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Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers

Bijzonderheden

Zaalcap.

Medemblik 10/10

20/50

rustig

J.Boeyer

Pilmvoors telling

Andijk

11/10

30/300

rustig

D,G-,>v.Beek

Filmvoors telling

Finsterwo l do

12/10

30/-~

J.Sioïïions

Filmvoorstelling

N. Pekel a

13/10

29/ —

l.Steinfelder

Filmvoorstelling

Vfestzaan

15/10

38/40

rustig

G«Pothoven

Filmvoors telling

Vormerveer

17/10

340/340

enth,

P.I^uiper

Filmvoorstelling

O.Pekela

17/10

40/—

J.J.Bruintjes

Filmvoorstelling

Bussum

20/10 100/270

rustig

J«Slappendel

Filmvoorstelling

Soest

20/10

30/—

rustig

M. v. Ka th-van
Eldik

Filnvoors telling

100/155

rustig

J. A« Cl e ton

Filmvoorstelling

nat

P.de Groot
G. Hagenaar

Openbare versi a|vergadering

Apeldoorn 22/10

Amsterdam 23/10 +2000/
+2500
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COLLECTIEF OVERZICHT

Met uitzondering van die te Oude Pekela, Nieuwe Pekela en
Pinsterwolde., werden de filmvoorstellingen gehouden in het kader
van "De ÏÏaarheidf ilmtournee 1952-1953"" De 3 eerstgenoemde waren
gewied aan de propaganda voor de Vereniging "Nederland-U. S<= S, R. ".
Vertoond werd- een Russische hoofdfilm, voorafgegaan door enkele
journaals en tekenfilms, eveneens afkomstig uit Rusland,,
Se Andijk en Medemblik werd een journaal vertoond over de
opening van' het 19e Partijcongres in Moskou y De "belangstelling •
voor deze avonden was in hot algemeen niet groot? de stemming lauw.
In Warmerveer werd het voorstel om een motie aan de Minister van. Justitie te zenden, waarin werd geprotesteerd tegen de
gratie verlening aan W*Dage s, met stormachtig applaus begroet.
Moties van deselfde strekking werden ook in andere plaatsen aangenomen»
(
Te Soest was het spreekgestoelte versierd met de Nederlandse driekleur en waren de volgende leuzen aangebracht;
'•Geen tanonnen, maar woningen"
"Seost DG Waarheid".
Op verschillende b i j eenkoma ten werden collectes gehpuden
en werd de gebruikelijke colportage met par1 tij lectuur waargenomen.
Alle sprekers hekelden fel het regeringsbeleid ten aanzien
van de gratieverlenirig aan de oorlogsmisdadiger WoLages.
Op alle bijeenkomsten werd
de g o v j e t UnlQ Q p de g e b r u l k e _
lijke v/i j zie v e r h e e r l i j k t e Rusland werd beschreven als de kampioen"
vöohiier voor de vrede., De Russische vredeswil was op het Russische
partijcongres gebleken. Vergelijkingen werden getrokken tussen de
toestanden in Nederland on in Rusland. De aanwezigen werden aangespoord om met de "onweerlegbare'' feiten over deze toestanden o' ver al propaganda te mak e n c.
In Apeldoorn deelde J,A,Cletcn mede, dat op het a a St, oongras van de C,Po N» de laatntu periode van het kapitalisme zou worden besproken. Deze periode zou een duur hebben van 3 a 4 «jaar.
De vergadering op 23-10-1952 te Amsterdam was belegd om
Paul de Groot en Gerben ïïagenaar in de gelegenheid te stellen verslag te doen over hun ervaringen op het 19e. Congres van de Russische Communistische Partij „ De zaal was versierd met een groot aantal Nederlandse-- en rode vlaggen. Aan de zijwanden waren vier
spandoeken opgehangen m e t ' d e opschriften;
"$o Vijfjarenplan b rang t het Sovjet volk voort op v/eg van het socialisme naar het communisme
"Het 19e congres der C = P C B . I L is het bewijs van de kracht en de
vredeswil dor Sovjet Unie"Rcem aan de Sovjet volkeren, de bevrijder van de Nazi-bezetter en
"LevG de roemrijke Communist!se hè Partij der Sovjet Unie, Leve
Stalin'' ; e
De bijeenkomst word opgeluisterd door muz.xek en zang., Van het
geven
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geven van een verslag over het congres is weinig terecht gekomen.
Paul de Groot belandde via een beschouwing over hetgeen RusLland
sinds 1917 h e e f t doorgemaakt en een vergelijking van de levensstandaard in Hualand en Nederland, in actuele politieke zaken als
de gratieverlening. aan Lage a. de .vredep.wil van de Sovjet Unie, het
fascisme en het oorlogszuchtige Amerika.
Deze onderwerpen werden door hem op de bekende manier voorgedragen
en behandeld» Het opschrift op de door de delegatie aangeboden
vlag was volgens spreker niet alleen naar een opschrift, het is
een overtuiging» Nooit zullen de Nederlanders willen vechten tegen eigen vlees en bloede
G-erben 'Tagenaar gaf een kort en weinig zeggend verslag van
bijkomstige bijzonderheden van het congres. Voor het overige bevatte ook zijn rede de overbekende verheerlijking van de Sovjet
Unie,
Voor het ingaan van de pauze deed EL Gor tzak een beroep op
de aanwezigen in verband met een door hem aangekondigde collecte
ter bestrijding 'van de kosten voor het a. s. partij-congres» Hij
maakte daarbij een vergelijking niet de kanker-collecte voor het
v koningin»V/ilheltnina.fonds"c De collecte die nu in de zaal zal worden gehouden, aldus spreker, moet een veel groter gevaar bestrijden, n*l, de kankerbacil van het Amerikaanse kapitalisme, die ons
lichaam is binnengedrongen*
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Amsterdam 20/10

250/1000

rustig

S; Althof
'S * de Snii t-Er uy t
M-, Bakker

De zaal was versierd niet vlaggen van diverse landen en net
spandoeken waarop de leuzen: "Alles voor de Vrede" en "Alles voor
Wenen".
De spröcrs schetsten het huidige tijdsgewricht als een periode v/aar in de cultuur ten onder dreigt te gaan als gevolg van
.een waanzinnige' bewapening. He't 'was niet voldoende met de vredesbeweging te sympathiseren, men moest er ook voor strijden,. Vooral
in do bedrijven en in de"vakorganisaties moest worden gewerkt.
Het komende ''Vredescongres dor Volkeren" moest indruk maken op de
vertegenwoordigers in de U.N-.0» Hierdoor zou de U. N. 0. gedwongen
worden'een' verbod van massa-vernietigingswapenen uit te vaardigen.
De weraldvredesbeweging had in de afgelopen jaren reeds grote successen behaald. Door haar toedoen was voorkomen, dat in Korea het
atoomwapen
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atoomwapen was gebruikt» Thans zal een onderzoek worden ingesteld,
naar. de bacteriologische oorlogsvoering in Korea, De leden van de
P^v.d.A. en het N.V.V* moesten worden overgehaald oa ook deel te
nemen aan het vredeswerk opdat de vredesbeweging zo machtig zou
'worden, dat zij de vrede inderdaad kon waarborgen.
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VERENIGING "NEDERLAND - U, S.S.R*'"

Pinsterwolde 20/10

Ho Sc huur

8 O/—

Russ.film: De Ridder van de Gouden
Ster,

Schuur betoogde, dat uit de inhoud 'van de vertoonde film
de lering te trekken waas "de oorlog is gewonnen, nu aan de slag
voor de opbouw van het land"*
Gedurende de oorlog was or eenheid .in ,de illegaliteit, aldus spreker, doch thans stuurt men van "de andere zijde" wesr op
een oorlog aaru Toch noet men niet op de tegenstanders schelden,
maar hen overtuigen van hun verkeerde inzichten. Daar moest onmiddellijk aede begonnen worden, op de boerderijen en de DW objecten» De mensen moeten begrip krijgen voor de Russische cultuur,
Daardoor zouden oorlogskansen verminderd worden. Er moet eenheid
komen ondanks de pogingen van de kapitalisten om die eenheid door
hun leugens te verbreken, zo aeide spreker. In dit verband wees
Lij op de staking bij do ;!0mmeLanden", waar de eenheid onder de
arbeiders verwezenlijkt was,.. Hobwel de stakers in de Unie-bonden
zijn georganiseerd werden zij voor saboteurs uitgemaakt en vier
van hen zouden reeds in "het hok" 'geweest zijn*
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Zutphen

10/10

60/150

Borger

11/10

33/200

J,, J.MarjotOpenb. vergader ing
van Don
SVC af cl. Zutphen
A, Th.'In de Heus
•T.Nijhof
B0Blokzijl
IL Schuur
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Openb. vergader ing
WC, af d, Nw.Buinen
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Op de te Zutpjben gehouden vergadering brachten J„J,MARJCT van DON en AoThoT/7de ÏÏ3U3 verslag uit van.opgedane ervaringen gedurende hun verblijf in de S o v j e t Unie.' Mevrouw Marjót-van Don bracht
in herinnering de toestand in ^uslond voor en n a ' d e Octoberrevolutie tan 1917» Voor do revolutie een achterlijk land zijnde, dst
dreigde ten onder te gaan, had na de revolutie in Rusland een radicale verandering plaats». De mogelijkheden voor de Russische jeugd
om zich te ontwikkelen noemde zij goed» Muziek en beeldende kunst
kunnen o 0 a ü in pionierszalen worden beoefend» Na de vrijheid van
•godsdienst op de gebruikelijke w i j z e ' t e hebben behandeld, maakte
spreekster nog melding van het bezoek van de delegatie aan drie
autonone Republieken- Voor de revolutie mocht men in de afzonderl i j k e Republieken noch een eigen taal spreken., noch boeken en tijdschriften b e z i t t e n in de eigen taal, terwijl uitsluitend Russische
ambtenaren het land regeerden* De Republieken werden als minderwaardige staten beschouwd. Thans wordt echter in elke Russische Republiek een eigen taal gesproken,? In de Republieken vervaardigde
productiegoederen vinden hun weg door de gehele S o v j e t Unio,
A 4 Thcïï.de HEUS besprak de vredeswil van het Russische volk,
in welk verband hij naar voren bracht, dat op de Russische begroting
van 1952 slechts 23$ ten behoeve van de defensie is uitgetrokken,,,
Te NJ-euw-Buin^n leidde ÏÏ.NIJHOF de sprekers H,SCHUUR en B,
.BLGKZT.JL in r^dTë" heT; probleem van de werkloosheid en' de werkloosheidswet behandelden» IL SCHUUR noemde de oorlogsprcductie als oorzaak van de grote werkloosheid, terwijl B.BL.OKZIJL èe werkloosheid
voornamelijk weut aan de onvoldoende Q f z e t ' o p de wereldmarkt, De
reeds in vorige weekoverzichten vermelde critiefc op de werkloosheidswet werd ook op deze vergadering weer te berde gebracht» Bij
het beantwoorden van vragen werd meermalen het woord "oplichterszaak gebruikt, waarnee gedoeld werd- op het Regeringsbeleid^

R OS P

4-0

Amsterdam
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DIVERSM

21/10 500/—
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Culturele ontspanningsochtend r!erklozencomité Amsterdam

Nadat een Hollands journaal en een tekenfilm waren vertoond,
werd te Jasterdam het woord gevoerd door een onbekeaj, gebleven sprekor,' di.e""eë*fi uiteen zetting gaf van de moeilijkheden rond het werklozom/raagstuïu 7)3 uitvoering van de wet werd gehekeld,, Thans is
het zelf s" mogelijk., dat een werkgever, door het geven van advies
omtrent
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omtrent een ontslagen werknemer, kan bewerkstelligen dat de werk- "
loos geworden arbeider een straf uitkering geniet» Sr werd Mcend gemaakt, dat het Amsterdams ÏÏGrklozencoinité voornemens v/as een delegatie naar het stadhuis te laten gaan voor het overhandigen van
een motie aan de Gemeenteraad. DQ motie word voorgelezen en met
luid applaus ontvangen. In deze motie kwamen enige "adviezen v o o r "
en verder werd een opsomming gegeven van openbare en particuliere
objecten, die nog uitgevoerd moesten worden. Een tweede eveneens
onbekend gebleven' spreker verzocht de aanwezigen om een motie aan .
te nemen tegen de gratieverlening aan Lages» Dit verzoek werd met
een applaus beantwoord* De motie zou worden verbonden aan het Comité van ]?rotest tegen do gratieverlening aan Lagos* De ochtend
werd besloten met de vertoning van de film "De vrolijke vagebonden"
met Maurice Öhevalier 0
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Allmaar

KERK

15/10

VREDE.

210/700

rustig

Prof,G»C.v,
Niftrik
Ds o K. Strijd

Openbare bijeenk,

DG sprekers bolichtts-n - ieder naar zijn inzicht - het ön*deabwerp"Kunnenj mogen wij als Christenen meedoen aan de huidige
herbewapening?"
Prof«v,Niftrik meende, dat de macht die de Staat h e e f t een
opdracht is van God„ Een staat die zich niet wil verdedigen geeft
zichzelf op s Als de vloedgolf van onmenselijkheid uit Rusland over
ons komt, zijn ook wij verantwoordelijke, "Ik geloof dat het goed
is, dat het Nederlandse volk zich aansluit bij het lesten. Er
moet geen vacuüm zijn, want elk vacuüm roept om Russische vulling,"
Spreker gelooft, dat de strijd in Korea nodig was} het was een
"halt" aan-, de expansie van Rusland•
DstK.Strijd besprak de verschrikkingen van de moderne wapen s,in het bijzonder 'in de bacteriologische oorlog, "7ij kunnen aan een oorlog niet meedoen, het is een smaad aan God» Ik geloof dat het beter is dat men een napa Intoom op ons gooit, dan dat
wij die zelf gebruiken".
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Ten Boer

-

JEHOVA!S GETUIGEN
11/10

8/—

rustig
— 7

_

e Be z erna

Openl.bijeenk,
dejilp
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de T 7ilp
17/10
Gem,Marum

14/80

rustig

Deelstra

Openb„bijeenk,

De bijeenkomst de Ten Boer was door een geluidswagen aangekondigde De sprekers weteen in hun redevoeringen op de tegenstelling, die er bestaat tussen het Oostelijk en Westelijk blok. De
chaos in de wereld was, volgens hen een .gevolg van het fe.it, dat
men zijn hulp niet zocht bij Jehova.
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U Althof f (blz, 3)
Eduardus Antonius
v

Bakker (b la. 3)
M are as.
i'

,, Beek (bla,l.)
Dirk Gosewijn van
Bezema (blz.6)
Gerardc
^Blokzijl
Berend^

(blz, 4)

\j Boeyar (blz. 1)
Jan,-,

.

/ Bruint jes (blz.l)
.Jan Jacoba
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v Oleton (blz«l)
Jan Albertus.
^Deelstra (blz, 7)
Groot (blzs.1)
b Saul de o
..Heus (blz. 4-)
Atiton ïheodorus

