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G E. O S P I

COMMUNISTISCHE PARTIJ Tan NEDERLAND,

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Hoogezand/ 9/12 45/250
Sappermeer

rustig

Veendam

lauw

9/12 80/500

c Hak en

AcKemp

Op en'b ,, p r o p 0 v o if t1. .
met vertoning
film MITSJOERJ.'lï

Pro p» avond
cataretgroep
"De

en

sic i e D 'La

DsV^d*
Voort

Waar h e id-P i lmtournee

Odinot

- Yfaarheid'-Filmtournee

Velp
.13/12 -40/150
GerijcRheden

opgew»
enig
appla

Apeldoorn 14/12 150/300

rustig

Alkmaar

17/12 65/100

rustig
enig
applc

Hc.Knuis- Waarheid-Pilmtournee
tinghNeven

Hoogeveen 18/12 150/150

rustig

E» Gort zak Operïb v ve rg e

r Ondi Oorlog of
Vrede c

.

.

COLLECTIEF

Op drie plaatsen werd de Hongaarse film "Kameraad
Sa abo" vertoond, meestal voorafgegaan door een documentair 0
over de begrafenis van DIMÏïROVt Te Hoogeland/Sappenneer werd
de Russisch' 6 film '-Mitejoerin" gedraalde
Over het algemeen was de belangstelling. niet groot*
Nadat H * GORT SAK in de vergadering te ïïoogeveen? waaraan geen attrr^tle v/ a's verbonden, zijn rede beëindigd had ; ver
trok ongeveer een derde van het aantal bezoekers, terwijl bij
de sluiting van de vergadering ongeveer de helft van het oorspronkelijke aantal aanwezig was a Toen een motie inzake Finsterwolde aan de orde werd gesteld, werd door ve'rschillende personen uit de zaal "neen" geroepene

De. kapitalistische regeerders trachten het voor te
stellen, alsof Oost-Duitsland de bedoeling heeft West-puitsland te veroveren» evenals dit volgens hun zeggen in Korea is
gebeurdj waar Noord-Korea Zuid-Korea is binnengevallen» Om deze
redenen, tracht men nu V/ost-Duitsland te bewapenen. zo werd gezegd*, . •-• •
Koos Torrink en Ever t Vermeer willen dat We s t-Dui tsland
tegen Oost-Duitsland sal gaan vechten om daarna ge zamenlijk
tegen Rusland op te trekken,,. 'Voor het blaffende hondje Vorrink
of voor Steun Site t tig Gezag is Rusland echter niet bang, aldus
H e Gort aak v,
De Sovjet Unie zal er voor zorgen, dat de vrede .in de
wereld bewaard blijft,, T/anneer de Russen werkelijk oorlog wilden, zouden zij niet zo lang v/achten tot het Westen, Duitsland
incluis zich .heef t bewapend» zo werd gezegd.._-•;.
. De Nederlandse communisten moeten zich te allen tijde
tegen een herbewapening van V/est-Dultsland verzetten^

Betoogd werd. dat de actie in Korea een voorbeeld van
de oorlogszucht is van het Westen, Sinds 1945 heeft Amerika
de Zuid-Kor eanen geholpen een leger uit te rusten om NoordKorea aan te vallen en dan vandaar uit China en de industriecentra van Siberië aan te grijpen. Ohina en Rusland werden
dan ook daadwerkelijk bedreigd.-.
Met

~

1/1951,

É» Ci»* fr»j itatnx-.'.-ï* **

voldoening werd vastgesteld, dat generaal Mac
Arthur wel wat erg optimistisch geweest, is over het verloop
van de strijd en dat het plan om in Korea- een derde wereldoorlog uit te lokken mislukt is door het vastberaden optreden van de volksdemocratische landen*
De Amerikaanse industrieelen hebben echter al 40
mllliard dollar aan het conflict in Korea verdiend, zo werd
gezegd,

'Ye.de rom werd betoogdy dat de regering een oorlogspolitiek voert c "Ben pensbenverhoging van 10$ kon niet tot
stand komen, .maar de millioenen voor het leger spelen geen
rol. Het brood van de kinderen mag niet besteed worden voor
oorlogvoering, zo werd gezegd*
Opgewekt werd tot eendrachtige strijd tegen de oor~
logapolitiek van de regering, omdat er geen enkele bedreiging van uit het Oosten bestaat,
In verband met de kwestie Fins terwo 1de werd .wederom
gezegd, dat de democratie geweld aangedaan wordt, indien
een regeringscommissaris wordt aangesteld* Het is de regering een doorn in het oog, dat er in Nederland een gemeente
is, waar de communisten de meerderheid hebben* Omdat men
daar woningen tracht te verkrijgen voor de arbeiders en belastingen int bij hen, die geld hebben, moet de communistische raad worden uitgeschakeld,
Men wil van Nederland he^t liefst een concentratiekamp maken en al de communisten- achter prikkeldraad zetten,
aldus H* Gortzake
•
REACTIE OP ANTI-OQMMÜNISMB,

H0KNUISTINGH-NEVM merkte op, dat het met de democratie al zo ver gekomen is, dat men niet eens meer de beschikking over een bioscoop kan krijgen om een filmvertoning te organiseren0
De communisten worden overal geboycot* Vrijheid van
vergaderen hebben -we haast niet meer, aldus H«Gortzak« In
het Zuiden van 'het land durft geen caféhouder meer een zaal
beschikbaar te stellen, omdat er druk op hem geoefend wordt
door' de bevolking,,
De propaganda voor de communistische pers stond in
- 4het

het teken van. een. verhoogde inspanning ter gelegenheid van de
Maand van de 'Per s o
Betoogd werd, dat alleen ':'De Waarheid." de belangen van
,de arbeiders dient en dat het blad daarom in sik arbeidersgezin gelezen most worden,. Omdat De Waarheid geen advertenties
heeft van de grote concerns, moet het bijna uitsluitend bestaan
van de abonnementsgelden en ook daarom is een vierde obligatielening ui tgeschrevenc
Opgewekt werd zich als abonnó cp te geven of abonnéSs
ta werven r Iede.roen? die .eon nieuwe abonne aanbrengt krijgt een
boek cadeau*,
.Het in Januari 1951 in oen nieuwe vorm verschijnende
blad.,JEUGD zal hen moeten vormen, die straks, als de arbeiders
aan de macht'zijn, de leiding zuilen hebben, zo werd gezegd».

2SJ1ÏSI£5.JIQPJL^SJMPJ °
De Groot-kapitalisten uit Amerika, "Engeland en andere
landen stellen alles in het werk om een wereldoorlog uit te
lokken» Zowel China als de Sovjet Unie willen geen oorlog, doch
deze landen moéten zich bewapenen tegen mogelijke aanvallers,
aldus J „ ÏLYKEN.
Eén'land.als Rusland5 dat aan zijn opbouw werkt, denkt
er nie,t aan een oorlog te beginnen, maar Amerika heeft straks
zes millioen" soldaten onder de wapenen. Dat Truman zijn oorspronkelijke verklaring over het gebruik van de atoombom reeds
na drie uur'introk, is te danken aan de "Stockholm-actie".
Op do. vraag, waarom. Rusland in 1939 Polen en Finland dan
was aangevallen, als hel geen oorlog wil, werd geaogd, dat dit '
geschied was'om de Polen voor een Duitse bezetting te'beschermen en o.~ Leningrad veilig te stellen tegen de oorlogszuchtige Duitsersc
.
.
Do vrede zal bewaard blijven al's -dé .arbeiders dit willen, G-ewozen werd op de duizenden mannen in'Frankrijk en in
.Italië»die weigeren een soldaten-uniform aan te trekkenD
"Tenslotte werd opgewekt tot samenwerking onder de arbeiders, hoe deze ook georganiseerd mogen zijn, teneinde een duurzame" vrede te bewerkstelligen:,
•
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gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
ZaalcapB

Rotterdam 10/12 23/90

•--

W, Stuit

Opento 8 lezing
Ond: "China
voorheen en
thans".

Volgens Stuit was het feodale stelsel;één van de hoofdoorzaken van de revolut'ionnaire omwenteling in Ohina.P.
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VRSDESACTIÏÏ.
Gemeente

'Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Arnhem

12/12 45/75

opgew.

J.Beekhuis
VerslagtoijeenA.J.Molenaar komst '7ereldM.Bakker
vredescongres
Leiden

~ 6

Lelden

12/1,2 175/400 rustig

Deventer

14/12

Rotterdam U/12

M, Rooseboom Verslagbij een'P<. J» Ma van ' komst Wereldvre•Staveroruvo descongres
D era on

60/550 rustig' HoEroesenOt-ter
RoICogenhopHuig
JoFrank
Yv'oHendrix
JcDoTuppert
Ao J,Hoerkerken
A, M$ van- Oost
J„Brasser

43/150

Idem

Idem

De spreeksters en sprekers hielden hun bekende toespraken. Beweerd werd o,tnp s dat de Duitse herbewapening voor
Amerika van urgent belang is, vooral omdat de vredeswil van
Frankrijk en Italië reeds zo sterk is, dat deze landen zich
zonder meer hebben uitgesproken tegen enigerlei vorm van bewapening,
- ïe Arnhem werden :tijdschriften, brochures en boekwerken uit'de Oost-Europese landen tentoongesteld»
In een motie aan de regering werd de onmiddellijke
;
vrijlating van Piet van Staveren geëist*
Aan de wanden van de zaal te leiden hingen affiches
voorstellende een baby waarboven een atoombom, met daaronderde leuze;"Ondertekent de vredes-actie van Stockholm. Verbiedt
de atoombom"*
'Een motie, ' waarin de eia wordt gesteld, 'dat de Nederlandse regering zich van inmenging in de Koreaanse kwestie
zal onthouden, kon niet de instemming verkrijgen van een tweetal-studenten» Deze. waren van mening, dat de motie niet aan
de Nederlandse regering, doch aan die van Rusland, China en .
Noord-Korea moest worden gezonden» De voorzitter repliceerde,
da t''hiervan'nota zou worden genomen u
De vergadering werd bijgewoond door cae?5 leden van
de Internationale Vereniging "Bellamy;'«

-7
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Te Deventer waren in de zaal enige spandoeken aangebracht met o:,a0 do opschriften; "Strijdt voor de vrede tussen de volkeren", "Alles voor de eenheid" en "Alles voor de
vrede" o

G R O E £ II

CULTURELE CLUB VAN DB TERMI&ING- NEDERLAND-POL^.
Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap ö

's-G-raven- 1.1/12 275/400
hage

—

—

Filmavond

Op deze avond werden de filma "De "brede weg" en "De
Schat" vertoonde
In de ptuze werd gecolporteerd met een brochure van de
Nederlandse Vrouwen Beweging«,
Voor de aanvang van de voorstelling ontving iedere
bezoeker een aanmeldingsformulier voor het" lidmaatschap
van de Culturele Club. Aan het verzoek om deze formulieren
in te leveren werd üpor niemand voldaan.

8
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G H OE P

III

V^RMISING NEDERLMD-U,,S,S.R.
Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap c

Deventer 13/12

36/75

Enschede 14/12

290/350

rustig

M„Visch

Openb.lezing
Ond: "De opvoeding van de
jeugd in Rusland"t

T.U.de
Tri e a
W. Hulst
AeGelokYfalvius

Veralagbij eenkomst'Mos koudelegatie

De door Marcella Visch te Deventer gehouden lezing bevatte hoofdzakelijk bekende gegevens„
Zij deelde mede, dat men vragen betreffende de Sovjet
Unie kan richten aan dé. commissie van de V/OZS bij de Sov j etambassade te rs~Gravenhage&.
'.
':
Op een vraag of men in het "Esperanto met Sov j et-burgers kan corresponderen, antwoordde zij, dat men zich kon wen'den tot de Dsperantoclub' te Moskou. Helaas moest zij opmerken,
'flat de te ontvangen antwoordbrieven door de P,T»T. te Utrecht
zouden worden geopend. Reeds eenmaal constateerde zij dit»
De betrokken ambtenaar, die haar brief met grote klodders lijm
op gebrekkige wijze had dichtgeplakt, was hierover door haar
onderhoudenc Zij had hem verzekerd, dat men in Rusland zo
iets onzichtbaar kan doen»
Te Enschede kon op last van de politie 'de vertoning
van de Russische film ""Sen machtig voorbeeld" niet plaats
a
vinden
*"*

.7

"*"

W.Oo 1/1951, bl_z_._j9.
vinden v De zaalhouder had de daarvoor vereiste vergunning niet
tijdig aangevraagd.
De spreekster en sprekers brachten verslag uit van hun
bezoek aan de Sovjet Unie P
De viering van de revolutie-herdenking had op De Vries
een overweldigende indruk gemaakt en hij was eens te meer overtuigd van de eenheid van het Russische volk. De Russen ijveren
voor de vrede, omdat zij in vredestijd verder kunnen bouwen aan
hun ideaal: het verkrijgen van de communistische maatschappij.
In de S«U» bestaat,, aldus Hulst, vrijheid van godsdienst
Kinderen beneden 16 jaar ontvangen geen godsdienst-onderwij a.
Volgens de daar geldende opvatting zijn de kinderen hiervoor
op 16 jarige l e e f t i j d eerst voldoende verstandelijk ontwikkeld.
"Sen aantal kaarten, welke een protest bevatten tegen het
eventueel gebruik van de atoombom, werd na tekening aan de Minister-President gezonden.»
Gedurende de pauze werd gecolporteerd met 'het maandblad

Ben drietal spandoeken in de zaal droeg de leuzen: ;'Met
de S«U, voor de vrede", "Vrede onder de volkeren" en "Sluit U
aan bij de Ver. Nederland-UeSaS.R* " *

G R O E P

III,

NIEIHE NEDERLANDSE FILMLIGA.

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Delft

17/12 150/200

Vertoond werd de

—

—

Filmavond

Russische film "Mitsjoerin".

Met deze avond h e e f t men getracht te komen tot de oprichting van een afdeling van de Filmliga. Aangekondigd werd,
- 10 dat

<
dat deze voorstelling nog openbaar was, doch dat de volgende
te Delft te houden filmavonden uitsluitend toegankelijk zouden zijn voor leden»

G R O E P IV

EENHEIDS VAKC MTRALE t

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap*,

Zütphen

25/11 90/150

Nieuwe
Niedorp

7/12

kalm

7/65

"brand

Openb»feestavond van D9
Metaal-E.V.C,

P. Ruig

Openb.anti-

C h «Lammer s
K^Hille-

verm^E,,
Sip

Delft

12/12

22/130

Den -Haag

13/12

30/4-00

JnSwets
ILJ T Nooter
mat
vens
W,Har.tog .

Rotterdam 13/12 '85/418

zeer

duurte-verg.
S.V.O.
Openb 3 verg.

Openb.antiduufte-verg,

H.Jo'Nooljer

Idem

Dordrecht 14/12 21/150 - . lauw

K.Stek
W„Hartog

Idem

Alkmaar

C. Torenvlied
WaHartog

Idem •

lauw

15/12 60/100

- 11 -

B,-,Brandaen

Winschoten

W. 0.. 1/1951.
Winschoten 16/12

17/300

rustig

M.Mulder
WiHartog

Openb, antiduurteverg.E.V„C,

Yformerveer 17/12 270/330

H.V/iepjes
Openb.toneelaJ.PéSwaders vond van "Chevofa"-E,V,C.

Hilversum

A.ThoW.de
Heus

18/12

50/400 • rustig

W. P» H. van
1

leiden

18/12

35/100

rustig

Openb.anti-duurteverg. B.V.C,

t Schip

J.liooye
C.M, v.Bij k

Idem

Op.alle bovengenoemde anti-duurte vergaderingen en ook
door de sprekers op de feestavonden te Zutphen en T.7ormerveer,
werd de strijd voor de vrede en tegen de prijsstijgingen uitvoerig behandeld. Nieuwe gezichtspunten kwamen hierbij niet
naar vorens
Teneinde de toehoorders duidelijk te maken welke kosten -e.r met oorlogvoeren mosten worden gemaakt en welke benadeling dit voor de werkende bevolking oplevert, gaf een der
spreker's het volgende beeldi"Iedere granaat die de "Evertsen"
in de wateren van Korea afschiet, kost een bedrag van
f,604000»-. Dus bij ieder schot worden er 4 woningen afgeschoten, buiten de woningen die nog door deze granaat worden
vernield,. Van £,60*000*- kunnen namelijk 4 arbeiderswoningen
worden gebouwd"»
De aanwezigen werden dan ook opgeroepen de grootst mogelijke eenheid te vormen. Vooral de eenheid tussen N.V,V,-ers
en A,V,C.-ers werd hierbij bepleit, Brandsen. te Rotterdam,
zeide het nog steeds te betreuren dat in 1947 de Fusie tussen
E.VtG. en N,V. V. niet tot stand is gekomen. Wessel Hartog gaf
enige voorbeelden van de grootte van de gezamenlijke macht
welke het N»V«Y. en de E,V*C.zouden vormen indien zij samenwerkten.
De houding der regering, welke de prijsstijgingen niet
tegenging, werd gelaakt? deze prijsverhogingen vormden immers
een voortdurende loonsverlaging voor de arbeiders. Van alle
zijden moesten daarom berichten van protest en moties naar de
regering worden gezonden, om op de invoering van een algemene
prijsstop aan te dringen<>
Een soortgelijke motie werd reeds vanuit Alkmaar aan
de regering verzonden»

W..O. 1/1951. blz, 12.

& R O EP V

SOCIALISTISCHE UNIE*

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcapp
Rotterdam 13/12 IS/—

normaal

C.Pronk

Spreker, die algemeen secretaris is van het Hoofdbestuur van de Socialistische Unie geeft een overzicht van de
politieke ontwikkeling van de 2e Wereldoorlog.
Hij-is van mening, dat in Rusland, dat thans in Korea
als agressor.' moe t worden beschouwd, geen socialisme heerst,
doch een staatsalmacht, een dictatuur.
De communistische partij heeft volgens spreker de
leerstellingen van Marx geheel op zij geschoven.
'Spreker meent,, dat de vernietiging van. het Russisch
staatskapitalisme en het Amerikaanse individuele kapitalisme
niet door een%geweldadige revolutie, 'm-aar langs evolutionnair('
weg te bereiken is,
De SocialsUnie verdedigt het Marxisme en wenst niet
afhankelijk .te zijn van de bevelen van Moskouo
Met de bestaande'Vredesbeweging der Communisten zal
de Soc.Unie niet meedoeno

- 13 -
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G R O E P VI

KERK M VRTOJ4
Gemeente

'Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Leeuwarden 7/12 400/400

normaal

Amersfoort 13/12 195/700

normaal. Ds.v.Yfijhe

Vlaardingen

normaal Ds.'Teiland.

20/12

70/300

Ds„ICr 0 Strijd

sprekers betogen in hun redevoeringen dat oorlog
in"' s tri j d is met Gods wil en derhalve zondig» Medewerking aan
oorlog, i.c» militaire dienst is niet in overeenstemming met
een leven volgens Gods geboda
• •
Volgens Ds»Strijd zal een Christen neen moeten zeggen
tegen het militairisme, neen tegen het totalitairisme en neen
tegen een politiek van wan trouwen 0
Sa.v.Wij hè ontkent het morele recht der Verenigde Naties
om enig bindend besluit te nemen en hoopt, dat de Kerk zich
zal uitspreken tegen elke vorm van militairisme„ Ds«v/7ijhe
geeft ook te kennen een voorstander te zijn van de Vredesoproep van Stockholm en meent dat Zerk en Vrede en het Vredescomité o penluc h t-samenkomsten zouden kunnen organiseren»,

- 14 -

ACLTII! COMITÉ.
Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Amsterdam 26/12

700/1100

rustig

G-oNabrink "Heeft persoonlijJo Meijer ke dienstweiger-n?
waarde?"
"Kerstmis 1950"

In een rede, waarin hij verschillende soorten dienst- '
weiger aar s "besprak, kwam GeNabrink tot de conclusie,, dat ook
de persoonlijke dienstweigering een stap is naar de persoonlijke vrijheid, die weer leidt naar een geordende vrije gemeenschap en dus waardevol i'ss
J,Meijer behandelt even het ontstaan van het Kerstfeest
en keert, zich daarna fel tegen de pers, die hij ervan beschuldigt hun: medewerking te'verlenen aan het voorbereiden van een
nieuwe wereldoorlog» Hij ziet het kapitalisme als oorzaak van
elke oorlog en het anti nationalisme als een geschikte bodem
voor het ontstaan van conflicten.,
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Bakker (blz.5)^' 20-6-23
Marcus6

N

Zaandam

Beekhuis' (blz,5);" 16-10-09 Arnhem
Johanneso

Zaandam
Arnhem

Brandsen (bis, 10) 28-10-14 Utrecht
Bertua,
l'Vv

Ms terdam

Brasser (blz.6)^ 2^3-08
Jan.

Krommenie

Uitgeeat

Dijk (blz.ll) tJ'; 29-1-16 Rotterdam
Cornelis Maria vana

jimaterdam

Frank (blz.6) '-'

14-7-16

Rotterdam

Rotterdam

Gelok-'Talvius
(blz.8)
/

7-12-08

Groningen

Amsterdam

Gortzak (blz.l)^j, 3 ' 25-4-08 Junaterdam
Hendrikuac.
>"

Amsterdam

Haken (blz„l) f/L 13-10-12 Finsterwolde

Amsterdam

Hartog (bIz»\$t11)25-5-11 Wormer
Wessel. "
tT

Koog a/d Zaan

Anna,

Hendrix (blz.6)'Vr 9-6-91
Willem,

Groot Ammers Rotterdam

;,.. 'f .^

Heus (blz.ll) ^::: 24-8-15' Hilversum
Au ton Theodorus V/illem de»

Hilversum'.

Hii.lebrand
•(blz.10)
ïïicolaas.

Wormerveer

18-1-09

Apeldoorn

Havens (biz,10) H;'3-7-98 Venlo
Hubertua Hicolaas '-Tilhelmua.
. - 16 -

Den Haag
Hulst

ÏÏ..O»_ 1/1951. blz. 16.
-ZSJ^S QJl aljL a c

Hulst (blz 0 8) ,%i
Kemp
Abraham „

')

9-12-16 Krommenie

Assendelft

27-6-17- Alkmaar

Veendam

EJiuiatingh-Heven
(blzol)
t'.

19-10-19 Alb lasser dam Alkmaar

Kogenhop-Huigv*

22-8-06

Den Helder

Amsterdam

10-1-17

Urk

Zuilen

Hendrik,

(bi2o6)

Rika c

'"-;'¥

^

ICroezen-Otter -,.,,:
(bla,6)
Hillechien,

'

lammer a (blz»10) 5-7-25
Christiaan0 VV'"

Zutphen-

Zutphen

Llps-Odinot C-U
(blz*l)
'V
Maria Slis ab e th«

4-5-08

'Jij k b/Duurstede
•

Hilversum'

Looye (blz, 11)
Johanneso

9-5-87

Meijer (blz,14)
Jo&

•

'./e s ts te Hing- Leiden
werf

—

—

—

-

Meerkerken (blz, 6,) 17-9-22 Rotterdam
August J o hannes^*"

Rotterdam

Molenaar (blz. 5 )v^ 7-3-30

Arnhem '

Aatonia Johanna 6

Arnhem

Mulder (b la. 11) \^' 26-12-11 Beerta
Mentko„

Winschoten

ïïabrinfc (blz, 14-)

Den Haag

1-11-03. Den Haag

- 17 -••

-&

-.!*
Ve ryo lg Per g onalia

Nooter (blz„10)'<f:' «20-11-20- Amsterdam
Hendrikua Jacobusa

Rotterdam

Oost (b l a o 6) V^ 26-7-3 ' Rotterdam
Anna Margaretha van o

Rotterdam

Pronk (blz,12).;_(,;, 30-8-05
Oarloso
f' •

Rotterdam

Rotterdam

Rooseboöm (lolza6)4"5~09
Dr, Mar ia o
; •''

Utrecht

leiden

Ruig ( b l z . l O ) f ^
Pieter,

Sybecarspel

Nieuwe Niedorp

12-1-94-

Schip (blz,ll)'.--^ 22-6-18 Amsterdam
vfillem Prederifc Hendrik van ! t fl

Amsterdam

Schaar ( b l z c l ) t : / ,
Hindrik* ,
F

9-2-12
.

Pinsterwolde

Sip (blz,10) .H*Everard,

27-9-97 Wageningen

Pinsterwolde

Arnhem
verbl.te Amsterdam

Staveren-VoDemen 1-8-02
Rotterdam
(blz.6) ^
Philemine Johanna .Maria van P

Den Haag

Stek (blzclO) t f t - 16-5-15
Kornelisa
;

Beerta

Dordrecht

Strijd (bla 3 13)' r , /18-9-09
'!"

Rotterdam

Den Bosch

Stuit (blz,5)V\ 19-3-15 Oapelle a/d
Wiggert8
"V.
IJssel

Amsterdam

Swaders (blz, 11) / "30-8-12
Johannes Petrus?

Amsterdam

Zutphen

Swets (blz, 10) ':>•' 30-6-17 Delft
Johannes»

Delft

Torenvlied
- 18 -

D I E N S T G E H E Ï M.

j/195ljblz» 18.
Torenvlied (blz* 10)
Gornelis*
V:f

20-5-11

Rotterdam

Alkmaar

Tapper t (blz06) V'v
Jo hannes David

16-9-95

Rotterdam ,

Rotterdam

Velaen (bla.10) W^
1-8-18
Delft
Alt) er tas Jo hannes van
.
'
Visch (blsc 8) (^
Maroella

5-6-30: Kooiiou

Voort -(blzoD-fJU 26-6-01 Renswonde
Dirk' van der
V
'
Vriea (blzt8) !
Theunis Uil.ke de
Weiland Ds
\7iepjes
Hendrik
Wij hè Ds» van
(blz» 13)

13)
• V'-v"

.

Delft
Amsterdam
Velp

26-4-07 Dantumadeel

Amsterdam

17-5--14 Wormerveer

Wormerveer

