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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers' Bijzonderheden

Koekange 29/4
Gem» De Wijk

Assen- 2/5
delft

Delfzijl 1/5

Dordrecht 1/5

Goor

Haarlem • 1/5

Hoorn 1/5

Erommenie 1/5
»

Ii 30 hem 1/5

Rotterdam 1/5

7C/30C B,,Blokzijl

W,.-Man s

200/300 rustig FaMeis

85/200 uitbun-
dig

1/5 21/250 rustig

Dillen

A.Eiburg

400/openl,rustig I. J1 houten
W.Hartog

Vergadering

l Mei-bijeenk.

l Mei-bijeenk,

l Mei-bijeenk,

l Mei-vierin
mat filmver t

l Mei-meeting

40/150'

180/500

zeer.rustig

zeer
lauw

Tür.B..Jansz l Mei-bijeenk,,

M.Jt-Haks l Mei-bijeenk.

100/150 rustig A,de Vries

2000-700/ rustig JeMoHesael t
openl. , HCGortaak

delaar
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l Mei-bijeenk

l Mei-meeting

• T u r wo l de

•"t



Terwolde 1/5
Gem<j Voorst

Yfestzaan 1/5

Zwaagwest- 1/5
einde
GemeDantumadeel

Deventer .',/5

Nij Beets 4/5 '
Gem» Op s t er land

Zwaagwest- 7/5
einde

. Oude- en 9/5
Nieuwehorne
GenuHeerenyeen

Santpoort 10/5
ie Vel s en

Scherpen- 10/5
zeel
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45/130 rustig HoKnuistingh- i Mei^-bijeenk,
niet Neven
en th c

58/300 •-- JcV,Seggelen l Mei-bijeenk,,

85/150' rustig Ju.Tolman l Mei-bijeenk.

5 D/5 5 C ru a tig • M»Po tho v en

25/200 — Jongenhart

52/100 rustig I-,,de Haan

26/150 rustig A,l-'andstra

90/~- rustig AoBindels

l/-™ — .C „Borst

Leeuwarden 12/5 42/200 lauw D.Rutfcens

Filmvert

PiIravert

Filmvert

Propaganda „ •
menkotuut tn- :
f ilmvert;,

. Caba.tet-avon l

Verg-afgelast
wegens gerin-
ge belangst,,

Verga met
filmver tu

COILECJÏIBF OVMZICHT

Op de filmavonden werden de Hongaarse film "Bevrijde
Grond" en.de Roemeense film "Het leven triomfeert r ' vertoond. C;/
de oabaretavond te Santpoort trad het "Uilenspiögel-oabaret" op ,

De l Mei—bijeenkc^aten veerden opgeluisterd met zang?
dans en toneelspsl. Ilolev/'jrking verleenden o O a „ het Zaanlands
theater "Hollandia", u e Russische groep '-ï.dir I Droesjba'% enige
plaatselijke uMorgenrood ;f '-koren' en enige toneelgroepen van het
AaN.J .V.

Er werden,enige moties aangenomen met het doel bij de
regering te protesteren tegen het ambtenarenverbod en om de
vrijlating van Piet van Staveren te eisen. Ook. werden pro test--
Vrieven aan de-Amerikaanse Ambassade opgesteld om te proteste
ren tegen de bacteriologische oorlogsvoering.

Er werd gecolporteerd met "De Waarheid"„met de borohu: ̂
.."Werk., woningen en Welvaart",
"De weg naar Socialistisch Nederland en

"OP
-t i.iW£-ij ^
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"Op ïïeg n.aa" het' Conwi'^ls
Ter VO.VK. ; ."'•ring war^n in de sa l Q n rede- on nationale vlag-

gen aangebracht e.o rode t u "r?;-? s i ^ r d s n do BF^sskgos toolten,, Op
spandoeken waren de volgende I ^ c, '•-•?& te Ie Ken s
"Leve de eerste Meiv-
'*.?oor een Vredespajt met de G-rote Vijf'
"Vrede en v i. End se hap raet de Sovjet Uule ! ?

"Hoger lonen lager p r i j con ' -
"Werk en Woningen voor Au IcrJ-
"Handel met het Oosten I;; ;crk voor het ^etstsn'5
"G-een werkloosheid, vrl • ; • • • . ".r allen*
"Geen kazernes-. doch v;c; .•_ .c -j ̂ r'
"JSenheid door Ooïïi:r»uri M Ü . üocialleme togen reactie*
"Verbiedt de l ; -o~n jbc rn ! -
"Voor nationaly self ^tar.idighei.d1 f

"Geen buitenlfuidcüa xroiieii^ing; E o d er J and alt net Atlantisch Pact1'
"Tegen de 'b>io1 :erj.ünooriog''
"ïiet van Stavoren moet vr i j K :

"Onze jongens niet naar Bu.itslar.c3'''
OP verschillende plaatsen werden de l Mei- b' i j eenkomsten

voorafgegaan door- kinderf ees ter) en denonstratieve op toch ten-
• • • • • • • - over " t algemeen was do belangstelling .niet g.rooi^ d e
stemming was slechte OT; enkele plaats on enthousiast,

l Mei viering

De redevoeringen op do l 'Mei. -vergaderingen stonden geheel
in het teken vs.-u de a;, DC verkiezingen,; op de gebruikelijke ma-
nier werd de regeling ervan beschuldigd het land aan de Ameri-
kaanse ooriogshltGors te hebben uitgeleverd^ Het gwld dat door
de Marshallhulp in ons land is gekomen zou door de herbewapening
al weer enige malen uitgegeven zijn-,

Nederland, dat vroeger het welvarendste land van Europa
was, moet nu besainigen op voedsel; Sa dat alles omdat beweerd
wordt fiat de Ei;.seen klaar staan om one aan te vallen» E ie t Rus-
land, maar Amerika :,'ou volgens de spre.kers oorlog willen.,
Dit zou worden aangetoond door de bacteriologische oorlogvoering
die Amerika nu op 'Korea en in China aou hebben on cfcetend,-,

Amerika is nu Gi". - Miendelijk tegen de fascisten^ zo
werd betoogd,,- hot v, 11 r:. Mitsland een burgeroorlog ontKetenan
net als in Korea,,,

In Duitsland a o u echter de gehelo bevolkicg zich verzetten
tegen de o-prioht:ï.ng van een nieuw B as i- leger..

Do 'P̂ v,, cUAc, sou volgen.» diverse spreker» gehee'L aan de
leiband van d.o 'Kv-V'-ï', lopen^ Daarom werd het congres van de
P, v, d» 1.0 dit .jaar in ?-de stad van Beel'! gehoudont. De georgani-
seerden In. N v \ :. 'v' '., :, I),-- V c.- C t- en CUUcV'., worden opgev/ekt gesam.e,nli;-'":
de "Zwarte rea,ctie van E.oïmne'* terug te slaan,,

Er v;erd een beroep gedaan op de aanwezigen om de '>7̂ ed£''-
kran :



A

' O

21/1952,

vredeskrant ;vDe Waarheid^ zo sterk mogelink te maken, en om te of
feren voor h = i ; 'v^ri':.^^ r-'-'^rüs om straks^ als de verkieslngs-
strijd los aal braiiden^ KO aterv i^;rel,^k' te staan,,

De aandacht werd gevestigd op ds 200<OCO werklozen die ons
land momenteel souden/ bevolken*. Dit grote aan tal'werklozen zou
het gevolg zijn van de- herbewapening en van de politiek van de
regering? dio „systematisch de koopkracht had verlaagd* door de
prijzen omhoog . to b.r <sa g e n, 0 .Ook word als een der oorzaken van de
werkloosheid genoemd, do I,.:aae om langer en harder te werken*,
Slechts 2fo van onze 'ait->•-•:r :-.,ca. naar öost-Ba:ropa gaan en 98^ naar
de rest van de s'erai-i,,, , • ^

.Betoogd v, rftrd, J ' . " i '.1.3 .Rualsnd een oorlog sou'willen het
al lang sou hebben a ' - JA . _;•••- . v cd lan en 'niet gewacht soa hebben cp de
herbewapening vrn het .[ostua^

Rusland wil echter de vredes zo werd betoogd; alleen voor
Amerika io het maken -van wapens een winstgevend zaakje... Te Sov-
jetstaten 'gebruiken .hun- grondstoffen echter v c o r ' h e t maken van
landbouwmachine a en andore machines van- vreedzame a^rd-

Betoogd werd dat de .P*v«d ö Ac wel heel. erg ia afgedwaald'
van haar verkiezingsprogramma in 1948o In p laat s van vrede en
welvaart bracht die' partij onder de leiding van 3rs, 'ï;rec;s, oer '
log en armoede e

Het ambtenarenverbod, werd een fascistische 'maatregel ge-
noemd, geheel, passend in de politiek van Romme0

' : Pel werd geageerd .tegen de her hallngsoefoningen in West-
Duitsland, waarbij vooral op v de morele gevaren voor !3onze jon
werd gewezen^ Het .loslaten van de oorlogsmisdadiger- .öhristianaen
zou hè t "'kapitalisme' in "de kaart spelen» --Be fascisten 'aouden deze
generaal moeten gebruiken en .dus moest hij vrijgelaten vrorden,-

• Tegen- al do z-a bedreigingen;, ' zo v/erd betoogd,, groeit e T h
ter de eenheid van de Nederlandse' arbeidersc Alle .aanwezigen wer-

" den opgewekt om op 25 Juni 1952 hun a tem uit te brengen vftêr de
eenheid van de . arbei-dersklassei; vftdr de vrede,, v6ör meer welvaart,
vöor 'de .woningbouw, voer bsatri-jding van ds werkloosheid, v&6r
een betere gezondhèidüsorg 'en vtèr een onaf han.fcel.ljfc en welvarend
Nederland t. '

leiden 5 en 9 45/^00 rustig JoPcMontanus
Mei en Dr 0M* Ho o s eb o om

40/200 EScV-bCaenbr-JSg

.'Lmsterdaro
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Amsterdam 10/5 250/600 —. I,-3oao
M;. L c Moer en B
y* G-K.'] TA.y<*r'

V^r^cln 1 1"\  Is- • sprekers wijdden a l t o v.-r 4e bacteriologische
oorlog in Zorea,,, Dese strijdwijze v/^rd e, a specialiteit van Ameri-
ka genoemdy doch Foderland *;7erd <] s-rvocr 'ede voi'.-u-. '•"••«lijk je-
ateld, daar de 'Verenigde 'vrvbies. \v~,"rv~>-:•", J^ " : - v ' " ".r.d aeei ... : '•-•':.*••,
Amerika toestemming h-vidden ,<:^- ;:evoa ora g e r r u L ï te rri.iken van de ^1;
teverwekkend^ str j j d rn-j/f d? ; - " ' o .

"Desondanks dv-irj t -.:r Müd^i ' landae Regering sich nog achter
de uitspraak van ho ; '• c^de taxerlid ALG'RA, te ncharen, die 01
12 Maart j-J.., dj / . : ; . . : : • : : . ; • i , bao tori anoorlog eer! bizarre leugen
noemde'1 al dn. a rr,lv.,"_:o;. oo^,
De Belgische advcca ' ro Ivul-.DIGI.ïi-iftS» dis als lid van egn delegatie
van de Internationale 7sr;mi.3,ing van. Deaocratischs Juristen Korea
had bezocht, gof in het Frans een bs30 bri j ving van de toestanden
aldaar* Haar toespraak werd door \l, G-^iLlNII^'B'SEG- vertaald,, Midd' "
in haar rede vverd haar het sproken, door de politie verboden,;, H 4 " : .
over ontstond enige hilariteit, doch na een korte p^uaa werd d?;

rest van haar relaas verder voorgedragen door "J. G^El.aiiieHbtrg, . "
hing esn EO ontzettend verhaal op van clo ellondc in iroriva ontst .
door de wandaden door de Amerikanen bedreven, dat veio vrouwen
door gekerra. en meewarige uitroepen uiting gaver, van hun raedegevi.-•-
Ien9 Verschillende sprekers beschreven de uitwerking van de a-
toombora, dis o a a c in staat 'sou ai j n ora een oppor^afcto, waarop 7
divisies opgesteld waren? geheel te vernietigsn- Ook de burgerbe-
volking zou niet gespaard blijven,, Al- deze strijdmiddelen soudon,
indien ze in een oorlog gebruikt warden een ramp betekenen,
Ds. van Osenbruggen betoogde in zijn niet bijbelteksten, doorspekte
rede o » m 0 ? dat er van de woorden, '"Kooit; me o r oor log °% die men in
de jaren 1940-1945 uit te» niet veel is terechtgekomen^ want het
grootste doel der bevolking keurt thans weer -goed , dat er naar
hartelust gemoord wordt» Men diende z ich het lot van 'de mensen in
Korea aan te trekken» Men rnoe j ib de strijd aambind^n tegen de
kleine groep^ die opzetteli jk oorlog ontketende, ntl.. presidenten,
minister-presidenten, wapc-nfabrikanten on bankiers-.
In hot economische leven was - 30. v/e r d gesteld •- de terugslag
van de oorlogsvoorbereiding dor \7ef-: helijke landen readob.erkbaar;
o»m. was de textiel-.n r,:iu-'t:::'.c-; >-.:<c-IrU.r uitgegaan, tengevolge van de
hoge wolprijsen, '.ns ,-• .^ , \ - ' \• fabrikanten hadden een tekort aan
blik, dat dooÈ de b' . - v , \  t  opgeslokt werd^,
Critiek werd uit:; ' :.:.." ••"•$ c.e .Duitse herbewapening en 'iet feit,
dat verschillende n *.::'..- ^.orvj-raalüj onder vrie binnenkor •:- Nederland-.
se soldaten souden rnoctèn oefenen, in hoge militaire funct ies wer-
den geplaatst, ' Slechts

- 5 ' -
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Slechts een kleine groep zgn., 'hoge hoeden on pantsorplaten"
wilde een oorlog^ Het is deze groep; die nog machtig is en pers>.
radio en films beheerst.,
Tooh Kan de oor-log verhinderd wordeir, ao werd gezegd,, door actief
te werken voor de vrede,. De vol . ker^n moeten go alarmeer d en ga-
activeerd worden o

Te leiden bestond G;_J 9 J\e.l gelegenheid osi Li discussie
te treden met de s r r -a kers ven de vorige avondt-
Een lid van "Jeugd en Jvv :/r: jolid:- betoogde daarop, 'dat in rfvr e dea-
ler ing en" alléén een beroer' wordt gedaan op het gebod ; Gij zult
niet doden5' i Sommige :' vurige Tred ̂ -stri jdn:c0;ï Kien or echt-er niet
tegen op hun buurman desnoods e on pak clg.ag t& g even j andere 1-
ven op gespannen vost niet het gebod "G-ij s ui t niet echtbreken'^
De sohuld van oorlogvoeren wordt door de vredesbeweging gezocht
bij Onderen,- aldus deze' discussiant, maar wij hebben allen
sohuld, omdat wij niet leven naar do geboden G-ode,
Da* van f' senb ruggen zeide in zijn ontwoord,, dal: ni;1 vroeger
ders stond tegenover de vredesbeweging f doch nu net r' lic n i;"
hiervoor had gekregen* De aanwezigen noesten GOE trachten di \" te verkrijgen en zich aan de zijde van de . vrede sbevregj r •

se h ar en 3
Hen diende er echter rekening mede te houden aldus epreker, dat'
men;. als men voor de vrede voelt en werkt,, voor connjun.ia\ wordt
uitgemaakt^

Een -persoon, die binnenkort voor herhalingacef en ing en onder de
wapenen moest komen, vnoeg wie erw voor zijn gsain moes T; aorgen,
als hij weigerde aan de oproep gehoor te geven*'
DSfiVan Osenbruggen antwoordde ongeveer als. volg t;
U kunt in dit geval een beroep doen op de Xiiensteelgerlngewet
en de Staat is verplicht voor 'Uw gezin te zorgen gedurende de
tij dj dat U ih gevangenschap zou ;gerake,n voor Uw diens tweige-
ring o
Bedenk echter,, dat U Godsdienstige en morele bezwaren moet heb-
ben tegen het' vervullen van militaire dienst anders wordt Uw
beroep door de commissie., waarvoor. U moet verschijnen^ onge-

. grond verklaard,, Tk heb aolf destijds ook gezeten-, U kunt mijn
; adres in 's-Gravenha-v1: !;.riigon en als het zover is, kuit U mij
j hierover sohrirjvei,, I ir. b:-n gaarne bereid U nadere inlichtingen
!• verstrekken.;

Ter vergadering werd een motie aanvaard, ter toezending aan de
Minister-ïresident„ waarin geëist, werd, ' dat de Nederlandse
troepen uit Korea zullen worden terug geroeperu Geprotesteerd
werd tegen het gebruik van bacteriologische wapenen door de Ame
rikanen*

"Er v/aren spandoeken aangebracht met leuzen 'a lp;
"Voor een vrodespact tussen de Grote Yijf'%
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"Helpt mee aan de opheffing van het wantrouwen tussen de volke-
ren" , "Vrede in ons Leven".

G R O E P 4 -A - EMHEIj3SVAZC;^ïlULl

Enschede 8/5 150/550 rustig V/. Veenvliet Opent) 0 verg.
B«Brandsen Atek(BVC)

Den Helder 8/5 45/80 rustig Stouten

Schoonoord 26/4 41/120 rustig C,Borst

Filmvertoning
E.V.C.-film-
dienst

Filmvertoning .
BVC-filmdienst

Op de openbare vergadering van de Atek te Hnschede op 8
Mei 1952 werd door Bertus BRANDSM aan de hand van""sTatTstische
gegevens de grootte van het werkloosheidscijfer in de textiel-
industrie geschetst. Ook de stijgende werkloosheid in de andere
takken van industrie werd gereleveerd, waarbij in het bijzonder
werden genoemd de sigaren- en schoenenindustrie. De stijging
van hejmantal werklozen met 67f° in de periode van 3.1 April 1951 -
31 April 1952 met als gevolg reducering van de koopkracht van
Eet Nederlandse volk en faillissenienten onder de middenstanders,
waarbij als oorzaak het Marshall-plan werd genoemd en aan de uit-
voering waarvan de Nederlandse Regering had medegewerkt, werd
belicht als een euvel, waartegen ast kracht dient te worden ge-
streden»

Economische conferentie te K'r

Over dit onderwarp bracht Brandsen het volgende naar voren.
De onlangs gehouden Economische Conferentie te Moskou is

te zien als tegenhanger van de huidige politiek van, de ïïesterse
landen* Op de conferentie? werd besproken de mogelijkheid van her-
vatte handel tussen -Vest en Oost* Rusland was bereid in de 'Tes-
ter se landen aankopen te doen ter waarde van een niet genoemd
bedrag, welk bedrag voldoende zou zijn om 3*000«000 arbeiders ge-
durende 3 jaar passende arbeid te verschaffen» De Nederlandse-
en Vakverenigingsdelegatie werden als afzonderlijke delogaties
naar de Conferentie te Moskou gezonden* doch onmiddellijk na-
vertrek uit Schiphol zou docr de Nederlandse handelsdelegatie

- 8 -
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zijn gezegd, dat zij met da vakverenigingsdalegatie oen vertegen-
woordiging vormdsru DG leden van de handelsdelegatie .krog^n be-
halve de gebruikelijke eteapüls ook nog een kruisje op hun pa& -
poort. Zij s die een kruisje in hun paspoort h nu d en gekregen, zot-
den nooit meer in de gelegenheid zijn Amerika of •/eptr
te bezoeken?,

Do bedrijf skernon hadden tot taak geen go e d keuring te
ten aan de verslechteringen, die de respectieve Directies van de
b.edrijven willen doorvoeren* De f aforiekakernen kunnen de arbeidere
dienen door nat de Directies te wijzen op hei' nat van de gehouden
Economische Conferentie, op welke conferentie cl e perspectieven wer-
den belicht van de liberalisering -van de handel tussen '"est en
Oost (in caau Bualand en da Volksrepubliek Ch.ina),, - A

Moties,

aiotiea met alge-Op de vergadering te Ju to<- ' - . j .'.^ •- .^rdsn tw
s t e £1216 n aangenomen^

l. Het aandringen b .Ij de ÏT e do r laad 3 e Regering op bevordering van
de handel tussen 'Tost on Oost, .

2e Het met kracht lafen heren van een protest togen het amo r -^a r -
verbodo

Op de geiiotidfc. filmavonden te Den HELDTDIt en SCHOONOORD
werden toelichtingen gegeven door de heren STOUTE? en C,EOI'Sïi;.
Vertoond werden de films '''Bevrijde grond" en ^Kyn' stukje grond : l .
Als strekking van deze fiLns werd naai' voren gebracnt hot kwijt-
raken van onzo onafhankelijkheid ais gevolg van het I'larshall-plan.
het armer worden van do arbeidende klasse en -het ve r r i jken van d-?
bezittende klasse» In het bijzonder v/e r d gewezen op hè ^ nut van
de gemeenschappelijke strijd van. de 'arbeidersklasse, .

G R O S P 4-0 ~ Dl'

f s-Hertogen- 10/5 50/80 geinte- D.Satters
resseerd B f v, -Hoorn

Nijmegen 2.7/4 200/-,-<' kal n "•hr,. Herb-.-rr0

öonfürcnt ie v„
'•'•/'e r klonen en

o.erg,.-

ï'ilinvaorstel-
'ling "Terklozen-

ceiderf j Comité

9 -
Op
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Op do üonf ex.?n.tie te 'i ff»Hertogjnbosph word het woord ge-
voerd door BAïïSHSr "> d5vi;J.aavoKc[ bcT'fTJiSe^Qa; ' gaf (jhr.H^fiBERS
een toelicht-Ing op de -v^r t -oonda filmt,
SATTER3 vegeleek ds toestond van de arbeiders.; speciaal van werk-
lozen en T^Uv • / . - - • arbeiders van nu met hun toestand v.an vóór 1940.
Toen waren verkrijgbaar goedkope voedingsmiddelen en kleding.-
Thans was dit niet hst geval0

Bovan HOORN pleitte voor een gastoeslag nu de kolentceslag per
l Mei 1952 was opgeheven,,

HORS TM hekelde in. vrij scherpe bewoordingen da toestand van
Werklozen en D.,LV:7.. — arbeiders,, Deze spreker verzocht de aanwezi-
gen hun wensen en Brieven e: r aar.-:l e de conferent ie naar voren te
brengen.* Hiervoor gaven zien acht apr^kera op? die met het volden*
de kv;arnen;
afl I/penateiling van ds h and. c* l ü ^ ^ r - c n Cost en West*
b. 0-priohting van. een ï/erklccon- en D,lT,,y.,-arbeiders Comité te

Eindhoven..
c. ^ifkeuring van do toestand,, :wan.rih de werklozen en D*U*'7..-ar- .

leiders verkeren.
d. He kei ing van het ambten arari verbod,
e. Het gaan van meer arbeiders naar de gemeenteraadsvergaderingen

om te kunnen sien v/ie voor- de arbeiders opkomen^.

G- R O E P 7 - JEHOVA'S GETUIG IN

Apeldoorn 11/5 1200/1200 rustig vi r« G, Heintjes Theocratische
aone-vergader

Spreker sprak over het reeds eerder door hem behandelde
onderwerp2 '"-Welke, religie z-ai de wereld beheeraeMHij verkondig '
dat alle religie, behalve die van Jehova^, valse religie isr. Eeri
aal de dag komen, dat de Jehova's Getuigen alle oonimerciele en'
religieuze organisaties zullen wegvagen-,- Voorts verklaarde hij,
dat thans 4-30^000 mensen in 121 landen het v/oord van Jehova ver
kondigen on vestigde de aandacht op het in da eerste week van
September van dit jaar d .n .Amsterdam te houden nationale congres
van de Jehova ro Getuigen,.
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