
BÏÏTNMLMDSE VSILIGHTT.ID.SDIENST '

175913»

"7 M?$i 1953
?,
i

Ai.

D I IS N 3 T G E H E I M

T ? ^ E K O V E R Z I C H T

ï-IOc 8/1953c

Verbonden aan:
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Verzonden op; 6 T 'aart 1953,

R O E P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

Gemeente Datum. Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Bij zonderheden

Leeuwarden 13/2 45/250 lauw ?„ J,H. Aramerlaan Piloiverto-

Makkum 14/2 48/200 lauw onbekend
Ge m. \7onaeradeel

Noordwolde 14/2 100/450 gein- H.Gorte.ak
Gsm- '.Teststellingwerf tsres-

seerd

Andijk 15/2 30/300 rustig D.G.v ,Beek

Oudega ' 17/2 16/60 gedrukt ïNPultruni
Gein. Smallingerland

n in g

Filmverto-
ning

Filmverto-
ning

Filmverto-
ning

Filmverto-
ning

COLLECTIEF OVERZICHT

Deze voorstellingen v/e r d en verzorgd door"De 7 aar'a e i d-f ilai-
dienst" met de bekende f i lms* Op enkele plaatsen werd gecollec-
teerd voor de "Volkshulp-comité1 s;!. Hier en daar werd een motie

aangenomen
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aangenomen, waarin geprotesteerd werd tegen de .terechtstelling
van de HorenbergG*

Ds beschuldiging, dat do c o ram'.in i s t en in het algemeen en
do Sovje t Unie in de Volksda.oiocrati.Gohe landen in het bl, ïzonder
aan anti-semltiGme doen, werd met verontwaardiging afgewezen»
vvanneer ergens Jodenhaat bestaat, ze a e i d e men, dan is het wel in
Amerika,, waar de Aosenbergs o ca hun ras ter dood zijn veroordeeld.
Toegegeven w;srd; dat de meeste beklaagden uit hst proceo-Slansky
joden waren, doch dit noemde men leuter toeval,,

Het betrekking tot de watersnood stelden alle sprekers zic
op h-t door de C*P..ï.r•.-leiding ingenomen standpunt. De Nederlandse
regering werd v e r w e t e n n:.ets aan onderhoud en herstel van de
d i a k e n ge daar. te het ibcn. hoewel zij volkomen van de slechte toe-
stand van de water keringen, op de hoogte wast '"/el besteedde sij
op Amerikaais bevel enorme bedragen aan de bewapening* Yastge-
3 te'.;. ti werd, da u de hulpverlening door het l-iederlandae vo lk» met
name door de Tclkshu" Poomi te' s en de hulpcolonnes van c'e i a ^ „ - G . ,
door de autoriteiten zoveel mogelijk was tegengewerkt,, terwijl
van de aar.wesigheid van de buitenland:.:-'' militairen,, vooral van de
Amerikanen en Duitsers, grote ophef was gemaakt*, Die Amerikanen
souden ^elfs ha t overstroomde gebied aio oefenterrein hebben be-

" o c k o u w d »
De regering werd voorts in gebreke gesteld voor wat be-

treft net geven van leiding bij de organisatie van de hulpverle-
ning „ vooral gedurende de

COMITÉ V;̂  OYlRHSlDSPilSSON^L H^HDEITZIKG I'EBRUAIHSTAI'ING 1941.

Amsterdam 15/? 200/900 aand« onbekend Toneeluitvoe-
ring

Opgevoerd werd het toneelstuk ''Stilte;i van Abraham van
der Linde? dat volgens de spreker van die ochtend zo prachtig
paste in het kader van de herdenking van de ÏPebruar is taking»

De herdenkingsrede bevatte weinig meer dan oritiek 'op de
autoriteiten, die trachten de jaarlijkse herdenking op de .ach-
tergrond ?e dringen of nog liever geheel te doen verdwijnen. Om-
trent de watersnood liet spreker het bekende communistische ge-
luid horen,- • •
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Haarlem 12/2 80/-

Leiden 20/2 35/200 rustig

L,Eoas Verslagvergada-
LoWildschut- ring Vredes-
Hoekendijk congres
D.Bonsink
P0 J<•. Las van
Bennekom

L,Wildschut- Verslagvergade-
Hoekendijk ring Yredescon-
DaBuitink gres-

De bijeenkomst te Haarlem vond plaats in de vorm van een
"Vredesforum". De sprekers beantwoordden vragen betreffende het
in Wenen gehouden congres, WILDSCHUT merkte op, dat zij het con-
gres niet zoals herhaaldelijk v/as aangekondigd, had 'bijgewoond
als vertegenwoordigster van :1De Derde ¥eg"., doch als evangeliste.

Nieuwe gezichtspunten kwamen op deze vergaderingen niet
naar voren* De aanwezigen werden opgewekt actie te voeren tegen
de voorgenomen ratificatie van de agn E, D „G.-v er dragen.

G R O E P 4-A -

Drieborg 22/1

Sleeri

Sleen

24/1 60/150 rustig

14/2 50/150 rustig

M.Bruins
Tj»H,Hap
G-, Stubbe
D,G,Veld
J-Veld
H. v, d j Mo-
len.

geen

R.Stap

Opanbare vergade-
ring EVC, afd,
Dr ieb or g-ïïi euw
Beerta

Schoonoord

Feestelijke ver-
gadering EVC-
af d» Schoonoord

De
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De vergadering ba Drieborg stond voornamelijk ' j n het ' t eke
f-.--l.»- .1-1--...-»-.-..-?.— *= -==^T£TÏI - *J

van de veroordeling van 16 personen uit Beerta en Finsterwolde
tot gevangenisstraffen door de Rechtbank te Groningen-, 7at door
de verschillende sprekers werd besproken.,, was sen herhaling van
wat op voorgaande vergaderingen reeds naar voren was gebracht,
H» van der MOLEN gaf een overzicht van de werkloosheid in Neder-
land en de gezondheidstoestand Veendam.. Van de kinderen op een
school te Veendam lijdt 66$ aan ondervoeding,, aldus ging spreker
verder, terwijl de over.! ge 34$ bestaat uit kinderen van de goed
gesitueerde klasse, De arbeiders hebban geen geld om voedsel en
kleding te kopen» Dé aanwezigen werden opgeroepen ooi te stri jden
voor de rechten van de arbeiders c Hij spoorde allen aan de lande-
lijke demonstratie voor werklo?:en on D Iïï7- Arbeider 3 te Den Haag op
l Februari 1953 t>i[] te

. . , , . : ^ . wsrd op 24 Januari 1953 vertoond de film "De
Dorpüartatl7""K7siï!/CP wekte te Qcjnpomxxrd de aanwezigen op tot leden-
werving» Verder wijdde hij nog è~én" kort woord aan de watersnood,,
waarvan de arbeider het kind van de rekening is geworden; de
boeren rekende hij tot de bezit tende- gegoede klasse^ De verdere
avond werd gevuld net hst opvoeren van een-ac teis door AïïJV™
lederu

P 3 R S O N L L I A

i-laan (b.lz,l)
Petrus Jacobus Hendrikus

Beek (blad)
Dirk Go s G wij n van-

Bcas (bles.3)
Louisa

Bonsink (blz,3)
Dirkc

Bruins (bls03)

Buitink ( b l z « 3 )
Dirk Hendrik,.

•13 Leeuwarden

•08 Alkmaar

•13 Amsterdam

•06 Amsterdam

-18 Beerta

21 Tjimahi

Leeuwarden

Andijk

Amsterdam

Amsterdam

Drieborg

Zaandam

Gortsak


