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Verzonden ops 5 December 1952

CÖMMÜÏÏISTI3CBE PARTIJ v a n N E

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming'. Sprekers
Zaalcap,
•

Nederhorst
den Berg

21/10

27/50

Borgsweer 27/10

45/—

S„Dammer

Openbare filmavond

Dordrecht 6/11

65/100 rustig

G-v,Oostsrum

Openbare filmavond

Arnhem

7/11

92/—

B.Blokzijl

Herdenking Qc tober revolutie

Oude Pe-

11/11.

60/—

R.LipsOdinot

Herdenking Oc tober revolutie

HarkemaOpeinde

12/11

40/120 rustig

A, v . d . B i j

Herdenking Oc tobe-r revolutie

Haarlem

12/11 250/—

M.Bakker

Herdenking Oktober revolutie

Eins ter-

14/U

IL Gortzak

Herdenking October revolutie .

rustig

matig
enth»

ka la
^

enth.

200/—

wo 1de

Bijzonderheden

J.C.de Meijer Openbare filmavond

Makkum
- 2-

rf-,

W.O, 47/1952, blz. 2,
„Makkum

15/11

87/180

rustig

Zwijndrecht

15/11

15/50

rustig

Rotterdam 16/11

? 5 O/-

rustig

onbekend

Openbare filmavond I

Rotterdam 16/11

200/—

rustig

onbekend

Openbare filmavond II

onbekend
• G. v.Oosterum

Herdenking Oc ti
ber revolutie
Openbare filmavond

.Sneok

16/11

52/80

rustig

F.Meis

Herdenking Oc t
ber revolutie

„Jubbega

19/11

8 O/—

rustig

A. SchaperTolman

Openbare filmavond

,.„**

OVERZICHT
In ha t kader van de "Y/aarheidf ilmtournee 1952-1953" vonden
op 5 plaatsen bijeenkomsten plaats, Als hoofdfilm werd "De Dorpsarts111 of "De Twee Strijders" vertoond,
De diverse sprekers gaven een korte toelichting op de vertoonde
rolprenteru De toestanden in ,do Sovjet Unie waren beter dan in
Nederland met zijn noge defensie-uitgaven»
• D e o'verige vergaderingen stonden in het teken van de hsrdenking van de October- revolutieT.e Arnhem was de zaal versierd niet de vlaggen van "de grote
Vijf" en spandoeken met de leuzen: "Vrede in Korea", t; Alles voor
de vrede" ? "Vrede brengt welvaart", "OOrlog brengt ellende",
Filmvertoningen, muziek, zang, sketches en declamatie gaven aan
de vergaderingen een feestelijk. karakter. Volgens de spreker zou
het communisme zich ook hier ontplooien ondanks' r het kleine
gedoe van de Drees-Rooime rwgoring". De vrienden in de Partij van
de Arbeid, die op schandelijke' w i j z e v/orden bedrogen, moesten
ook deelachtig worden aan het levensgeluk in een communistische
maatschappij» De arbeiders in Frankrijk en Italiö zouden de wapens niet opnemen tegen de Sovjet Unie. U i t e r l i j k over 5 jaar
waren de- communisten daar de baas. Voor Nederland gold hiervoor
een termijn van 10 jaar»
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VEOITi/^N B^.TEGING

Rotterdam
- 3 -•

D I T?, N 3 T G-'E H U I M

7.0* 47/1952, blz. 3c
Rotterdam

9/11

300/—

D,. M. v,d. Wie l en "Feestavond
vb h. comité
"Kindsruitzending"

Spreker hisld oen betoog over kinderuitzending en beweerde, dat door het organiseren van k'indsrkampen de gemeenschapszin wordt aangekweekt,Het- zakgeld der jeugdige deelnemers wordt bij slkaar gevoegd en gelijdelijk onder hen verdeeld.
Voor het a.s* seizoen heeft, volgens spreker, hot comité te Rotterdam weer veel plannen,, die echter nog uitgewerkt moeten worden.
Medewerking werd verleend door Gerrit STT3REHAN als conferencierj
"De Spiegelei "De Guapita's"? "De Amateurs'1? "Corda & Go:l en
M.O. OILLEEMS-D'S? T,l$m (zang),
Gecolporteerd V/G r d met steunbonnen voor het a. s. Sint Wicolaasfeest en er werd oen tooib o la gehouden. De zaal was versierd met
4 kampvlaggen*

G » -ET o Q • J •

Zaandam

15/11

45/—

rustig

R,de Jong-Mulder

Viering
1-jarig bestaan der
afdeling

Spreekster toonde zich verheugd over het f e i t , dat de afdeling reeds 32 leden telde, hoewel zij slechts één jaar bestond.
Voorts spoorde zij aan de werving' van nieuwe leden voort te zetten •
Zij eindigde net de v/oorden; "Wij O.P.S,J,-ers zijn tegen de
gratieverlening aan Lages, die Hannie Schaft liet neerschieten;
ik wek jullie dan ook op op do a.s, Hannie Schaft-herdenking
aanwezig te zijn"«
Onder de .50 aanwezigen bevond zich een v i j f t a l volwassenen.
Het programma was verlucht met muziek en voordrachten. Men hield
een verloting tot dekking der onkosten.
Vredesbeweging
-

4

T-

D I E H S T G S H E I M

7,0. 47/1952, blz. 4
VREDESBEWEGING
^-Hoordwoldo
-"*""

17/10

.^"""Hoogeveen

12/11

127/450

21/80

gelnteresseerd

Ds, '7. S.H.

van Dalen

rustig

G.Blokkar-de Groot

Te ïïoordwolde begrootte Ds, van Dalen in het bijzonder de
in do zaal aanwezige diens Weigeraar s uit het kamp Vledder. Hij
zag in hen kerels, die hun principe metterdaad tonen* I n d e r t i j d
v/as hij zelf dienstweigeraar geweest en had daarvan nimmer berouw gehad» Spreker wekte zijn gehoor op nede te werken aan het
tot stand komen van een nieuwe wereld, v/a ar óp gesn rouw zou komen,, Dit kon geschieden door geld in te zamelen - .©n een delegatie te zenden naar het vredescongres in Wenen. "Die samenkomst

heeft God begeerd en Hij zal het zegenen'1 , aldus Ds» van Dalen.
Na zijn betoog verzocht een in de zaal aanwezige predikant met hem in debat te mogen treden. Hierop wenste Ds-, van Dalen niet in te gaan. Hij v/as alleen bereid schriftelijk gestelde
vragen te beantwoorden,,
De spreekster op de vergadering te Hoogeveen zette uiteen,
dat de tweede wereldoorlog was ontstaan door de s amen v/e r Icing
van grote kolen-, staal- en oliecartels, Krupp en de I. G. Farbsn
werdsn-door haar genoemd als verantwoordelijk voor de dood van
millioenen mensen- Sen iedar diende zich in te spannen om een
herhaling van de tijdens de- vorige oorlog begane wreedheden te
voorkomen. In dit verband WGGS spreekster op het Volkerencongrea
voor de Vrede te 'Jonen»
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VERENIGING "NEDERLAND - U . S . S . R . i f

16/11

275/416

rustig

J,v.Harlingen

Pilmvoorstolling
"Prima Ballerina"
on "De l Meiviering in
Rusland"

J.J.v.HARLINGEN
_

c

_

D I L N S T G- E H S I M
v/.O, 47/1952, blz,- -5.
J.J, van HARLING'SN wees op n a t voordeel 'van oen nauwe samenwerking tussen Rusland on Nederland; de Sovjet Unis streeft
naar de vrede, evenals, de C . P » N » j Russische orders zoude-n een einde kunnen maken aan de werkloosheid in Nederland. Ook op sportgabied zag spreker mogelijkheden voor een nieuwe samenwerking
"Wij zullen doorgaan steeds meer leden te werven'', aldus van HARLINGTSNj "en daar zullen wij ook in slagen»"
De o p t i h e t programma staande film "Sportroenr 1 v/er d nis t vertoond,
daar een verkeerde film 1 ' was medegenomen t.w, de l Mei-viering
in Rusland 3
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JEHOVA'S GETUIGEN

25/10
22/-~
Id&arderadeel

rustig

üY Proost

Openbare bijeenkomst

Spreker behandelde het onderwerps "Waarheid, waar ia zij
te vinden?", Hij zeide, dat de Bijbel het oudste en vertrouwste
boek ter wereld was ? Uit de Vaarheid zou liefde en verdraagzaamheid geboren worden. Het ergste was, zeide spreker, dat de verdraagzaamheid niet alleen in de dictatuur-staten zoek was, doch
ook in diverse democratische-landen*

P S R S O'N A L I A

/Bakker (bla.l)
Marous»
u/Blokker-de Groot
(blz.4)
Geertje.
Berend*
(blz.l)
Anne van der

