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G- R O E- P l - CQI'ÏMUNISTISCHU PARTIJ van

Gemeente Datutu Aanwezig/ Stearaing Sprekers
Zaalcap,

H/1 ' 43/?
ten

Veendam 16/1 160/500 rustig J, Haken

Hooge- 17/1 40/150 rustig A,Kemp
a and

Rotterdam 19/1 120/120

Beerta 23/1 70/?

Finster- 23/1 100/?
wo 1de

Vnssche- 24/1 70/7
loo
Gem. Bellingwolde

GtR.de- Jager

H,.Gortzak

M. Mulder-
Nap
H. Modder man
J.oiemons

J. Haken
Schwertmann

G. Geugjes
W „Nap

Bijzonderheden

Filmvoorstel-
ling

Filmvoorstel-
ling

Filmvoorstel-
ling

Filmvoorstel-
ling

Pro te s i>ver gade-
ring

Proteatvergade-
ring

Protestvergade-
ring

Nieuwe Schans
- 2
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Nieuwe 25/1 ?/?
Schans

5s-Graven»26/l 175/480 lauw
hage

Ter Apel 26/1 24/100 rustig
Ge m <- VI ag t-we d d e

Hengelo 30/1 34/60 aando

Assen 30/1 45/150 aandn

mlm 6/2 45/30 rustig
Genu Hoogeveon

J r Siomons ïrotestverga-
YiuNap de r ing
EU Schwer tmann
H,v,d .Molen

G » ' 7ag e n aar Ve r g a,d e r in g

J ,Super

H,Gortzak

H,Haken

H» Gort zak

j?ilfnvoors tel-
ling

Vergadering

l in c1

Vergadering

^CÏI^? OVERZICHT

Op de filmavonden werden de Russische films ;'In naam van
het leven' of ;'De dorpsarts11 vertoond^

Op 'verschillende bijeenkomsten werden motie a aangenomen
.Inhoudende een protest tegen de veroordeling van het echtpaar Eo-
f;en\;erg of een protest tegen de veroordeling van enigo inwoners
van Beerta en ï'insterwoldej, naar aanleiding van het tuunult tijdens
de raadszitting in Besrta.
Leu:5en° "Leest De '.V a arbeid, Vredeskrant"'

:'Tegen huurverhoging, voor loonsverhoging" (
''Eenheid van socialisten en communisten tegen de reactie ?ï
•sVoor de Grondwet, tegen Ridgway en Nazi»G-eneraals;'

E- 8 belangstelling was in het algemeen matig, de stemming
r u a

Bij de bespreking van ha t E.D« G-.-verdrag, verklaarde A,
IIEMP, dat de ontvluchte gevangenen uit Hreda binnenkort in ons
land zouden terugkeren, gekleed in Amerikaans uniform en onder
bevel van. Duitse Nazi-Generaals *

G-=vVAG"ËïïAAR bestreed in £,ijn rede te ' s- G-raven h ag e, op de
bekende wij ze, de beschuldiging van anti-semitisme, Met betrekking
tot de "Stli .G» - het tweede onderwerp van zijn betoog - verklaarde
spreker, dat bij aanneming van dit verdrag de Nederlandse Grond-
wet 22 maal verkracht sou worderu

Cp de vergadering te Elim besprak H.GORTZAE de nationale



D I ̂  N S T G E H TT. l M

17.0, 6/1953; blz- 3.

ramp. De regering werd door hem verweten tniHiarden verspild te
hebben aan de oorlogsvoorbereidingen en'het militaire avontuur
in Indonesië» De dijken had zij echter verwaarloosd en bovendien
had zij nagelaten de bevolking van de overstroomde gebieden tij-
dig te waarschuwen, waardoor velen da eeuwige slaap waren inge-
gaan.

Na afloop van zijn rede werd spreker de vraag gesteld,'wel-
ke hulp Rusland verleend of toegezegd had,

Gortzak verklaarde niet te weten of door Rusland hulp was
aangeboden. Hij meende dat wel deelneming met de ramp was betuigd,
Het sou dus afwachten zijn*

Rusland had echter bij, rampen in andere landen wel gehol-
pen; dus als het nodig-geacht werd, dat Nederland geholpen moest
worden, dan zou dat nog wel koaien<

De hulp die Mie r i ka had toegezegd was, aldus spreker, geen
de tegenwaardereke»echte hulp. Het toegezegde bedrag stond op

ning geboekt en was dus alleen- te gebruiken als Nederland meer
bankpapier ging drukken. De Sovjet Unie zal zoiets misleidends
tegenover Nederland niet doen.

Y/aasschijnlijk, zo b:;sloot spreker, zal Rusland ook zeg-
gen, dat Nederland veel geld uitgeeft voor sen leger, dat gerict
is tegen het Oostelijk ^lok» Hulp van Rusland zou dus een wapen
tegen dat land zelf zijn, Als Nederland zijn militair apparaat
overboord gooit, is er geen buitenlandse hulp nodig»

G R O S P 2 ~ VR̂ D"8SBB?,7'S&ING

Rotterdam 9/1 14/120

l • . . '

Farmerend 21/1 53/350 rustig

Den Haag 26/1 31/75

VL v.llooyen

L*v.>',/ilsohut-
Hoekendijk
H.P»Langen-
dijk

A„IuSBAnder-
aen-Cochius

Vor slagvergade-
ring ''Congres
der Volkeren
voor de Vrede"

idem

idem

De vergadering te Rotterdam was belegd door de "Commissie
van voorbereiding uitzending ïtottordamse Bouwvakarbeiders Volke-
rencongres ¥enen.T' Spreker



D Ï - E N S T ' G E H E I M

W , 0 „ 6/1953,

Spreker zeide dankbaar te zijn het Volkerencongres te Wenen te
hebben kunnen bijwonen om aldaar kennis te nemen van de diepe
vredeswil die er bij de volkeren op aarde heerst.- Hij meende, dat
het congres ten onrechte als communistd.seh v/as betiteld- Ongetwij-
feld waren er ook communisten doch zulks v/as volkomen verklaar
baar, daar men ook onder de communisten vredesstrijders kon aan-
treffen^ Van communistische overheersing op het congres was hem
niets gebiakenc, Er heerste volkomen, vrijheid van meningsuiting*
Volgens de Nederlandse pers v/as er tijdens het congres gesproken
over de oprichting van een spionnage~organisatle„ Spreker had
hierover niets gehoord-

Te Purmerend betoogde Mevr., van WILSCHUT, dat zij het
Weense congres niet had bezocht als communiste of als vertegen- j
woordigster van (JDe Derde Weg;!? doch als vredesstrijdster,. Zij had
in Wenen contact gehad met mensen uit diverde landen, WrO„ predi-
kanten, professoren en ministers* Allen waran bareid voor een
duurzame vrede te strijden» In Nederland werd dit vredesideaal
echter niet gewaardeerd. Wanneer een predikant op de kansel ovar
vrede spreekt isenen de kerkgangers dat hiy communist is, aldus
spreekster. De Nederlandse pers, met uitzondering van :!De Waar-
heid", had -het congres niet objectief verslagen,

L-AITGENDIJK bev/eerde een bestuursfunctie te veryullen in
het N,VoV^ Ook indien het H0V„Vo hem zou schorsen wegens deel-
n3nring aan het vredescongresj zou hij zijn activiteit voor de
vrede voortzetten.^ Naar zijn mening kon oorlog alleen worden
voorkomen door alle arbeiders, ongeacht hun politieke overtui-
ging in de strijd voor de vrede te betrekken*

Te 's-Gravenhage wees de spreekster op de geest van ver-
broedering welke op het congres heerste, Zij citierdcrgedeelten
uit te Wenen gehouden redevoeringen, waaruit moest blijken, dat
de wereldvrede kan worden gehandhaafd, indien aan de wereldmacht
van .Amerika een einde wordt gemaakt» Na beëindiging van haar
toespraak toonde sij de aanwezigen een aantal foto's als "be-
wijs", dat Amerika in Korea bacteriologische wapenen had ge-
bruikt, De bijeenkomst werd opgeluisterd met muziek en declama-
tie (-

G R O E ±> 3 - VERENIGING "N'^DERL-'JTO - U, S. S» R."

Den Haag 25/1 500/519 geinter. G.y.ïraag Filmochtend :sDe
Ridder v , d »
Gouden Ster"
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Na een kort openingswoord van G, van PRAAG werd-een Russisch
filmjournaal vertoond, •

Tijdens de pauze circuleerden ateunlijsten voor het 4e con-
gres der Nederlandse Vrouwen-Beweging,, De hoofdfilm viel bij de
aanwezigen kennelijk zeer in. de smaak.

G- R O E £ .4-A - EENHEIDSVAKCMTRALE

Zaandam 25/1 360/45C J.Nieuwenhuijse Feestavond
J- F. Reuter • "S.V.C.

Aan de- personen, 'die het nodige werk hadden verricht om het
onlangs gehouden derde E,V»G4-congres te doen slagen, werd te
Zaandam een door het Verbondsbes tuur van de "E* V. C* georganiseerde
félfstavond aangeboden. Het woord werd onder meer ..gevoerd door J„Pt
REUTER^ die voornamelijk het werk van het N»V»V, becritiseerde,
Hij be-schuldigde het N,:.V»V.-> ervan niets in het werk te stellen om
tegen de' huidige werkloosheid op te treden,, ondanks het feit, dat
er vele N,V.V.-ers zijn, die niet opstandig tegenover de E.V.'C»,
staan en graag gezamenlijk willen bouwen aan een 'betere toekomst.
Alle aanwezigen werden daarom opgewekt deel te nemen aan de op
l Februari 1953 te Den Haag gehouden landelijke demonstratie van
werklozen en werkenden* Aan het adres van de Groningse rechters
werd een verwij t gemaakt, personen tot gevangenisstraffen te heb-
ben veroordeeld voor de geleverde strijd ter verkrijging van een
betere ondersteuning^

Na een korte pauze werd de film vertoond "Het leven van
Emile Zola'V, terwijl na de filmvoorstelling twee moties werden aan-
genomen f namelijk het zenden van protesten aan:
l» de Amerikaanse Ambassade tegen de ' veroordeling van de' Rosen-"

bergs" en •
2o de Officier van Justitie tegen de veroordeling van de arbeiders

uit T?ins terwolde en Beertèu :

G- R O E :P 4-0 .- DIVERSEN

Rotterdam 20/1 600/711 rustig D*D,G.J.Bontekoe Openb.film-
voor s tn R1

dams ïïerklo-
zencomité
71 We r k en Brood"
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. D.D.G. JoBONT'EKOE wees te Ro_ttejj.am in een kort woord op de
toestanden, waarin de werklozen verkeren» Na deze korte inleiding
werd de film vertoond "Schipper naast God"*

Andersen-Cochius
(blz ,3)

Amy leonora Sita,

P E R S O N A L I A

7-7-11 leerdam

Bontekoe (b lz„5)
Daniel Dirk Gerhardus

Geugjes (blz.l)
Cornelis°

Gort zak (blz..l,2)
Hendrikus*

Haken
Har m (-

Haken (b lz 0 l )
Jan» "

Jager (blz.l)
Gustave -Haymondu.s de =

Kemp (b lZo l )
Abraham.,

Langendijk . (b lz«3)
Hendrik Pieter„

Modderman (blz 8 l )
Har m»

Molen (blz .2)
Hendrik van der0

Mulder-Nap
(blz. l) . .

Hart je»

08 Den Helder
Jacobus.

-22 Zaandam

•08 Amsterdam

r!9 Pineterwolde

•12 Einsterwolde

• 13

• 17 Alkmaar

1- Hoorn'

-15 Beerta

•04 Ten Boer .

•02 Finsterwolde

Rotterdam

Rotterdam

Amsterdam

Amsterdam

Firïnteruolde

Amsterdam

Rotterdam

Veendam

Zaandam-". •

Beerta

Ten Boer

Beerta

Nap

.7 -


