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G R O E P I r.QOMMÜNISTlSOHg PARÏIJ van NEDERLAND.

G-etneente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Noordwolde 26/9 200/450 rustig ' J,Das

Lemmer 30/9 150/250

Hoofddorp 1/10 28/72

Sneek 3/10 9O/-

Deventer 4/10 100/550

rustig

rustig P.M.Lahser

rustig
enig en- ' , • .
thousias-

'rae.

rustig H.Gortzak
T^.Jager

Waarhsidfilmtour-
nee*

idem.

idem.

idem.

Drachten 6/10 125/- rustig J.Jongsma

VIaardingen 6/10 25/ rustig G-.v.Oosterum
, openl»

Worraerveer 12/10 320/
320

rustig J. J. v. \7ijn-
. gaarden

Openbare vergad.
C "P T\« Jr , JM •

\7a ar h e i d f ilm t o ur-
nee.

Openluo h tmee ting
.G.P.N,

Waarheidf ilmtour-
n'ee.

COLLECTIEF pyBRZIGH!g>

In het programma van de "'/aarheidf ilm tournee" werden de films
"Lente in Saken"; "Het Zwarte Goud"; "Ver van Moskou" en "Rö'em Van
de Sport" vertoond. De belangstelling v/as groot, ongeveer 60 % van
de beschikbare plaatsen was bezet. Het verloop v/as-ordelijk.

De achteruitgang van de welvaart in Nederland werd door diver-
se sprekers gezien als e-en direct gevolg van het Marshallplan.
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Betoogd



D I E N S ï G S H E I M ,

1,0.42/1951.blz.2.
Betoogd werd, dat de verregaande mechanisatie in industrie en

landbouw grote werkloosheid veroorzaakt. In Rusland is dit juist
andersom. De mechanisatie schept daar arbeidsgelegenheid en geeft
verlichting "bij met zware wark.

Door H.GORTZAK werd betoogd, dat de Amerikaanse overheersing
blijkt uit het feit, dat de Amerikanen het ontslag eisen van de
directeur van een Rotterdams expeditiebedrijf, wegens het handel-
drijven met een Oo a t-"Europese staat.

Om aan de heersende woningnood een einde te maken, bepleitte
Tj.JAGSR een gedwongen lening en wekte woningzo e kenden in Deventer
op hun problemen voor te leggen aan de bevolking, zodat van alle
zijden op B. en W„ druk zal worden uitgeoefend en van daar uit op
de regering. In dit verbandw^rd een motie aangenomen, waarin aan
de regering werd voorgesteld over te gaan tot een gedwongen lening
voor de woningbouw tegen een rentevoet van 3 ^2 %. _

J,.J. van WIJNGAARDEN betoogde, dat "De Waarheid" het enige W
dagblad in Nederland is, dat de werkers naar behoren heeft inge-
licht over de grote vraagstukken in de wereld. Alle andere dagbla.
den in Nederland noemde spreker "leugenbronnen'1, die er op uit zijn
mqde te werken me.t de regering en hst kapitaal om voor de arbeiders
verslechteringen in te voeren en anderzijds het Amerikaanse imperi-
alistische streven te bevorderen..

G R O E P ii - ALGMEEN-NEDERLANDS JEUGD VERBOND.

Gemeente Datum Aa*ti?ezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

'Apeldoorn 6/10 68/— rustig J. v. d «Val k Ver slag ver g ad.'7er el d
P. Korff jeugdfestival 1951.

Vertoning Russ.filiji
"De Partisanen v.d,

Spoorwegen".

In de zaal waren spandoeken aangebracht met de leuzen "Jeugd
eist vrede"? "Vrijheid"? en "Jeugd ontplooit haar banieren".

Van de VALK wees er op, dat deze bijeenkomst mede was belegd
om ts komen tot de oprichting van een plaatselijke afdeling. Hij
zette in het kort de doelstellingen van het A,N.J.V. uiteen*

KORPF gaf het bekende verslag van het Wereldjeugdfestival
1951.

G R O S P II - NEDERLANDSE VROU7EN BETOING.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Zwolle 29/9 70/110
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T.J.Bungener- Verslagvergad.
Odinot. N.V.B.delegatie

naar ICorea.



D I B H S T G S H ^ I M,

Delft 3/10 55/100 vrij enth. TJ»A,J,v„dt
Bosch-van
der Beek.

Alkmaar 4/10 70/100

Zaandam -5/10' 150/450 rustig

Apeldoorn 10/10 70/— rustig

A,Gelofc-
'.Talviug,

3,Sip.

•A.Gelok--
'Valviua,

'//.«Hartog*

Versiagvergad. N»V. B«
delegatie naar Hon-.
garije,, rnr:iv. Die t
Vörmeul en. (dec l)
en Amussnents-
gezelschap "De Rom-
mel po t * *

Var slag ver g ad., ïï s V. B 0
delegatie naar Korea
fflmv«D i e t Ve r me ui e n
(deel),

^
Verslag vergad.H,V«
B* delegatie naar
Korea mmv. Zangkoor
"de Zingende Strij-
ders".

2,tJ->3ungener- Verslagvergad»
Odinot N tV.,B',delegatie
'Y.Hartog, naar Korea mm v c

Met Vermeulen(deol)

Aanvankelijk sou ILtriSUHIÏÏO-HEÏLIGURS te Zwolle, jllknaar. Zaan-
dam .en Apeldoorn spreken» In verband met haar ziekte (angina)- werd
haar taak. overgenoraen door Dora BÜNGMBE-ODINOT en Annie^G-^LOK-
•/VAÜVIUS » -^eze hielden aaja.de hand van de "brochure "Korea, wij be-
schuldigen" een beschouwing over de ervaringen van de I^Ï^Ft- --dele-
gatie in Korea. • •

Be aanwezigen werden opgewekt de hulpactie voor Korea door het
geven van geld en goederen te ondersteunen,,

• SIP Ibeweerde o « n i < , dat de Amerikanen er op uit zijn in Korea
steunpunten .te verkrijgen ter voorbereiding van een aanvalsoorlog
Het ging hier on de wolfranmijnen. ledere Nederlander, van gr i j s -
aard, -to't zuigeling, moet -f *3? — • per week voor de bewapening beta-
len.- rt'7i j 3. Vc C c -er s. en .vertegen'woordigen het werkende.
deel van de bevolking» ïïij moeten saaien gaan en kunnen don heel wat
bereiken". " .
.... ... ..HARIOG-, lid van de Nederlandse Vredesraad, kondigde voor de
Zaanstreek verhoogde activiteit' a-an voor ...wat betref t de handteke-
ningenatrèié -voor een vredespact tussen de Grote Vijf,, Men konf zo
be'tdogde--hl;j, van insicht verschillen over bijv0- het doel van' sta-
kingen, doch over één ding zijn katholieken, christelijker!, commu-
nisten en socialisten het eens, n. l, dat het een dringende eia is
'om de "we r el d vrede te bewaren. In dit verband stelde hij als voor-
beeld Ds* Hugo VAN DAUW en HORSMSI3R, voorzitter van da Interna-
tionale Vereniging "Bellamy" , '

Te Zaandam en Apeldoorn werd besloten moties aan de Regering
te zenden, waarin de terugroeping van de troepen uit Korea wordt
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7.0.42/1951.blz.4. .

geëist.
De bijeenkomst te Dolf t zou .aanvankelijk in de zaal van de

Nederlands Hervormde Gemeente worden gehouden. V/egens "zaalafdrij-
ving11 had men een andere vergaderruimte moeten huren.

Van de BOSGH-van der BEEK gaf een verslag van haar bezoek aan
Hongarije, in welk land zij met drie andere vrouwen van de 'N.V.B.
gedurende 15 dagen had vertoefd. De daar bestaande toestanden wer-
den door haar geprezen.

Er werd een verloting gehouden van door spreekster meegebrach-
te Hongaarse souvenirs, ten bate van het zomerkamp 1952.

Gr R O B F II - VREDESACTIE.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Spreker's
Zaalcap.

1 g-J5raven-7/10 52/100 lauw C.Zoete Gezellige eontact-
hage. E.7éstphal avond in het gebouw

Dr.J.de van de Nederlandse
leeuwe Onderwijzersvereni-

ging.

ZOETE sprak als belijdend protestant over het gebod "Gij zult
niet doden". •

Na beëindiging van zijn toespraak vroeg NAGTEGAAL hem om een
afschrift van de rede teneinde deze in "De Waarheid" te doen publi-
ceren.

Elisabeth '7ESTPHAL las een verslag voor over een reis naar
<,7est-Duitsland, In hoofdzaak handelde dit over .de daar heersende
toestanden. De vredesactie in '.Test-Duitsland. zou in ernstige mate
door de bezettingsmogendheden worden tegengewerkt,

Jules de LEEWE kondigde met betrekking tot de handtekeningen-
campagne voor een vredespact tussen de Grote Vijf aan, dat binnen-
kort een "geforceerde actie" zal worden gevoerd.

Een in de pauze gehouden Amerikaanse verloting bracht f,41,—
op.

Bij de uitgang werd het blad "Vrede" te koop aangeboden.

G R O E P III - VERENIGING NEDERL-..ND - U.S, S.R.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Delft 26/9 150/150 opgewekt Filmavond,Vertoning
Russ.film "De Regen-
boog".
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?. O,' 42/19.51.

Den Burg 2/10 12/100

Heiloo 4/10 .35/100

M. A*

H» de Graaf

Leeuwar- 6/10 200/600 rustig v,d, Wal
den

Rotterdam 6/10 100/100 rustig H,Goudkuil

Lezing

Filmavond»
Vert. Russ*
film "Partisa-
nen van de
Spoorwegen"

Feestelijke
bijeenkomst mmv<
de Russ,dans-
groep "Krasnaja
Zwejsda", Idon
Contran (piano)
en muziekgroep
"de Propellers"

Filmavond,Vertfl
Russ^film "In
Vredestijd"

Te Den Burg gaf de Arohiniandrie't van de Russisch Orthodoxe
Kerk in Nederland, Dioniasios, een beschrijving van zijn bezoek
aan het in 1948 te Moskou gehouden kerkelijk congres-

De andere sprekers zetten in een propagandistisch v/oord het
doel en streven van de Vereniging "Wederland-U.S*S.R," uiteen De
vereniging beweegt zich niet op politiek terrein, doch wil door
hét houden van lezingen en .het vertonen van films de waarheid over
de Sovj et-Unie verbreiden- Nu een geweldige hetze tegen de Sovj et-
Unie wordt gevoerd, is het de taak van de vereniging deze, laster-
campagne de "kop in te drukken» Het moest ;voor een ieder duideli jk,
zijn, dat de kapitalistische ianden-me t'Amerika aan het .hoofd-

bezig zijn een oorlog tegen de Sovjet-Unie voor te bereiden*
De aanwezigen werden aangespoord in het kader van de grotö

ledenwerfactie zo actief mogelijk te. zijn.

Te Delft verlieten de aanwezigen de zaal, voordat 'de bij-
eenkomst door de voorzitter was' gesloten» .

Te Heiloo ving de vertoning van een voorfilmpj'e aan met
het spelen van het Russische volkslied. Twee bezoekers stonden op*

G R O B P IV-A - SMHTOSVAICÖENTRALE.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Z-aalc ap s

Ops terland
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W. 0^,42/1951. blz. 6..

Qpsterland 1/10 51/— — P,Dijkstra Openb. filmavond WC
ïh,de '7agt

Vertoond werden de films "lente in Saken" en een kleurenfilm
over de sport in Rusland,
P»DIJKSTRA laakte in zijn rede het verleende ontslag aan arbeiders
op de Hap^ERTSMA-fabrieken te G-rouw, Hij wekte op tot eenheid van
strijd tegen het' ontslag van mede-arbeiders. Spreker was voorts van
mening dat de arbeider in Nederland veel te bekrompen leeft en te
bang is om' ie t s te zeggen, zulks in tegenstelling met de werker in
Ruslando

Aan het slot werd een schrijven voorgelezen dat aan de ge-
meenteraad van Opsterland zal worden aangeboden teneinde te bewerk-
stelligen dat voortgang zal worden gemaakt met de aanleg van een
sportterrein te Nij Beets„

P E R 5 O N A L I' A.

»/ Bosch-v.d.Beek ' . |
(bl2.3)

Y/ilhelmina Adriana Johan

V/Bungener-Odino t
tblz.2,3:) ' • : ; • ; : : . , ; . : , . • :

JTheodöra Jaooba*
V Da s, Jan
i/£>i3k.Btra (-.b.la.6) *
Pieter.

Gelok-ïïalviuB
(blzv3)

Anna,

/G-ortzak (blz.l)
Hendrikus. '

/Goudkuil (blz.5)
Hendrik*, • \)

, Hendrik de«. .

t/H,artog (blz.3)
V/essel,

(blz.l)
Tjalle ,.:..% . . -


