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G R O E P I - .COMMUNISTISCHE PARTIJ van

Verzonden op;

".5 NOV 195l"

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap.

Heeren- 4/10
veen

Haarlem- 8/10
raermeer

Harlingea 8/10

Westzaan 10/10

50/150

38/250

50/175

, 36/40

rustig A. Zandstra

rustig C. Borst
enig'
appl.

rustig

rustig

Waarheidfilm-
t o urn e e

Waarheidfilm-
tournee

Waarheidfilra-
tournee
Waarheidfilm-^
tournee

Den Haag 11/10 70/— rustig H,Gortzak

Zwijn- 13/10 50/70 rustig
dreoht

Bourtange 17/10 20/200 rustig onbekend

Openb„verg.
C,P*N., -njmv. "De
Jonge Garde"

Waarheidfilm-
tournee

Waarheidfilm-
tournee

CQLLBOTI^P OV1SRZIOHT

De Waarheidfilmdienst zette haar reeks voorstellingen voort
met het vertonen van de Russische films "Het Zwarte Goud", "Lente
in Saken*f "In Vredestijd" en enige Hongaarse- en Russische sgort-
films, De belangstelling was matig, ongeveer 27$ van de beschikba-
re plaatsen was bezet. Op verschillende bijeenkomsten werd gecol-
porteerd met communistische lectuur en werd een"collecte gehouden.
Hier en daar waa een zaalversiering aangebracht.

Op een openbare bijeenkomst in Den Haag waren in de zaal
- 2 - spandoeken
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spandoeken aangebracht met leuzen als: "Voor een nationaal een-
heidsfront'*
"Voor een vrij- en vredelievend Nederland11

"Etst vrede in ICorea'-
"Socialisten en communis ten verenigt U"
"Voor een pact tussen de gro.tö Vijf1 '»
Alhier critiseerda H*GORIZAK de regeringspolitiek. Door middel
van de troonrede we&'^iet Nederlandse volk slechte voorbereid op
een zorgvolle toekomst. Nu Nederland partner is van .het Atlanti-
sche Pact en Amerika steeds grotere eisen aan onze defensie stelt,
wordt het normale leven van ons volk practisch onmogelijk 'gemaakt,
aldus spreker0 Sedert het begin van de Marshallhulp zijn de prij-
zen van de eerste levensbehoeften met 30 "a 40$ gestegen, terwijl
de lonen slechts met 10 a 15$ zijn verhoogd.
Spreker beschuldigde Amerika van agressie en stelde daartegenover
de vredelievende bedoelingen van Rusland, die in een door Stalin
in de'({Prawda?! gepubliceerd artikel over de controle op de pro- l
ductie van'atoombommen duidelijk naar voren kome-n»

Opgawekt werd op massale wijze handtekeningen te verzame-
len voor een conferentie van "de Grote Vijf".

' G R O E P II - NEDERLANDSE VROUWEN BEWEGING

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
. • ' 2-aaloapv

Rottsrdam 1.4/10 625/—• • -- EL de Vos-Krul Propagandaoch
" . ' A.M,J,van tend0 Vert.

• ' , Embden-Remkes films "Vrede.
over do gehe-

. •• • ' Ie wereld" .en
"Verboden
deren"

In de hal was een boekenstand* Gecolporteerd werd o, a. met
het N « Vo B 0 -orgaan ".Vrouwen" . .-In .de - zaal waren spandoeken aange-
bracht met de leuzen "Vrede", T "Vrede en Opbouw" 'en "Vrede in

'

Heiltje Krul-van- Zaken wees er op, dat de N , V » B « geen 'or
ganisatie is, maar een beweging, welke meer beweging onder de
vrouwen wil brengen* Zij wekte de aanwezigen 'op zich te ver'eni-
gen 'in de N S V C B « en zich te weer te stellen tegen de verslechte
ringsmaatregelen, welke door de Regering werden genomen,

In de pauze werd gecollecteerd voor het in stand houden
van de kindertehuizen op Koreau



G R O E P II VRTÜDSSACÏÏE

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Purmerend 11/10 200/450

Krommenie 16/10 130/400

Hulst-Bakker Vredesverg,, in
Ds» W,. S.H. van
Dalen

samenwerking m.
de NtfVcB«, mmv.
het Oomnu Zang-
koor "Morgen-
rood"

J „ Of man Vrede s ver g,, mmv
Ds, W* S. H. van zangver, D.O.S.
Dalen

Rie Hulst-Bakker,, die in de plaats van (de zieke]!' Mr, Trees
Sunito-Heylige-rs sprak, wekte de aanwezigen, op de hulpactie voor
Korea te steunenv

Ofman hoopte, dat zij die in God geloven veel voor de'vrede
zouden bidden* Hij deed een beroep op ds rooms-katholieken van
Zrommenie, die op. 20 en 21 October 3„l, het "40 uren. gebed" zou-
den houden,

Ds. van Dalen beweerde als theoloog het historisch materia-
lisme te onderschrijven, Het was hem onverschillig of men. hem alp
'communist beschouwde/ Als christen was hij niet bang voor het com-
munisme omdat het momenteel meer dan het kapitalisme voldeed aan
de boodschap van Christus...

G R O- E P III - V1EMIGIHG NEDERLAND - .U..g.S«R,

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Rotterdam 10/10 120/— Deij l Filmavond, Vert,
. • Russafilm nln Vre-

destijd"'

Vlaardin- 11/10 50/200 rustig He A,Deij l filmavond. Ver t*
gen ' Russofilm "In. Vre-

destijd"
Beverwijk. .„. , - _ ..
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Beverwijk 18/10 510/550 rustig Filmavond. Vert.
Russ.film "In
Vredestijd"

De zaal te Rotterdam was versierd met vlaggen w.o. de Ne-
derlandse en de Russischee

Déijl kondigde aan, dat overal in Nederland tot in de klein
ate plaatsen door de vereniging Nederland-U.S.S.R» lezingen zul-
len worden gehouden en films vertoond. Ondanks de tegenwerking
van de Regering zou "N-U" er naar blijven streven de culturele
betrekkingen tussen Rusland en Nederland te verbeteren. Spreker
las een artikel uit het advertentieblad "Rotterdam-Zuid" voor,
waarin minder vleiende opmerkingen over Rusland voorkwamen. Hij
trachtte verschillende feiten te weerleggen. Uit het feit, dat
"N-U"~vergaderingen door de Archimandriet van de Russisch Ortho-
doxe Kark worden bezocht, meende hij te mogen afleiden, dat van
onderdrukking der gelovigen in Rusland geen sprake is.

Volgens hem was de vereniging "Nederland-U.S«S.R." reeds
tijdens de bezetting opgericht en waren aanvankelijk vele "pro-
minenten" lid. Toen het door hen verwachte economische voordeel
uitbleef, verdwenen zij uit de gelederen»

*
Er werd gecolporteerd met het maandblad "NU".

G R O S P VII - JEHOVA'S GETUIGEN.

Gemeente Datum Aanwezig/ Steinaing Sprekers
Zaalcap»

Beverwijk 5/7 500/1000 rustig
Oct,

ÏÏ.Ö.Reyntjes.
M.Kaptein
P.Severijnse
J.Scherpenisse
G.Jansen
W.Thies

driedaagse
zoneverg.

Op alle bijeenkomsten werden godsdienstige onderwerpen be-
handeld. Ongeveer 20 personen werden gedoopt. De.spreker YL TMesa
oefende critiek op de theologen die -volgens hem - zouden behoren
tot de klasse die het goed vond "dat de lichamen van Vaders en
Zonen voor kanonnenvlees werden gegeven"»

Mr.Kaptein verzocht veel propaganda te maken voor het
nieuwe orgaan "Ontwaakt" (zie ÏÏ.O. 35 dd. 10-9-1951)

nm T! ĵ"
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LANDü&IJE STIïuy-en.. PROPAGrATOA FQNDS voor
ABBEIDS 'JEIGIRIM

SIMSI-

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Meuwe-
horne

13/10 30/150 rustig D.Rooks
J.Nleuwonhuyeft
J.Klaver

Propaganda bij-
eenkomst mrnv. to-
neelgroep t!Wie
denkt overwint"

J„Klaver (Vrije Socialist) Secretaris van het Steunfonds
merkte op, geen werkkrachten, geen hamerslagen te leveren voor de
oorlogsindustrie»

J.Hiouwenhuyse zeide, dat de vrouwen hun kinderen anti-ml-
litairistisch moeaten opvoeden en de mannen niet moesten werken
in fabrieken waar oorlogsproducten worden vervaardigd.

P E R S O N A L I A .

v/Borst (blz.l) •
öo.rneliSd

(blz»3)
Ds. fillem 'St'raCat)dalüÊ
./van ' " . .

v'Deijl (blaa3)
Hermanus

^

Al i da Maria Jo hann a»

^Gortzak (blz.l)
Hendrikus»

«/Hulst-Bakker
(blz.3)

Janaen (blz„4)
Gerrit,

(bla»4)
Maarten* "


