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Verzonden op!

COMMUNISTISCHE PARTIJ van

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming 'Sprekers
Zaalcap 8

Emmen

4/11

Noordwoldo 10/11

13 Dec, 1951

41/250
23/450

rustig

W. Kr e me r

Waarheid-filmt o urn e e

J.Haken

Openb.verg

Delft

14/11

150/150 rustig

H,Blanken Waarheid-film• tournee

lemmer '

14/11

100/250

F.Meis

Deventer

15/11

50/60

aand,
H.N.VLHokrachtig
vens
appl.

Herdenking October Revolutie

Leiden

22/11

180/200

ordelijk H.v,Welaen

Waarheid-fllm- '
tournee

rustig

Herdenking October Revolutie

Veelerveen 17/11
80/150 rustig
, Vlagtwedde)

L, Leeuwerik Herdenking Octo'
ber Revolutie
mmv, toneelclub
-------- ,
--H-QQ Rode Vaan "ui t
Beerta
OVÜRZIOHT.

In het kader van de -' T 7aarheid-film tournee" werden de
Russische films "Lente in Saken tf ,"Het Zwarte Goud" en enige
Russische sportfilms vertoond.
De bijeenkomsten te Deventer en te Lemmer stonden nog
in het teken van ds herdenking der October Revolutie.
~
••* o£. •"
'u

D I E N S T & B H B I M

. b la. _ - . _
De belangstelling was vrij groot, de besohilbare plaats»
ruimte was voor 4C$ bezet,,
Te Dolf t en Binnen was gelegenheid in te tekenen op een
lijst voor het verkiezingsf ondsf te Leiden werd geen gebruik
gem&akt van de daar geboden gelegenheid obligaties te kopen van
«De Waarheid".
Te Deventer waren ter versiering van de zaal rode- en
Nederlandse vlaggen aangebracht en pr/rtretten van Lenin en
Stalin.
. : Op spandoeken waren de volgende leuzen aangebracht:
"Voor de Vrede, v'o'or de Grondwet, voor de Natie"
"Sovjet Unie, burcht van de 'Vrede"
"Wat doet U voor de Vrede?"
"Dé Waarheid, Volksdagblad voor Nederland"»
De verschillende sprekers behandelden. op de bekende
manier het ontstaan, de opkomst en de zegeningen van het com'munisme in Rusland* Heerste er eerst dank zij, de kapitalisten
grote armlede,,, thans is er welvaart dank zij Stalin,- die wij
"grotelijk" vereren,. Het Russische volk is één en strijdt voor
zijn vrijheid,, maar 'jok voor de wereldvrede. . Rusland wil de
oorlog niet, maar de ''geldzakken" in Amerika én ook in 'ons
'landjagen de oorlo'^roductie omhoog. Dat moet "eens tot .uitbarsting komen, so werd gezegd»
JAN HAICEN ontkende dat de communisten pacifisten zijn,
Maar zij moeten en zullen tegen onze regering zeggen;- "Geen
oorlog/ zo wel dan vindt gij ons vierkant tegenover U". Neder^" 1
land, aldus deze spreker, is onder Drees een deel van Amerika;
• h i j zegt,- dat ons .land alleen niet be.staan kan. Echter, 'z® : .
vroeg Haken zich af, welk, verschil is er met Mussert, die zei,
dat Nederland in feite een onderdeel van Duitsland was.
Wij willen Nedarland geen onderdeel. van Rusland doen
zijn, betoogde Haken, maar het moet waarlijk weer Nederland
worden* Spreker wekte c p daarvoor mede te strijden in de rijen
d e r Ö.P.N.
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N^DBRIANDS.

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloapc

Groningen 21/11

50/180 rustig. J^A.Heusdens Heinie Schaft• • ••
- • - --. • .
herdenking
film;"Ienin«

Purmerend 22/11

4O/—

rotnmelig

onbekend

Feestavond
Hilversum

W. Q. 49/1951. big» 3 «
Hilversum 23/11

400/400

rustig

R.JV./alraven Hannie Schaf therdenking

Rotterdam 25/11

425/425

geladen

J.GrandiaSmita

Hannie Schaf t
herdenking,
film.° ;i Natesja
de partisane"

Het gebodene te 'Partnerend had geen uitgesproken politfek
karakter, Tijdens de bijeenkomst werd opgewekt de Hannie Schaf tberdenking te Bloemendaal bij te wonen,
Op de overige vergaderingen plaatste men de figuur van
Hannie Schaft in het middelpunt van de belangstelling.
Te Rotterdam verkondigde spreekster, dat de gebeurtenissen rond de Hannie Schaftherdenking twee dingen hadden bewezen,
t.w. "Senheid leidt tot sucoes:' en- "in het ledorland van 1951
ia wel plaats voor verraders doch niet voor oprechte vredesatrijders en mensen die de vrijheid minnen". 3e stemming onder
de aanwezigen was zeer geladenj, vooral ten aanzien van de politie en marechaussee»
Te Hilversum werd medewerking verleend door een toneelgezelschap dat "Van ander ras" opvoerde. Spreker keerde zich in
zijn toespraak tegen de"ifAmerikaanse overheersing7' van ons land.

VEOIT.7SN
Gemeente

Datum- Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

's-Graven- 21/11
hage

300/—•

rustig

L.Brusse
film; !tZo
M.E,Lips-Odinot leeft Warschau"

Spreeksters vertelden van hun ervaringen als lid van een
ÏÏ.V.B,-delegatie//?elke dit jaar een bezoek bracht aan Polen.
Zij stelden de vreedzame opbouw in de Oost "Europese landen tegenover'de oorlogszuchtige houding van Amerika c , s »

ARBEIDmïSBOND VOOR CULTUUR,

Groningen.
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Yf, O, 49/1951, b lz ,
Gemeente

Datum Aanwezig/' Suemming Sprekers
Zaaloap,

Groningen 17/11

50/200

Rotterdam .18/11

5CG/700

Filmavond*
"Zingen maakt
het leven moei"
rustig

Filmochtend,
"Bevrijde grond"

Erug deed een beroep op de bezoekers om hun krachten in
te' spannen voor een. spoedige en duurzame vrede. Hij verklaarde
dat de ,/UB.C, een zeer. vooruitstrevende vereniging is, welke
haar leden voornamelijk onder de' arbeiders heeft».
Te Rotterdam was een boekönstand van Pegasus ingericht,
Gecolporteerd v/e r d met :tVrederf0

Gemeente

Datum Asnwesig/ Stemming Sprekers
2aalcap£.

Delft

21/11

28/150

Apeldoorn 29/11 200/»-

lauw

Dr.J.de Leeuwe

rustig

Da.'7. S,H. v,Dalen

De Leeuwe, merkte op, dat het n'og niet zo ver was, dat de
grote pers.warm liep voor de vredesgedachte. Voorts deelde hij
mede, dat hij als redacteur van het A a N.P. destijds behoorde
tot de eerste personen die v .ah het gebruik van de atoombom op
de hoogte waren* .Trurnan was een oorlogsman en geen vredesman.
Als antwoord op een vraag werd medegedeeld, dat er nog steeds
riesprekingen gaande .v/aren tussen "Kerk en Vrede" en de Nederlandse Vredesraad over een eventuele fusie.
Ds, van Dalen v/as van mening f dat het socialisme van
de Sovjet Unie de vermolmde '.ïesterse stelsels zou overwinnen»
Hij vroeg zich af, of het geen oordeel van God kon zijn^Het
was volgens hem diep beschamend, dat de kerken .in Nederland
zich niet verzetten tegen de oorlogsstokers.
Hij ons de vrede laat brengen j u i s t door het communisme.

W.O. 49/1951, _blze.,;.5.>
VISRMIGING "NBDffRIuiND - U, 3. S „R.".
Gemeente

Datum Aanwezig/
Zaalcap„

Stemming Spr&Eérs
'

Deventer

21/11 200/550

kalm

H. F. Kon ing

Bussum

22/11

rustig

Ds,W. S.H. v.
Dalen

Groningen 22/11

70/100

filmavond :'In
vredestijd"

Dr.J.'Ehgels
S.Vleeschdr.ager (Lion
Contran)

25/-

Zaandijk

23/11 24-0/240

rustig

Th.U.de Vries films "Ver
J.H.Deumers
van Moskou"

Drachten

25/11

80/250

opgewekt

J.de Vos

Leerdam

25/11

150/150

enth.

filmavond. "In
vredestijd' 1

. L.v.Haaften film: "De jonge
garde"

Theun de Vries, ingaande op de bewering over Russische
concentratiekampen, verklaarde, dat Rusland één groot kamp is
met in het midden een klein mannetje dat 3 tal in heet.
De Vos herdacht Hannie Schaft en stelde haar strijd
ten voorbeeld. Alle krachten dienden te worden ingezet om de
oorlogsdrijvers een halt toe te roepen»
Bngais besprak de houding van K.v.d.Geest na zijn terugkeer ui "o Rusland» Hij trachtte diens beweringen te weerleggen door een uitvoerig relaas over al het schoona door hem
persoonlijk geconstateerd. Ook Contran betrok het r'verraad"
van v*d. Geest in zijn toespraak,
Te Deventer was in de zaal een, Nederlandse en een Russische vlag aangebracht. Spreker merkte hier op, dat er in de
wereld wel iets veranderd v/as. Voor de oorlog, werd de Russische regering door Nederland zelfs niet erkend.
Ds. van Dalen meende in Rusland" een f lonkering van de
belofte van- Go da Rijk op aarde te zien. Hij v/as er van overtuigd, dat het juist de Sovjet Unie is die waarachtig vrede
wenst. De Amerikaanse bewapening v/as een verschrikking, de
Russische een noodzaak,, Hij zag nog slec'hts twee mogelijkheden:
oorlog of communisme. Zoals steeds had ds. van Dalen een aandachtig gehoor^
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Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap a

Hengelo (t) 22/11

56/180

Gorinohem

24/11

50/350 rustig

Groningen

25/11 400/600

Beverwijk

29/11 300/550

aancU

fLNevenzeel
B.Bloksijl

Opent, verg, WC
d^ ''ïïsngelo (0)

J, 7. Hoek

f eest-en ontspannlngsavcnd
v. d, B.-V.O.

ordelijk onbekend
gebleven
spreker
—

—

filmvoorst,
B c L . Z . afd.
Groningen

4

fiimvoorst. afd,
Beverwijk v . d „
E, Y o C « Film:
''Een stukje
grond"

In Hengelo(O) sprak Blokzijl over de eenheid van E.T.C,•era -.-en ÏT.V.V<.-era als beslissende kracht.. Hij begon zijn rede
met uitvoerige aandacht te wijden aan het drie en halfjarig
bestaan van het Marshallplan* Spreker beschreef de aankomst
van het eerste schip met goederen als het inluiden van de tv/eede bezetting en overheersing door een vreemde mogendheid, Vervolgens behandelde spreker de toenemende verslechteringen :..-p
economisch gebie,d ,in ons land, "Een belangrijk deel van de rede
-van Blokzijl werd in'beslag genomen door een verhandeling ov^r
de binnenkort in te voeren werkclassificatie. Hij riep de arbeiders op te strijden tegen deze werkclassif icatie, in eenheid van E.V,C.-ers, 3T,V»Vc»era, 'IC.A„B.-ers en C.N.V„-era„
In Groningen sprait een onbekend gebleven spreker ovsr
de Hannle Schaf t-herdenking. Vervolgens werd de Hongaarse film
"Sen stukje grond", gedraaid* Bij de uitgang werd een collecte gehouden voor de stakende arbeiders in Amsterdam*.'
Ook in Beverwijk v/er d bij de uitgang een bijdrage verzocht voor de stakende bouwvakarbeiders in' Amsterdam,.

