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Verzonden aan s
Zie verzendlijst 113722,

Verzonden op; 21 rei 195;

G R O E P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND

G-erueente Datum Aanv/ezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,

Haarlem 17/4 60/75

Rotterdam 19/4 700/7

delft

Jisp 23/4

23/4 100/400

10 rustig

Rotterdam 26/4 450/7

's-G-raven-27/4 20/200
hage

G. Mol

Bij zonderheden

Verkiezin-^sver-
H.Teeuwen gadering

J,P,Schalker Filravoorstel-
J»Letterman ling
J.Hoogoarspel
J,, Geerligs- ,
Ossenkoppele

W,Huls t Verkiezingsver-
gadering

P„Euiper Verkiezingaver-
' : - gadering in de

openlucht

J.v.d,\7ijn- Feestelijke ver-
gaarden kiezingsvergade-

ring

H,N.W 8 Hovens Verkiezingsver-
gadering

Rotterdam
- 2
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Rotterdam 27/4 75/150 J.Letterman Filmvoorstel-
ling

Slechte- 28/4
ren

filmvoorstelling wegens gebrek aan belang-
stelling niet doorgegaan.

Arners- 1/5
foort

Amsterdam 1/5

Apeldoorn 1/5

Arnhem 1/5

Assen- 1/5
delf t .

Breda 1/5

Brunssum 1/5

Delft 1/5

Deventer- 1/5

Dordrech'C 1/5

Enschede 1/5

Finster™ 1/5
wo ld e

• 48/7 mat

4000

100/155 rustig

140 rustig

• 100/400

7. Woudenberg
J, F. V/o If f

S* de Groot
H.J.oNooter

Je Wolf f

Ga Maas

A.Veltman

1-i-Mèi vergadering, wegens gebrek
stelling niet doorgegaan»

55 — —

30

350/450 aand.

110/200 mat

550 rustig

80/7-

- 3 -

—

0. Geugjes
N. 0. Noten-
boom

M.E.Lips-
Odinot

J.v.Gelder

A. D, Schoenen-
berg
A, N, v, d. Broek
L<!' J « H » Va

Turnhout

W.Hartog

I-Mei vergade- 1
ring ; •

I-Mei beto- 1
ging, vooraf- l
'gegaan door . 1
fakkeloptocht •

j^ •
I-Mei verga- ^ •
de r ing 1

I-Mei verga- 1
de r ing 1

I-Mei verga- •
dering •

aan belang- •

I-Mei beto- 1
ging l

I-Mei beto-
ging

A
I-Mei verga-
dering, bal
na

I-Mei' verga-
dering

I-Mei beto-
ging, voor-
afgegaan- door
een optocht

I-Mei verga-
dering

Fransker
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.'Franeker 1/5- 75/75 opgew*

'•s-Gr a- 1/5 550
venhage

Groningen 1/5 600

Haarlem 1/5 800

Hengelo 1/5 . 100

rustig

rustig

.rustig

Hilver- i/5 250/450 rustig
3ü.m

Landsmeer i/5 60/350 raat

leeuwar-
den

1/5 275/300 enth*

Leiden 1/5 300/400

Oostzaan 1/5 80/7 rustig

Paraarend 1/5 90/100 opgew.

Rotterdam 1/5 1000

Rotterdam 1/5 250

Schiedam 1/5 30/200 rustig

Utrecht 1/5 350/450

- H E l M

^Scha/par- I-Mei vergade-
Tolman

W.Hulst
A, B, Ge u
Zeehandelaar ^

ring, bal na

>Meibö toging,
voorafgegaan

een op-
P

J . Hak en 1-M e i to e t o g i ng ,
H, v. dnMolen voorafgegaan

door een op-
tocht

1,1), Proper I-Mei betoging
Ta. S 'bouten
G, Gr. Geelhoed

N.Luirlnk l™!/Ï3i ID e toging
C «F1 c Keimer s

A4 Gel o k- I-Mei vergade-
ring

zekere Gor- I-Mei-'vergade-
rt tsen ' •ring

C . P r W ' . V »

Dillen
I-Mei vergade-
ring, bal na

Ho Hl11ebrand I-Mei b u toging
H,JcV.Omme-
ren-Avë'.rink

G,J>3uvelot I-Mai vergade-
ring

M, Hulst-
Bakker

I-Mei vergade-
ring

C-= Wagen aar I-Mei betoging
V/.-v.Rooyen.

L,de Kruis I-Mei betoging
B»Brandsen

,T*?. Schalker I-Mei vergade-
. ring

Mr Bakker l~Mei vergade-
ring

VI aar d in g e n
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VI aar dingen 1/5 30 a 4-0

Westzaan 1/5 32/80

^Winschoten 1/5 125/300 rustig

Worrr.erveer 1/5 115/330 rustig

IJmuiden 1/5 90/160 aand,
Gem= Vel s en

Zaandam 1/5 2000

Alkmaar 2/5 150/150 enth-

jtamerstol 2/5 80/250

-Assen

Baarn

2/5 33/125

2/5 50/120

Glanerbrug 2/5
Gom, Enschede

Hoogezand- 2/5
Sappenieer

Jubbega 2/5
Geil, Heerenveen

Ww^Brdnen 2/5
Gein. Borger

250 aand<

90/250 mat

150/7

32/150 rustig

G e V r O o s t e r u m

7,11, Pui s ter

F,Meis

L* H* Koning
J a j a v. Wijn-
gaar den

W. P, van ' t
Sohip

P„W.v„Raams-
donk
IL Gort zak

G „Maas

J, C. d e Louw

berg

L. J, H. M. v,,
Turnhout

l' 0 N. Pruis man

C.Smit

Jcv.¥ieringen
J.Siemons

I-Mei beto-
ging

I-Mei verga-
dering

I-Mei verga,-
der.ing, bal
na

I-Mei verga-
dering

l--Mei verga-
dering

1-Moi boto-
ging, vooraf-
gegaan door
een optocht

l---Me i verga-
dering, bal
na

I-Mei verga-
der ing, bal
na

l-Mei verga-
dering

I-Mei verga-
dering

I-Mei beto-
ging

I-Mei verga-
dering

I-Mei verga-
dering

I-Mei verga-
dering

ïloordwolde
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Noordwolde 2/5 110/450 mat J, Das
*" Genu West-stellingwerf

Schagen 2/5 150/350 rustig W.Jansz

l~Mei vergade-
ring

I-Mei vergade-
ring

Vriesche- ' 2/5 l~Mei vergadering, wegens gebrek aan belang-
-"•"""loo ' stelling niet doorgegaan*

Gein» Bellingwolde

Zwolle 2/5 300/300 rustig M,B.Ups- I-Mei vergade-
Odinot ring, bal nar

Lemmer 3/5 150/220 rustig J.Haken

Amsterdam 5/5 oaa 1000 rumoe-
rig

I-Mei vergade-
ring, bal nac

Demonstratie

COLLECTIEF OVERZICHT

DB

De op bepaalde verkiezingsbij eenkomsten vertoonde films
vaaren "De partisanen van de spoorwegen11,' en "Spartakiade'V

De opbrengst van gehouden collectes was bestemd voor het
verkiezingsfonds„

Op de bijeenkomst van 19/4 te Rotterdam bestond gelegen-
heid vragen te stellen aan een z/cg. "aetherforum", bestaande
uit een viertal, partijleden» In de beantwoording van de vragen -
voornamelijk betrekking hebbende op bekende onderwerpen o,a.
EoD» &«, herbewapening etc» - sloot het forum zich aan bij het
voorstel van een der vragens-tellers om H.M. de Koningin schrif-
telijk to verzoeken de 5e -Mei als nationale feestdag te behou-
den.

Het gesprokene op de bijeenkomsten bevatte de gebruike-
lijke oritiek op het huidige regeringsbeleid en "het 3,D*G*~
verdrag» De oorlogssucht van het kapitalistische Amerika bracht
in de van 2ijn dollars .afhankelijke landen yrote. werkloos^
heidf verslechtering van het levenspeil en opkomst van het f as-
cismer,

De feestel i jke I-Mei bijeenkomsten, optochten en deroon^
s r a t T e "

„ 6
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demonstratie a vaaren georganiseerd door plaatselij ke"l-Mëi~co mi-
t e - s i ? , samengesteld il t leden van de G * P o N „ en haar mantelorgarii-
aaties•. In de echtend en middag werden feesteli jkheden voor de
kinderen gehouden^

Plaatselijke zangkoren en rmiziekgezelachappen, cabaret-
en dansgroepen, amateur-toneelgezelschappen en voordrachtkunste-
n aar D verleenden aa.n vele van deze vergaderingen hun medewer-
king,-. Hier en daa.i'; worden tevens films vertoond "o,a 0 rïDe "vredes-
tour'% "Alexander Matrosof", "De regenboog", "De schat" en "Het
ccnfXict ven Harry Smit h1'., " '

Aangenomen iroties be t rof fen een protest tegen de ' E ó D „ G > ?
de veroordeling van JoS-isnons en "de , ver se huiving van de natio-
nale feestdag naar Koninginnedag'S. • .

"Ce zalen «aren versierd met rode™ en nationale vlaggen, .
bone'-ens/portretten van. Lenin en Stalin» In verschillende op~' '
tochten werden praalwagens medegevoerdo Op een dezer vrerd een
nügeoaakto tank vertoond,, bemand met een Amerikaan en een S r S n ~
üolclaat.. Een en ande* onder ds leuze; "Yred.e' met alle volkeren -
B.:,EoG, is oorlog ; '„ ' . .
Overige leasen;
'';U e V/aar h e i d » Vr e d e s kr an t;v,,
'•In S^alins geest voor Vrede, 'Vrijheid eu Vaderland"
'•ren.iieid 'van aotia tussen ccmaunisten en socialj.sten"
' '•Wij willen vrede en vriendschap niet alle landen"«
"Voor het behoud der wereldvrede'1
"Zeelieden eisen vrede f ï
"Leve de Sovjet Unie, land van de Vrede"
!?lenheid is cnz-e kracht-
' 'Vriiheid voor "Piet van Staveren5 '
"Redt. de Roiren'bergs" '
"poer samenwerking naar Vrede en \Velvaart"
'^•Proletariers aller landen verenigt'U"
"Leve het socialismet! ' . |
"Meer eenheid voor de' zwakke werkers'2
'• .Geluk en vrede voor allen en een Vrij Nederland"
"Vrede ei:, broederschap"
"Jeugd wil Vrede-*'
"Jeugd aller landen verenigt U " - . ' .
''Geen huurverhoging" , •
'•Hogere lor:eny lagere prijr,enn :
"Voor werk .en woningen"
E1Voor loonsverhoging en welvaart voor allen11-
"Voor versnelde woningbouw1''
"Voor ieder kind melk op school" .
''Volledige uitbetaling der schade aan de rampslachtoffers l f

"Weer- scholen" '
"Drie waken vacantie voor de jougd"
"Ecu« G-* Is oorlog"
«Voor ••et, behoud van onze nationale zelfstandigheid"

'net "Handen
.", '7 Plf
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-Ma i'
werk voor allen!t

'•'Banden af van da 5e 'Mei1'
"Senheid tegen dollar-dictatuur71

"Vrije handel met Oont en V/eat"
•:Voor nationale onafhankelijkheid"
"Strijdt mee tegen de E ^ t u G v n
!'? logen aanvaarding Z.-IU G., ; t

^V/og met het E , D , &.~verdrag»
''Ijeger. herbewapening van de l^&si'B-'
'':Vredo? geen' kanonnen maar woningen"
"Vrede met alle volkeren. S-,D..-Gr.-oorlog15

ï:Minder vrapens meer woningen'7
! '^egen 'bewapening on :?a£cisï.ie<;

' c £tcp do bewapeningepclitiek11

"Teken voor het vrede s. pact tussen de 5 grote mogendheden : t

':l-eve de
"Leve l i
"l Mei st-rijddag voor Vrede en Welvaart"
'•Leve l Mei, strijddag der internationale arbeidersklasse"
'rLeve de Ie Hei? Werk, i:;oningen, welvaart"

De r;temning v^ac van nis.t tot opgewekt al naar gelang de
bijeenkomsten niet of wel werden opgeluisterd met oiusieky aang
e o do

De redevoeringen waren kennelijk alle volgens een vast
schema samengestelde. Pe inhoud verschilde praotisoh niet van het
normale verkiezingsoetoog,, DO heersende klasse in de kapitalis-
tische; landen moest haar1 wan kei o positie drijvende houden op de
kurk. der oorlogs- on oewapeningspolitiek. Dank ai," de sinds ja-
ren gevoerde consequente vredespolitiek der Sovjet Unie v/aren
de kapitalisten nu do laatste maanden in een toestand van ont-
reddering geraakt., Iedere vingerwijzing van Wal Is tree t werd door
de regering geaccepteerd niet Instemming van de r0v„dtA.. en de.
leiding van het IT,;V„V, r De goedwillende leden van deze partij
en vakbeweging werden opgeroepen zich te scharen naast de'cora-
.munisten en hun reactionnaire leiding de rug toe te keren.

5 K3T - DEMONSTRATIE,

De demonstratie op 5 Mei te .'jnsterdam was "georganiseerd
door een communistisch "5-Mei comité".» De doelstelling van dit
comité was te demonstreren tegen '*de -plannen om de bevrijdings-
dag ten grave te dragen en te vervangen door een algemeen feest
op Koninginnedag•'„ Niettegenstaande het verbod van de Burgemees-
ter tot het houden van demonstraties op diü dag was van .genoemd
comité - in woord en geschrift - een opwekking uitgegaan, om op
4 uur in de middag langs het nationale gedenkteken op de Dam te
trekkeno Tussen des namiddag^ 3 en 4 uur verzamelde aich naar

schatting

8 -
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schatting een duizendtal dernonatranten van beiderlei "kunne -.rond
het - afgesloten - plantsoen van het monument,, Klokke vier uur
werd aan de aldaar aanwezige'-politie verzocht een krans"te mogen
leggen aan de voet van het gedenkteken, hetgeen aan twee man
werd -toegestaan,. Het hek bleef echter gesloten0 Omstanders
trachtten door opdringen de hoofdingang te forceren^ Tegelijker-
tijd werden leuzen vertoond als "Vrede", "Vrijheid", "E.,IUG<,?-
neen" enz = Door dit provocerend optreden zag de politie zich ge-
noodzaakt de menigte te verspreiden» De onrust op de Dam en
omgeving duurde voort tot omstreeks half zes„

G R O E P 2 ~ ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND

Emmer Öom-
pas c uum

25/4 250/— rustig P* Bakker Bonte avond

Rotterdam 26/4 500/— rustig Ma v.d«Berg Muziekfeest
G. v «Oo s ter urn
M.Boshart '
0.7. E. Lange

Den Haag 27/4 30/100 rustig J»JuLabree Openb„vergade-
ring v 0 h« ,Pro t 0
comité J*v.
BIEMEN '

Houtige-
hage

5/5 50/120 lauw E,v*Langen -Feestavond

Te Emmer Compascuum opende de voorzitter der plaatselij-
ke afdeling; Poppe BAKKER, de vergadering met een woord van
welkom tot de aanwezigen* Hierna werden enige sketches opge-
voerd» , Tijdens de pauze sprak een onbekend hoofdbestuurslid o-
ver het E?D„G.-verdrag, dat hij een gevaar voor de vredelie-
vende krachten in ons volk noemde o Als blijk van waardering
voor de sterke groei der plaatselijke afdeling reikte hij na-
mens het hoofdbestuur medailles van Mao Tse Toeng en een vaantje
van de Preie Deutsche Jugend (PDJ) uit»

De feestmorgen te Rotterdam was georganiseerd door de
districts-muziekgroep "Stormbrigade" ter gelegenheid van haar
eenjarig b es taan o

Behalve een muziek-repertoire omkatte het feestprogram-
ma ook een film, getiteld "Ik ben een kleurling",

Achtereenvolgens
. 9 „
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Aohtereenvolgens .werden gelukwensen overgebracht door Ma:<
BERG (namens het hoofdbestuur van het A * N c J « V » ) , Gerardue
OOSTERUM (namens het C.ïvN.-district Rotterdam);, Maurits
(namens de E, V, C .-at'deling Rotterdam) en Carla LANGS (namens '!de
jonge G-arde", de muziekgroep van het A,rJ cJ ,Y,- district "• s-Gra-
venhage)

van
BOSHART

Te Houtigehage was door de plaatselijke A,-N*J,T..-afdeling
een feestavond georganiseerd ter viering van de nationale feest-
dag-,:. >
Tijdens deze bijeenkomst voerde Hu go van LANGEN, lid van het
hoofdbestuur en vertegenwoordiger der V/d^D,, Y, j het woord*
Volgens hem wil de regering, 8 jaar na de bevrijding,, het ias»
ciarne."via een achterdeurtje" binnenlaten? dit zou blijken uit
haar houding t » g r O - . de E.-D,, G O , de gratieveriening aan Lage s "en
andere oorlogsmisdadigers, haar gedrag met betrekking tot de
5e Mei, de positie der oud-Spanje-strijders, alsmede de opslui-
ting van Piet van Staveren en Johan van Biernen*
Mst betrekking tot het komende Wereldjeugdfestival in Boekarest
zeide de spreker, dat dit een machtig wapen in de strijd voor
de wereldvrade zou zi jn» ?ÏA1 deze jongeren zullen beloven om
nimmer de wapens tegen elkaar te gaan voeren", aldus van Langen*
Zijn rede. werd voorafgegaan en gevolgd door enkele zangnummers^
In de zaal waren de leuzen "Vferk in eigen gemeente", •;v;erk voor
dVjeugd'1 en "vrede" aangebracht,,

De voorzitter van de A'0N.J^V.-afdeling Den Haag, Jaap
LABREE voerde het v;oord op de door het plaatselijke "prctëst-
comité* Johan van Biemen" beiegde vergadering» Hij betoogde,
dat bij doorvoering der S .DoG» Nederlandse jongens - b i j ' e e n ver-
blijf in Duitsland - onder Nazi-rechtspleging kunnen komen te
•staan. Andere gevolgen der E„D,G.- zo vervolgde spreker -
zijn de huurverhoging en de prijsstijging van gas en "brandstof „
Daarom betekent E„D*.G<, inderdaad "ellende, dood en gebrek". De
Bescherming Burgerbevolking - door spreker- "B,B0 boerenbedrog11
genoemd - zal een mislukking worden, evenals de Nationale Reser-
ve P
Inplaats hiervan heeft ons volk "vrede- nodig, aldus spreker.
Hij besloot zijn betoog met de bewering, dat het S,D*G.-verdrag
: 'er.nooit door komt ; l ? als mon strijdt gelijk Johan van Biemen
deed» . ,
Na de pauze werd een film betreffende het V/eroldjeugdfestival
te Berlijn. (1951) -vertoond*

Groep 4-A

- 10
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G R O E P 4-A EEïlHEIïJSVAIZCENÏRAlE.

Hollandse- 1/5
vsld
G-e a- Hoog e veen

Yelp 1/5
Go n o Rh e d en

50/80 rustig
en or-
delijk

30/90 opgew.

G.v.Sc k:
L„Zoning
K»Sohonewille

A, v.d.Berg
C»Y/elters

I-Mei vie-
ring

I-Mei vie-
ring

bonden, de afschaffing van de viering van de Nationale feestdag
op 5 Hei en de Nederlandse regering,, die onder druk van de Ame-
rikanen een oorlogspolitiek voert, Leo KONING betoogde te Hooge-
veen ; dat dit l Hei-feest onder bijzonder gunstige omstandighe-
den wordt gevierd, aangezien'het communisme, alom in de wereld
terrein wint* Dit zou vooral bij de laatste verkiezingen in
Frankrijk zijn gebleken.

ïe Veip wees Albertus van den BERG (14-8-25) op het grote
verschil tussen de kapitalist en de arbeider", 33e eerstgenoemde
is ia de gelegenheid dure schouwburgvoorstellingen en concerten
te bezoeken, de laatstgenoemde daarentegen is niet in staat om
van de culturele kant van het leven te genie ten. Hij betoogde,
dat er geen ijzeren gordijn is en dat in de Sovjet Unie en de
andere communistische Oost»Europese landen de ideale toestand
voor de arbeider wordt benaderd.

G R O E P 4 - B - O.V.B,

Rotterdam 19 A 700/—

Hippoly- 1/5
tra s hoef
Ge m. \7ieringen

V/aSmid Feestelijke
A.v.d.Bsrg bi jeenkomst

t ,g.v, het 5-
jarig bestaan
v , h , O.V.B,

B.Hartman I-Mei viering
A. v., d...Berg O» V.B.

Toon

- 11 -
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Toon van den BEHG gaf te Rotterdam, een terugblik over
het ontstaan en de groei van het O.V.,B. en geide, dat de voor-
spelling van de 3,,V,G. als zou het 0 „ V » 3 „ eon korte levensduur
beschoren sijn. niet is uitgekomen. Het O , V , B c staat stevig op
zijn benen en neemt nog steeds in ledental toe, Dezelfde spreker
besprak in V/ieringen de zin van de l Mei-viering^ Hij ageerde te-
gen de bewapening, waarvoor grote bedragen v/orden uitgegeven»

G R O E P - ALGEMENE ïïZDERIJ^DSE VRSDSS ^

St, Maarten 25/4 20/250 rustig KV, Vuur e Openbare bi j -
eenkoms t

Volgens spreker was er van het aivul-militairisme van na de
eerste Wereldoorlog (geen man en geen cent) niet veel meer over?

maar desondanks leeft het toch nog onder de mensen* De huidige
arbeidersbeweging/ die thans daadwerkelijk aan de regering deel-
neemt is - evenals het Christendom - in gebreke gebleven het
ontwapeningsideaal werkelijkheid te doen worden» De "A,N.V,A.
vindt de dienstplicht niet'aanvaardbaar omdat zij de oorlog on-
zedelijk en misdadig noemte

M VREDE,

X-elden 29/4 25/50 rustig O*. JVvïentink Openbare bij-
eenkomst

zette het standpunt van "Zerk en Vrede" niet betrek-
king tot de "Bescherming Burgerbevolking" uiteen* Medewerking
aan de B « B t werd on trad en f omdat deze organisatie een verleng-
stuk is van het militaire apparaat en er mede op is gebaseerd
de oorlog te winnéna "Kerk en Vrede," v/il de leden echter niet.
binden- Ala het nodig noch t zijn zullen de leden - ook buiten

- doen wat hun hand vindt om te doen»

Personalia,


