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G H O S P I ,

OOMUNI3IISOHE PARTIJ van NMRLAHD»

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap»

Hatturn 26/5 15/150 rustig

Houtige- 15/6 18/~-
hage
Gern. Smallingerland

IJmuiden '21/6 200/700
Gem» Velsen

Jubbega- 23/6
Schurega
Gern.Heerenveen

Ensohede 26/6

rustig R.Baron

rustig

25/300 rustig

Waarheid-Film-
tournee -

Waarheid-Pilm-
tournee

J.J.Roaier Qpenb,verglagverg»
verm» A» arbeidersdelega-
de Vries tie naar Rusland
verm.J«Hout
W.Swarts

A.Zandstra Waarheïd-Pilm-
tourhee

Mee ting*Afgelas t
v/e gen s geringe
belangstelling

COILEO TIEF

Door de partij-filradienat werden de Russische films "De
Partiöanen van de Spoorv/egen" en "Hulde aan de Arbeid" ver-
toond»

In de te IJmuiden door de C.P.N, belegde verslagvergade-
ring werden door verschillende sprekers, die deelgenomen hebben
aan de reis van de arbeidersdelegatie naar Rusland, de sociale

~ 2 - toestand
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toestand en de industrialisatie opgehemeld» Geweaen werd'op de
vredelievendheid van het Sovjetvolk. Nieuwe gezichtspunten werden
niet naar voren gebracht» Na afloop van de vergadering werd geld
ingezameld voor die arbeiders, die als gevolg van hun deelname
aan de reis naar Rusland werden ontslagen*

Over het algemeen was dé belangstelling gering* De beschik-
bare /ruimte was voor 20$ bezet*

/zaal ' . . . . . . .

G R O E P I I ,

NEDERLANDSE VROUWEN. BW3GING,

Gemeente Datum. Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap»

Houtigehage 9/6 100/-- rustig

Alkmaar 25/6 50/70 rustig R.Kogenhop*.
Huig

Ansterdao 25/6 1200/1200 anth. ÜUSunito-
Heyligera
'M.Bakker

Filmavond. Ver-
toning Ru ss»
film, "Wan j a de
7/ees"

*•

Verslagverg» '

mmvi het
gezelschap
"Sidar" Indone-r
sia" en Henk
Steen (Deel,)

Te Houtigehage werden de aanwezigen opgewekt oia de dienst-
weigeraar Piet van Staveren, ter gelegenheid van diens verjaardag
zoveel mogelijk blijken van medeleven te sturen. In verband hier-
mede bastond er in de pauze gelegenheid tot het kopen van ansicht-
kaarten.

Rie Kogenhop gaf te Alkmaar haar bekends verslag over het
- 3 - bezoek
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bezoek van de N.V.B.-delegatie aan de Sovjet Unie. Volgens haar
was dé uitnodiging van hét Anti-fascistiache Comité van Sovjet-
vrouwen"zodanig dat de deelneemsters geen lid van de N.V.B, of
daarmede sympathiserende "behoefden te zijn* Men moest "er echter
van op aan kunnen, dat zij zich niet voor het karretje van de
oorlogsatokers zouden laten spannen<r

In de pauze werd gecollecteerd om de kosten voor de af-
vaardiging van twee of meer personen naar het 3e« Wereldjeugdfes-
tival te bestrijden. "Sr"werd gecolporteerd met de brochure "Te-
rug uit de Sovjet Unie",,

Q)e Amsterdam waren het podium en het spreekgestoelte ver-
aierd met de vlaggen van Nederland en Korea. Er waren spandoeken
aangebracht met de leuzen "Onmiddellijke terugkeer van de Neder-
landse vrijwilligers uit Korea" en "Einde aan de onmenselijke
oorlog in Korea".

Sunito-Heyligers gaf een verslag van haar reis naar Korea
als lid en 2e. secretaresse van een "Internationale delegatie van
vrouwen", welke door de F.I.D»]?. (Federation International Demo--
cratiq.ue des Femmes) werd uitgevonden.

Amerika moest, aldus spreekster, als de schuldige van de
Koreaanse oorlog worden aangemerkt, Noord-Korea was op 25 Juni
1950 in het geheel niet klaar. Zo konden de Zuid-Koreanen, dank
zij Amerika, Noord-Korea binnenrukken»

Met verschillende voorbeelden trachtte zij haar gehoor
duidelijk te maken, dat door de Amerikanen in'Koord-Korea tegen-
over de bevolking gruwelen zouden zijn begaan.

Bakker zag met spanning uit naar de komende dagen om de
reactie van de Regering op het voorstel van Malik te vernemer,

Besloten werd zowel de Nederlandse Regering als de Voor-
zitter van dé Veiligheidsraad een motie.te zenden. In de eerste
zou worden geëist de voorstellen van Malik te steunen? in de
tweede zouden de gedelegeerden worden verzocht deze voorstellen
te ondersteunen,

Er werd een collecte gehouden voor aanschaffing van kle-
ding en dekens ten behoeve vau de Noord-Koreaanse bevolking.
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G R O E P I I ,

F,V,S..V.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Amsterdam 7/6 17/— — Ds.W,S.H. , Vredesvergadering
van Balen

Da vergadering werd belegd door het "Voorlopig Studente
Initiatief Comité ter propagering van de petitionnementsactie
voor een Vredespact tussen de Grote Vijf".

Spreker gaf een reprise van zijn eerder op soortgelijke
l>i j eenkomsten gehouden toespraken*

G R O E P III ,

VERENIGING "NVERLAMD -U * S«S. R."

Gemeente Datun Aanwezig/ Stemning Sprekers
, Zaalcap,

Delft 25/6 115/250 enth, J.Hesterman Verslagverg.
. . . . , L,A,Koning van "de arbeidt

delegatie« . ..

De zaal v/as versierd met de Nederlandse driekleur en de
. 5 .
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vlag "van de Sovjet Unie, Er was een spandoek aangebracht met de
leuze "Vrede en Vriendschap me t'de Sovjet Unie".

Koning verwachtte, dat over 6 jaar in de Sovjet Unie de
communistische staat zou zijn bereikt. Iedereen zou dan ontvangen
naar behoefte.

Onder de vraagstellers bevonden zich enkele studenten. Bij
de beantwoording werd de kern van de vragen meestal omzeild,

In de pauze werd een collecte gehouden ten behoeve van de
delegatieleden, die door hun werkgevers wegens ongeoorloofd ver-

' zuira zijn ontslagen»

G R O E P III

DIVERSEN. .

G-emeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
• Zaalcap,

Groningen 22/6 300/300 rustig

Drachten 23/6 60/100.

Winschoten23/6 70/500, rustig

M»Rietveld Verslagverg. 'arbei-
L. A« Koning dërsdelegatie "naar

de Sovjet Unie

A.de Vries idem
W. S war-1 s

M* Rietveld idem
l. A. Koning

•• Swarts beweerde, dat de,reis- en verblijfkosten van de
arbei'de-rsdelegatie naar de Sovjet irnie geheel door het Russisch
Vakverbond waren betaald. De reiskosten van Amsterdam naar
Praag, zijnde f. 177*—zouden vóór rekening van de Vereniging
"Nederland-U.S,S.R." zijn gekomen,

- 6 - Te
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Te Groningen wisten Rietveld en Koning geen afdoend ant-
woord op dé vraag waarom dé duur van de dienstplicht in'de
Sovjet Unie 2 jaar bedroeg. De vraagsteller brach't hierbij
naar voren, dat deze in ons land 18 maanden was en dat door de
C»P«ïi; en haar mantelorganisatiea hiertegen sterk wordt gea-
geerd.

Te Winschoten werd op een vraag over de positie van de
middenstand in de S,U. geantwoord,' dat cteze mensen coöperatief
zijn verenigd en dat de totale opbrengst onder elkaar wordt
verdeeld»

Sr werd te Groningen en Drachten gecolporteerd net resp«
de brochure "Wij v/aren in het Sov j et-land" en het maandblad
"NU".

G R O E P I V .

A. EENHEIOSViiKOMaKALÏJ .

Geneente Datun Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Kronimenie 14/6 100/400 lauw J.J.v.Harlin- Openbiverg.

Deventer 22/6 75/550,

Wcrmerveer 26/6 170/200

gen
J,V/.Vos
A. de Vriea

A. J. Kaal
¥,Swarts
J.Hesterraan
A,de Vries

P,Kuiper
W.Swarts
M.Rietveld

^ 7 ̂

E.V.G.

Openb.verg,

Openb.verg,
B*V.C.

Hilversum
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Hilversum 29/6 150/200 ruetig R,van der Geer Qpenb„verg<
M. Rietveld E, V, C,.
YiT.Swarts
33*J»Saelen3

Op deze vergaderingen deden leden van de arbeidersdele-"
gatie verslag van de reis, die zij van 30 April tot 19 Mei j , l t
in de U.S.S.R, naakten.

Te Kromnenie waren in de zaal de volgende leuzen aange-
bracht: "Arbeiders verenigt U, "Voor een Tredespact van de Gro-
te Vijf" en "Geen Oorlogsproductie",, De voorzitter van'dëze ver-
gadering J s J, van ffiftLIHGjjgjf betoogde in zijn openingsrede dat
terwijl de kapitalistische wereld milliarden besteedt aan"leger
en vloot, de Sovjet Unie dezelfde bedragen beschikbaar stelt
voor de opbouw van het land*

Op de vergadering te Deventer werd het voorstel van KAAL
aangenomen, on protestbrieven te sturen naar de directies van
de bedrijven v/elke personeelsleden hadden ontslagen, die deel
hebben uitgemaakt van de arbeidersdeIegatie, De twee spandoeken
die hier in de zaal waren aangebracht droegen als opschriftem
"Voor een vredespact tussen de Grote Vijf" en "Voor 10$ "loons-
verhoging". Aan de uitgang van de zaal werd door een tweetal
leden van het A.N,J.V. gecollecteerd voor de ontslagen leden
van de arbeidersdelegatie,

Voor de vergadering te Kronraenie was reclame gaciaakt door
middel van een radio-wagen tarvd-jl strooibiljetten huis aan
huia'waren bezorgd. Op de vergadering v/as een kleine uitstalling
aanwezig van drukwerken} uitgegeven door Pegasus, waarvoor vrij-
wel geen belangstelling bestond.

Te Hilversum waren spandoeken me t ' de leuzen? "Yrede" en
"Geen kanonnen maar woningen" opgehangen*

Alle sprekers hielden op de gehouden vergaderingen hun
gebruikelijke propagandistische betogen over de Sovjet Unie*
In Vfornierveer brachten enige vergaderingsbezoekers critische
vragen en opmerkingen naar voren»

- 8 -
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O R O E P IV

DIVERSEN*

Gemeente Datum Aanwezig/ Stenning Sprekers
Zaaloap«

Den Haag 26/6 50/150 — H.Bruyntjes
'Y.Hartog

Het betreft hier een vergadering, die belegd was om een
delegatie'van Haagse arbeiders de gelegenheid te geven^verslag
uit'te brengen van een besoek, dat zij aan Finsterwolde brach-
ten. De sprekers hielden uitvoerige betogen over het democra-
tische "Eldorado" zoals dat sich onder het communistische be-
wind te Finsterwolde had ontwikkeld en welk onderwerp reeds
uitvoerig door de communistische pers is behandeld. Op deze
vergadering werd gecolporteerd met C.P.N.-lectuur»

- 9 -
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& R O E P VII .

JEHOVA'S GETUIGEN.

Gemeente Datun Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap.

Borger 6/6 22/60 rustig P.Korporaal

Zandvoort 25/6 33/40 run tig G/J, Caron

P.Korporaal besprak het onderwerp "VTaaroa is deze wereld
beangstigd en vertwijfeld" on beweerde, dat de wereldse fiaoht-
hebbers evenals de "Heidense religieuze kerken", zoals de Katjlo-
lieke en Protestantse, vergeefs proberen dé vrees bij de mensen
weg te nemenb " • , •

In zijn betoog, dat oen opeenvolging van bijbelteksten
was probeerde hij aan te tonen dat de Getuigen"van Jehova de \s bij de mensen v/el zullen kunnen overwinnen.

G«¥,Caron, vertegenwoordiger van de "Watch Tower"Society",
merkte o.cu' op, dat de z,g* Christenen liegen alê zij zeggen,'^dat
zij God liefhebben, want zij ontketenen oorlogen.
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