukkelijk
werd verklaard, dat Nederland op dit punt nog heel wat te leren
heeft. De arbeidsvoorwaarden zouden er in alle opzichten zeer gun-
stig zijn; "alleen daar aou de ware arbeidsvreugde worden gevonden.
Dit laatste zou vooral mede te danken zijn aan het feit,'dat de
Sowjet-burger weet, dat hij voor zich zelf werkt en niet voor een
ondernemer, zoals de arbeiders in de kapitalistische landen»

Bij de beantwoording van vragen na depauze werd door dezelfde
spreker toegegeven, "dat het in de S.U. nog steeds noodzakelijk '.i t
blijkt personen, die het niet met de gang van zaken eens zijn te
corrigeren. Deze worden daartoe in kampen geplaatst* Concentratie-
kampen zijn dit echter niet. Ze worden aangeduid met opvoedings-
kampen. De bewoners zouden echter voornamelijk gewone misdadigers
zijn, die niet in een cel worden gestopt zoals in Nederland, maar
in een kamp gelegenheid krijgen zich te reclasseren* Dit systeem
wordt in de S.U. reeds jaren met veel succes toegepast en ook de
kapitalistische lauden zijn eindelijk tot de conclusie gekomen,
dat deze methode beter is dan het opsluiten in een cel, getuige
onder andere de recente wijzigingen, welke hier te lande in het
strafbestel zijn voorgesteld, aldus spreker.

Op de te Vlissingen gehouden bijeenkomst somde SVifARTS een
aantal heerlijkheden op uit het Sowjet-paradij s. Hij"beweerde* dat
in de Sowjet-Unie alles ondergeschikt is aan de mens. Eerst komt
de zorg voor de mens, eerst daarna komt de industrie. In de Sowjjet-
mijnen bestaat het moeilijke houwersvak niet meer. Alles gaat
daar machinaal.

Te Veendam memoreerde RIETVELD het ontstaan van de Sowjet-
Unie uit de revolutie van 1917. De leuze van 'de revolutie was vol-
gens hem geweest: Vrede, land en brood. Vrede voor allen, land
voor de boeren en brood voor de arbeiders. Hieruit zou blijken, dat
de Sowjet-ljnie nimmer naar oorlog zou kunnen streven.

Bij de uitgang van de zaal werd een collecte gehouden om de
onkosten te dekken. De zaal was versierd met de leuzen: "Voor een
vredespact van,de Grote Vijf" en "Vrede en Vriendschap met de ~
Sowjet-Unie"» Het spreekgestoelte was behangen met de Nederlandse
driekleur en de rode vlag met sikkel en hamer.

Té Velsen gaf VAN HET SCHIP een uitvoerige uiteenzetting óver
het ontstaan en verloop van de staking, die op 29 Augustus j,l»
onder de bouwvakarbeiders van de N,V, Boels en van Eesteren te Vel-
sen is uitgebroken. Spreker hekelde hierbij het beleid van de Unie-
bonden en van de Bouwdirectie Hoogovens, Spreker voorspelde met
nadruk, dat na deze staking nog meer stakingen zouden volgen, n.l.
omdat het door de directie van Boele en van Eesteren gevolgde Ame-
rikaanse systeem van ontslaan van personeel zonder recht en naar
willekeur, door de arbeiders is doorzien. Tevens, zo zêide spreker,
is dit ontslag-systeem voor de arbeiders het sein van de naderende
werkloosheid.

Sprekende over de Troonrede, zeide spreker, dat daaruit blijftt
dat in de komende jaren de,woningbouw ondanks de stijgende woning-
nood, ernstig zal worden beperkt. Naast . werkloosheid, brengt
deze beperking grote armoede met zich mede. De belastingen daaren-
tegen waaronder ook-de loonbelasting, worden verhoogd. Ten slotte

zeide
— 5 — ~"~"~
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zeide VAN Hü$ SCHIP nog d. at de stakers op hun hoede moesten zijn
voor de spionnen van de reactie, n. l» üensen van het O, V, B., die
met bankbiljetten leurende, de kracht en het moreel van de stakers
pogen te verzwakken.

& R O E P IV B -

Gemeente Datum Aanwezig/
Zaaloap,

Stemming Sprekers

Beverwijk 11/9 155/350 zeer rus~F.Eberhart

Beverwijk 13/9 300/350

Beverwijk 14/9 150/350

Alkmaar 14/9 35/~-

Velsen 18/9 180/1CO

tig P.Krijgsman
W.F.H. van
het Schip
0«0oste.rwijk

Beverwijk 11/9 150/350 rustig

Vergadering "be-
legd door het
stakingsoomité van
stakende bouwvak-
arbeiders t.g.v. •
staking bij de
N.V.BOELE VAN
EESTEREN te Vel-
senj ochtendver-
gadering.

P*ICrijgsman idemj avondverga-
Iwee onbekend
gebleven spre-
kers

F.Eberhart idem
P«Krijgsman

P.Eberhart idem
P,Krijgsman

gemoede-A.de Beat idem
lijk R. Jongbloed

7.P,H.van-, het
Schip

Velsen 17/9 180/180 rustig P,-Eb er har t idem
ÏÏ.P.H.van het
Sphip •
Onbekend ge-
bleven afge-
vaardigde v.
h, O.V.B.

vrolijk F.Eberhart
P. Krijgsman.

- 6 -

Oabare t-middag
voor de stakers
van H.V,BOEI®
& VAN EEST1REN,

De
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'De ochtendvergadering werd op 11 Sep-tember te JBeverwijk ge-
opend door de voor zit ter van het stakingscomité EBERHART. Hij be-
gon met een beschouwing' over een incident, dat die ochtend zou
hebben plaats gevonden. De penningmeester van het gevormde stakings-
comité zou n.l. een toeval hebben gekregen. Deze penningmeester '
was n.l. in Indonesië geweest en had daar geweigerd op Indonesiërs
te schieten. Dit had consequenties gehad. Door de staking had hij
echter de overtuiging teruggevonden, dat de arbeidersklasse hem
steunde,.maar de dreigende verdeeldheid onder de stakers was hem
nu te machtig geworden, '

"Op de middagvergadering spraken enkele vertegenwoordigers van
andere werken,, die op het terrein van de Hoogovens worden uitge-
voerd. Zij betuigden hun sympathie met de stakers, Voorzitter
KRIJGSMAN bracht hierna hulde aan de Hoogovejtiarbeiders én aan die
arbeiders die rond de Hoogovens op bouwbedrijven werken. Hij was m
van mening, dat de staking en het ontslag een financiële achter- ̂
grond had.

Op de op Donderdag 13 September j.l, gehouden vergadering zei-
de EBBRHART dat hij van mening was dat de strijd rechtvaardig was.
MHet is nu zaak een gesloten eenheid te blijven vormen en er voor
te waken dat er geen bres neer in onze gelederen wordt geslagen,
zoals getracht is door de directie, die telegrammen verzond aan de
stakers om het werk te hervatten. Wij willen de Uniebondsbesturen
er van doordringen achter deze actie te gaan staan en wel tezamen
met de E.V.C.", aldus BBERI-I/tRT. Op deze bijeenkomst voerden ook
twee vrouwen het woord-,/Zij wekten de stakers op standvastig te
blijven voor het rechtvaardige doel* Voorts werd medegedeeld, dat
stakers, die door omstandigheden geen nachtverblijf hadden, door-
dat zij te ver van huis v/aren " ' zich tot het bestuur konden wen-
den waarna deze dames voor nachtverblijf en eten zorg zouden dra-
gen.

Op Vrijdag 14 September werd te Beverwijk, medegedeeld dat
,aan de gehuwde stakers f.30,- zou worden uitgekeerd en aan de on-
gehuwden f.17,50. Voorts werden ter verspreiding vlugschriften aandj
de stakers uitgereikt. Op dezelfde dag werd te Alkmaar een verga-
dering van stakende bouwvakarbeiders van de N.V* Boele van'Ee&be-'
ren belegd. Daar werden steunlijsten uitgedeeld. De bekende "E*V,C.-
bestuurder VM HST SCHIP wekte op de staking te steunen doch ver-
klaarde namens de E.V.C, zich niet daadwerkelijk in deze actie te
mengen om het de Uniebonden niet lastig te maken hun houding te be-
palen.

Op de bijeenkomst van Maandag 17 September in Velsen deelde
de vertegenwoordiger van het O.V.B, mede, dat zijn organisatie zich
volkomen achter deze staking had gesteld. Hij was van mening, dat
de arbeiders zich meer positief moesten richten tot de arbeiders
van het Hoogovenbedri.jf en andere bouwwerken. Uit informaties was
hem gebleken, dat de arbeiders van hè t'Hoogovenbedrijf bereid
zouden zijn ook in staking te gaan zij het dan ook voorlopig voor
een uur. Het O.V.B, heeft naar stakingskassen op engesteld, zo
deelde hij mede en stelt een bedrag van f.500,— ter beschikking
van de stakingsleiding. Hij deponeerde dit bedrag op de tafel van
het stakingscomité.

De Cabaret-middag op 18 September werd geopend door P.ICRIJ'̂ S-
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MAN. Hij'deelde mede, dat was aangeboden om.gratis een paar film-
pjes te vertonen voor de stakers. Da stakingsleiding had gemeend
van deze aanbieding gebruik te moeten maken, terwijl hij de aanwe-
zigen verzocht de nodige rust te bewaren en aandachtig de filmpjes
te volgen. Hierna werd vertoond een sportfimpje "De lidvoor", ge-
volgd door de Russische film "Mr.SMITH".. Tevens werden door enkele
stakers enkele liedjes en voordrachten ten gehore gebracht, Voorts
sprak EBERHART» Hij deelde mede, dat er te Beverwijk een vergade-
ring was gehouden tussen de Uniebondsbestuurders en hun leden,
Van die vergadering zouden de leden van de Uniebonden ziijn wegge-
lopen. De besturen waren alleen achter da tafel blijven zitten.

P E R S O N A L I A

Best, ' , . . • • - .
AF ie', de
Brugman, •
Reinierus Johannes

. ..
vDs»Willeia Stra(at)da-
plus, Hugo van ' - '

Eb er h ar t,. • ..

/Polkers,
Wietze -

/Groudsmit,
., Saraueï

/

Af en t

Heul .
Bertus van der

yHorsmeiei;
Jan

Oees

Roelof

Krijgsman,


