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Gemeente Datum Aanwezig/ J Stemming
Zaalcap.

Hilversum 3/7 40/100 rustig

,' s-Graven-5/7
hage

«s-Gravon-7/7
hage

900 a 1000

80/150 .. .'rustig

'Tijde- 12/7 c a. 800
wormer

Sprekers

N. P, v.d,
Sc hmi t

M.Bakker

Bij zonderheden.

Openbare verga-
dering me <t
.filmvoors tel-
ling

;|Waarheid» fa-
miliefeest"

G, G. Geelhded Openbare verga-
..;.. dering met

: filmvoorstel-
ling

Zwanen- . 9/7 21/150 rustig P.Minger
burg
Gem. Haarlemmermeer

rustig geen..

idem

'VWaar hè id- tuin-
feest"
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Velsen 19/7

Amsterdam 25/7

'•7.0. 28-29-30/1953, blz.2

ca.400 opgerekt W.-B.JVnsz "Waarheid-fami-
liefeest"

1100/1100 e* th.

Hilversum 26/7 ca.100

H.Gortzak Openbare verga-
dering niet
filmvoorstel-
ling

¥. B . Jc - : W- r,r hs id -f ami •
liefeest1'

Op ce vergaderingen te Hilversum en td Zeuinenburg raven, de
sprekers hun ervaringen weer van een reis naar Ri . '&land, welk
land zij als leden van een delegatie der Vc;*r .N'-d, -U. S. S. R. b^-
?,oc'ht hadden. Het betoog bevatte d° gebruikelijke verheerlijking
van de Sowjet-Unie. 'De bewoners der grote stedsn waren haast al-
len in het bezit van een ijskast en een televisietoestel.

"De "Waarheid-familiefeesten" stonden in het taken van het
komende 'Waarheid-zooier feest. In de gehouden redevoeringen verge-
leek men het oiillioenen guldens verslindende jubileum festival
van de Luchtmacht in 'Soesterberg met de vreugdevolle en vrede-
lievende samenkomsten o.er We.arheid-lezers.

GtiGr.GlSSLHOSD besprak op de bi jeenkomst te ' s-Gravenhage de
gebeurtenissen in Oost-Duitsland.

Bij de beantwoording van de uit de vorgadoring gestalde
vraag, of tö^standsn niet te voorkocinn waren geweest, gaf
sproker te kc?n.^on, dat dit niet mogelijk was. Dezo onlusten
mooston . komon,daar de goost van hot Duitso volk nog strods op
hi't >Ta.zio-r '.gitas was ingestold. H?t onig-,-: wat te do-n stond was -<
do waakzac-.aheid vorschcrpon. Ook in onz~ golodr.rcn, zo voegde
spr-rkcr hior aan toe.

Do bijoonkoast to Amsterdam was b-ilc-gd als een protost
togen hot door h'st parlomont gerat if iceerde S. D. G. -verdrag. Op
hot podium waron 10 rodo- on 10 rood -\vit-blauwo vlaggen a&ngo-
bracht , terwij l het spreekgestoelte met 'oen Nederlandse vlag
7/as omhangen. o De leuzen :1"Sigen meester, nieoiands knecht" on
'•'Strijdt tegen verlaging en voor verhoging van het levenspeil"
omlijstten het gehoel.

In zijn rede hekelde H = GORTS^K hot "oorlogszuchtige iraperia-
listische1'1 Aaerik'a. And',re landen hadden - aldus spreker - zo'n
haft. s t ^_iet tact dit E.D.G. -verdreg» Do Nederlandse knechten, van
Amerika sloofden zich echt --r geweldig uit om te voldoen ar.n het
Amerikaanse bevel om voor d - ; ve.Cc-.nti' ti jd dit verdrag te bc-
krr.chtigen.
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bekrachtigen» Het verzet onder alle lagen van de/bevolking tegen
dit traotaat groeide eohter met de dagy getuige 'he t amendement
Zloiiipë- De schijn bestond, dat door de goedkeuring van de Kamer
het hef t uit handen was gegeven, doch in feite betekende deze aan-
vulling, dat men het stevig vast bleef houden*,

De verwi j dering van Beria was volgens Gortzak het resul-
taat van het feit. dat men in Rusland de hoogste gezagsdragers ter
verantwoording dorst te roepenn Dat oorspronkelijk goede figuren
slecht werden was ook in ons land geen onbekend verschijnsel?
gezien de gedragingen van bekende personen in de bezettingstijd.
In Nederland stopte men echter het vuile goed van de groten der
aarde in de wasmand^

G R O E P 2 - NEDERLANDSE VROUÏÏMBWEGING*

Bussum H/7 23/75 rustig G,Blokker-de Feestavond
Groot

Op de feestavond in Bussum bra,cht G.Blokker-de Groot ver-
slag uit over het van 5 tot 12 Juni 1953 te Kopenhagen gehouden
Wereldvrouwencóngreö der Internationale Democratische Vrouwenfe-
deratie (I.D..V.51. )•>

Zij noemde als hoofdlijnen van het congres; -de strijd voor
de rechten der vrouw» de strijd voor de vrede/ alsmede de acties
tegen'dé herbewapening van Duitsland en de totstandkoming van de
E«D» G» . •

Als het S.D.G.-verdrag wordt aangenomen, aldus spreekster,
heeft ons landje persoonlijk niets meer te beslissen. Weinig
is er dan :nog ..maar nodig, of wij staan aan de vooravond van een
nieuwe oorlog, een oorlog tussen Oost en West.

G R O E P 3 - VERENIGING "NEDERLAND- U.S.S.R."

Amersfoort 2o/6 36/-1-200 rustig J.V. Seggelen Verslagvergade»
J.Mooyen ring met film-

vertoning

Rojrterdam

— 4 —



D I S N 3 C G E H E I; M

W.O. 28-29-30/1953,. blz. 4

Rotterdam 6/7 +80/465

Apeldoorn 8/7 ±75/155 rustig

o V » Gemert

Haarlem 11/7 +10:0/320 Js v. Gemert
J.Mooyen

Verslagver-
gadering
aio film-
vertv,

JoVoSeggelen VérBlag-
verg* m-
filmvsrt,
"Sovjet-
Letland"

Verslag-^
verg, m.™
filmvert„
"De jonge
Sovjet-
streek"

J.v.Seggelen betoonde zich bijzonder enthousiast over al-
les, wat hij in de Sovjet Unie gehoord en gezien had» Om aan te
tonen, dat de levensstandaard van de Russische arbeider veel
hoger is don die van de Nederlandse, vertelde hij,' dat eerstge-
noemde gemiddeld 1*000 roebel per maand verdient en dat hij een
auto van het merk Moskvitch kan kopen voor 4.000 en een televi-
sietoestel voor 1,000 roebel* Voorts trok hij een vergelijking
tussen de medische verzorging in Sovjet-Armenië en Nederland»
Deze Russische republiek telt volgens spreker één. arts op 480
personen. In Nederland is deze verhouding één op 1.100 of 1.300 4
personen, De ''slavenkampen1' verwees hij naar het r i jk der fabelen?
geen der delegatieleden had er een gezien. Sprekend "over de fa-
brieÊ "De Rode -OctobSE" in 3talingrad vermeldde sprEker, dat daar
elke zeven minuten een tractor wordt afgeleverd.

J.Mooyen bracht niets nieuws naar voren,
J.v. Gemert vertelde in Rotterdam hetzelfde als' hij daar op

de vergadering van 26 Juni gedaan had. (VT. 0.27/1953)»
Tijdens de vergadering te Apeldoorn werden gelden ingeza-

meld voor het Vierde Wereldjeugdfestival te Boekarest.
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