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COMIÏÏJNISTISCïïH! PARTIJ van

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

's- Gr avenhage

28/8

Ni j Beets 4/9
Gem. Opsterland

Bij zonderheden

15/—

H.N.'/'.Hovens

Openlucht bijeenkomst

25/?

S.de Vrieg

Filmvoorstelling

H.N.W. HQV'ijJNS besprak de - inmiddels gehouden - wethoudersverkiezing, in de gemeenteraad van 's-Gravenhage. Na het reeds
eerder ingediende voorstel aan de P*v.d*A-fractie om door samenwerking een vooruitstrevend gemeentebeleid fce waarborgen herhaald
.te hebben, becritiseerde spreker het niet uitnodigen van de
G . P o N . bij de aan de wethoudersvsrkiezing voorafgaande bespreking van de .fractievoorzitters van de verschillende politieke
partijen* Hij noemde dit een ondemocratische gang van.zaken, en
besloot met de woorden "wij ala communisten hebben geen bezwaar
tegen het aannemen van een wethouderszetel, want dan kunnen wij
met de leiders van de P . v . d . A * de belangen van de arbeidersklasse behartigen 5 '.
. N a een kort openingswoord van S.de VR!~5S werd op de avond
te I\Tij Bèe^s de kleurenfilm over het Jeugdfestival in Berlijn
vertoond»
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G Tl O 5 .1? 2
Haarlem

-

ATjG-EMEM NEDERMDS JEUGD VEEBOTO,

2.>/8

150/320

enth.

H-Sohweitser
tf.M.Platte
L, Groenen laai
H.v-ZijlSchoon
I,: v n Buur en
HoJoBindels
C.Terol

Hilversum 25/5

70/100

rustig

Lc, Visser
J,Hoogeboom
E. Hoog3veen
C*de Jager

idem

150/430

enth.

M.. Kerklaan
A.Sohuemie

i'l e m

Den Haag

27/8

Verslagverg.
betr„ 40.
' / e r e l d j eugdfestival.

Jo J.Labree
Vel s en

28/8

51/120

aand,

C-, A, Oudendijk
H ^ Raven sb ergen
T»Menger-OverM o v. d. Be r g

Leeuwarden,6/9~

rustig

AoM.Jonesma

idem

Zonder uitzondering roomden de verso billende .spreeksters
en sprekers de ontvangst der Nederlandse deelnemers en de omgang
met de andere delegaties op het \7e.reldjeugdfestival.te Boekarest
melding van de gromaakten allen
(2-16 Augustus
te vooruitgang op sociaal, cultureel en economisch gebied; dit
geld sedert de vestiging y,an de Volksrepubliek in 1947 met name
voor de arbeidersklasse, .pp., de bijeenkomst te Haarlem dc-elde
C.1WOI] mede. door zijn weïr-fcfgévor' "ontslagen te zijn, nadat bekend
geworden was dat hij aan het festival in Boekarest had deelgenomen»
Te Hilversum sprak VISSSR .eveneens over de vooruitgang der
• arbeidersklasse in Roemenië; volgens hem staan de arbeiders in
dat land op velerlei gebied boven de arbeiders in Nederland^ hun
financiële omstandigheden uitgezonderd,- Dit laatste zou volgens
spreker echter niet lang meer zo blijven.
De
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'7.0, 36 t/m 37/1953; blz, 3De landelijk voorzitter van het AaN. J«,y„,, Joop WOIPï1, wekte /Gig.d "'"H^dj.-irbi j eenkomst in Den Haag, alle jongeren op om-- in
navolging* van het voorbeeld in Boekarest - t o t meer samenwerking
te komen "me t i-al Ie jeugdorganisaties".-.
Deze bijeenkomst werd o,m, bijgewoond door de Roemeense zaakgelastigde in de residentie»
De vergaderzalen waren op de gebruikelijke wijze versierd met
vlaggen of spreuken als; :'welkom van het festival1' en "De Jeugd
wil vrede".
De bijeenkomsten v/erden opgeluisterd met muaiek en bal.
Tijdens de meeting in Leeuwarden v/erden twee propagandafilms gedraaid»

VP.EDESB3WE&ING,
Noordsche
Schut

4/9

10/30

rustig
"

P.Baard
G-,Blokker-de Groot

BAARD gaf zijn indrukken weer van de door hem bijgewoonde
zitting van de '.Tereldvredesraad te Boedapest, Hij betoogde er
thans van overtuigd te zijn. dat de vrede gewonnen kan worden.
Onder de bezoekers van hst congres' bevonden zich weinig communisten; het merendeel bestond uit, "kerkelijke mensen" onder wie
Ds, van Dalen„ Aanvankelijk had een Oosterse delegatie, uit
angot door de Russen overstemd te worden, verstek willen 'laten
gaan» De Russische delegatie '
bestond slechts uit zeven perspnen, de Nederlandse uit zes. Spreker verklaarde zich voorts
tegen, het E.D- G.- verdrag 'laar dit de mogelijkheid schiep,, dat de
Nederlandse soldaten onder commando van Duitse S., S»-generaals
kwamen te staan«
. .
G.BIiOKK3R~de GROOT bracht verslag uit over het door haar
bijgewoonde Wereld- Vrouwencongres, 'dat van 5-12 Juni j « I n te Kopenhagen plaats 'rond: Deze bijeenkomst werd bezocht door ca,
7000 persenen, uit 70 landen» Doc-r de Deense regering was aan de
vrouwen uit Korea en China, omdat deze in oorlog waren, een visum
geweigerd» De congres-agenda omvatte de volgende punten:
l» sctie voor uitbreiding van de vrouwenrechten
'?., bescherming van de kinderen en "het verhinderen van oorlog
Het is een schande, aldus rpreekster., dat het Nederlandse Parlenemt, als eerste het S«D*G*-verdrag heeft aangenomen* De 1S.D.G»
is een stap nanr de oorloge, :;"«/ij willen de 3,D* G. niet". Met
klem
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Vf.O. 35 t/m 37/1953; blz,. 4,
klem "betoogde zij; dat de vrouwen van alle landen zich aaneen
racesten sluiten om een oorlog te voorkomen en zich moesten verzetten tegen de herbewapening.

G R OE T

Dokkvun

6

-

J-EHOYA' s GETUIGEN

23/8

5 O/—

rustig'

K.,Hooghiem .ter

Bijt e 11 e zing

in de openlucht
Amsterdam6/9 5000/—

rustig

'T. C «Heintje s

Slotvergade-^
ring 3-daags
congres

In Dokkuri hield de spreker de politiek buiten zijn rede en
besprak slechts een aantal bijbelteksten*
In Amsterdam verklaarde HEINTJES dat de menselijke leiders
dezer wereld tekort waren geschoten en dat zij de wereld niet
kunnen redden» Sinds 1914- is de wereld totaal veranderd, en. is de
ene ramp na&e andere gevolgd. De aarde zal echter blijven bestaan
en worden vernieuwd door Jehova»

E R S ON A l I A
Baard ( b l z „ 3 )
IPieter*
Berg ( b l z . 2 )
van den.

Bindels (blz.-2)
Henry Johannes..
Buuren (blz.2)
LUC as van,.

