
- / 13 JUNI 1953

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST.

No, 186598,

/

Y'
4>

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

W E E Z Q V E R Z . I C H T

No, 22/1953.

Verzonden aan:
Zie. verzendlijst 113722,,

Verzonden op; 12 Juni 1Q53

G R O E P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap-o

Assen- 7/5 20/100
delft

Amers-
foort

9/5

Zeist 11/5

Westzaan 15/5

Gio t-
hoorn

35/200 mat

30/75 ,

zeer gering —

17/5 14/60

is„Gra- 17/5 200/?
venhago

W.Huls t

onbekend

A.C.de Vries

W.Hartog

C.Borst

H.Gortzak

Bij zonderheden

Verkiezingsver-
gadering met
filmvoora tel-
ling

idem

idem

Verkie zingsver-
gader ing in 'de
openlucht'

Verkiezingsver-
gadering met
filmvoorstel-
ling

idem

— 2 —
Haren



Haren (Gr.) 17/5

Hilversum 18/5

Woltersum 18/5
Gem, Ten Boer

D I E N S T G E H ' E I M

W»O, 22/1953, tolz.2.

30/100 rustig H.M.Niemeijer Verkiezingsver-
gadering met
filmvoorstel-
ling

130/390 rustig W„H.Koolwij k idem

54/150 — H. v.d.Molen idem

Arnhem 19/5 50/225 mat J*CeDrecksmidt idem

Alblasser- 20/5
dam

Apeldoorn 20/5

Driesum 20/5
Gern» Dantumadeel

Murmerv/ou- 20/5
de
G-o m o .Dantumadeel

Velsen 20/5

Beverwijk 21/5

Verkiezingsvergadering? wegens gebrek aan be-
langstelling niet doorgegaan..

60/400 rustig

5 — —

40 a 50

25 ma*

100/500

Deventer 21/5 150 tot 300 —

Oude Peke- 21/5
la

Vlissingen 21/5

Winschoten- 21/5

Zw aagwe s t- 21/5
einde
Ge nu Dantumadeel

50/7

35 a 4O/ rustig
200

20/50 rustig

30 a 40 rustig

P.Jongepier

L=de Haan

L„de Haan

TaKruisman

£.Menger
G.Wagenaar
J.Müskee

H,J-Hoekstra
H.R,E»Rijpma-
Yelleman
J,Haken

E. Bos

JsKapteijn
C.MuldeT
A,H.W,Verreyt

T»Haagsma

Lpde Haan

idem

Verkiezingsver-
gadering in de
openlucht

idem

idem

Verkiezingsver-
gade r ing

Verkiezingsvef-
gadering in de
openlucht

Ve r fci e zing s v er.-
gadering met
filmvoorstel-
ling

Verkiezingsver-
gadering

idem

Eon tweetal
openlucht ver-
gaderingen
VIaardingen



D I E N 3 T G E H E I

W, O, 22/1953, bis. 3*

71aardingen 22/5 60

Zwanenburg 22/5 32/330 rustig
Ge m r. Haar l emme r me e r

Amsterdam 23/5 2 a 3000 —

A» S bruis
H.,de Vos-
Krul.
J,. Kale en ~

H,. Go r 12ak

Verkiezingsver-
gader ing in d 3
openlucht

Verkiezingsver-
gadering in da.
openlucht

W. A, Kalf Verkiezings-
JoBrandenburgdemonstratie
H,Gortzak

Bussuia 23/1 75 rustig j,Haken

'.Dracliton 23/5 30
Geiru Smallingerland

ma t N.Pultrum
H,Haken
He J,Hoekstra

vergadering in
de openlucht

idem

Leeuwarden 23/5 50/250 mat

Utrecht 23/5 75/350 rustig

N. Iniir ink Ve r lei e zing 3-
vergadering

A, D c Sc h oo-
nenberg

idem

Vlagtwedde 23/5 Verkiezingsvergadering, wegens gebrek aan be-
langstelling niet doorgegaan,

Heerlen 25/5 90 geanimeerd G-<, IC, Cl e ver Ve r kiezing s-
JoHaken vergadering in

de openlucht

"RiiBohede 26/5 350/400 raat

Glanerbrug 26/5
G-em0 Sasohede

30 mat

Hengelo (0) ^6/5 30 rustig

Nijmegen 26/5 5 a 600 aand.

jj0 tT„H, 'M»v, • Verkiezings-
Turnhout demonstratie
E^de G r o o t '
,J„ v „ Seggelen
G.'Tagenaar

C.Geugjes . Verkiezings-
vergadering in
de openlucht

W» Kamp idem
A.D.Schoonen-
berg

G.P,Peeters idem

Veelerveen



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

¥,0» 22/1953, blz. 4.

Veelerveen 27/5 60/150 rustig C.Borst Verkiezingsver-
G-emaVlagtvfecl.de,, • gadering

COLLECTIE OVERZICHT

De vertoonde films waren "De regenboog", "De bloeiende Oe-
kraïne", "De schat", "Het lied der jeugd" en "De vredestour".

Plaatselijke musiekgezelschappenj toneelverenigingen en ca-
baretgroepen verleenden aan vele bijeenkomsten hun medewerking.

Gecolporteerd werd met p ar tij lectuur,, Verkiezingsprograma
werden rondgedeeld*' De opbrengst van gehouden collectes was be-
stemd voor het'verkiezingsfonds.
Louzens
:'Stemt op de partij van communisten en partijlozen"
"Eenheid van actie tussen communisten en socialisten"
"In Stalin's geest voor Vrede,. Vrijheid en'Vaderland"
"Tegen werkloosheid"
'«Vrije handel met Oost-Europa"
"Meer woningen"
"Tegen fascisme, voor democratie7*
;'G-e en slagvelden, maar sportvelden"
"Geen straaljagers maar woningen"
"G-een kazernes maar scholen"
'•'Tegen aanvaarding van het E.D.G>"
"Geen vreemde hand in Nederland"»' - .

De verkiezingsdemonstraie te-Amsterdam op 23 Mei was het
slot der .0,P. N,-verkiezingscampagne in die stad. Aan de vooraf ge-
houden optocht, waarin praalwagens werden meegevoerd, namen verschei-
dene muziekcorpsen dee!0 De belangstelling was in het algemeen ma-

de stemming lauw* , ,

TEHA ADSVEKKIEZINGM.

Het accent van de redevoeringen werd voornamelijk gelegd op
do verminderde spanning in de internationale toestand» Het stand-
punt van Churchill inzake het overleg met de leiders der Sovjet
Unie.v achtte men een overwinning van de vredeskrachten op het oor-
logszuchtige Amerika,> Deae koerswijziging, welke ondersteund"werd
door Attlee, v;as niet ontstaan omdat, beide staatslieden plofeeling
sympathiek tegenover het communisme v/aren komen te staan, doch

omdatc _
*""* J —™ ,



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

'.7.0. 22/1953, blz, 5,

omdat Engeland niet langer aan de leiband van .Amerika wenste te
lopen, Het was een zware nederlaag voor de oorlogsdphitsers, zoals
Vorrinks en de Vermeers. Engeland deed niet meer mee. Het vooruit-
zicht op een duurzame.,-- rechtvaardige, democratische vrede was
thans veel gusritiger geworden»

B, O E P 2 VREDESBEWEGING

Fin s te r-
wo ld e

Beerta

2.1/5

22/5

rustig

rustig

Ds. W. 3.H.v.Dalen

Ds. W.S.H,v,Dalen

Spreker verklaarde op beide vergaderingen, dat hij geen po-
litiek doel nastreefde doch alleen alle vredeskrachten, ongeacht
politieke 'of religieuze overtuiging, .wilde "bundelen ~in de strijd "
tegen oorlogsdreiging en leugen en voor een nieuwe en betere aarde
waarover ook de bijbei spreekt, Het oorlogsgevaar kwam vooral van
de Amerikaanse zijde omdat de economie in dat land geheel op oor-
log was ingesteld. Bij een kans'op wapenstilstand in Korea daalden
de beursnoteringen onmiddellijk. Ook in Nederland werd een oör-
logsbeleid gevoerd. De militaire uitgaven waren te hoog en de dij-
ken waren te laag geweest» Vele mensen hadden dit met hun leven
moeten betalen. Spreker ging hierna in op de anti-Russische "pro-
paganda die in het Westen zou worden gevoerd. Da Sovjet Unie werd
voorgesteld als een land v/aar kerkvervolging en anti-semietisme
heersten* Hij had zelf bij een bezoek aan Rusland kunnen constate-
ren, dat de kerken daar goed bezocht werden. Ook Jodenvervolgingen
vonden daar niet plaats. De laster over de Sovjet Unie had ten
doel de snelle ratificatie van het.E„D,G.-verdrag te bevorderen.
De grootste bijdrage voor -de vrede, aldus spreker, bestond in het
voorkomen van de bekrachtiging van genoemd verdrag. Op een uit de
vergadering gestelde vraag v/aar o m Rusland niet ontwapende ant-
woordde Van Dalen, dat tengevolge van de oorlog in de Sovjet Unie
de woningnood zeer groot was» Daarom hield men de militairen in
kampen» -

-. 6 » Groep 4-A



R O E P 4--A

Oudkars- 6/5
pel
Ge o.» Langedijk

D I 'S' N S T G E H E I M

ÏÏ.O, 22/1953, blz. 6.

EENHEID SVAKC ENTRALE,

Steenwijk 5/5 15/~

19/250

Maarssen 7/5 • 16/30

l au v/

rustig

A.Ben t
onbekend ge-
bleven spre-
ker

Filmavond EVO

J,\7ildeboer Filmavond EVC

Filmavond EVC

Te Steenwijk wekte de onbekend gebleven spreker op te strij-
den voor de vrede en voor recht en vrijheid. Op de E.D.G. werd de
gebruikelijke oritiek uitgeoefend. Na de pauze v?erd de film ; 'Het
lied dsr jeugd" vertoond»

' Te Oudkarspel hield 7ildeboer een propagandistisch betoog
voor de EVC o Vertoond werd de film "De schat",.

Sent (blz. 6)
^Arnoldus»

Borst (blz. l, 4)
'üornelis,

Bos (blz* 2)'

.Brandenburg (blz*3)''

P E R S O N A L I A

Clever (blz.3)
Ĝustaaf Zarel» ,•

' - . " . • l

,̂ -Dalen (blz.5) • - . ' '•• i
Ds. Willem Stradalus Hugc


