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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

v***

22/3 42/140Nieuw-
lande
Gem.Oosterhesselen

Purme-
rend

Nieuwe
Pekela

26/3 51/100

27/3 49/~

Friesche- 28/3
palen
Gem.Opsterland

40/~

Beerta 30/g 275/—

Woudsend 1/4 11/150
Gem.Wymbritseradeel

2/4 60/75Glaner-
brug
Gem.Enschede

W.Kremer

C.Geugjes

J.Schoonen-
berg

A.Zandstra

H.Haken

Ko Schaper

Bijzonderheden

Vergadering m.
filmvertoning

Vergadering m.
filmvertoning

Peestvergade-
ring

Vergadering m.
filmvertoning

Fe e stvergadering

Vergadering m*
filmvertoning

T.Stuivenberg Vergadering

— 2
Den Haag
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Den Haag 2/4 60/500

Hilversum 2/4 70/200

Velp 2/4 24/80
Gem.Rheden

Finster- 3/4 120/~'
wolde

Medemblik 3/4 21/50

Examen 3/4 500/500 aand

Nieuwe- 4/4 10 O/-
schans

Steenwijk 5/4 —/—

Rotterdam 5/4 1200/—

Leiden 6/4 400/~-

Drieborg 6/4
Gem.Beerta

Vlissin- 7/4
gen

Leeuwar-
den

7/4

Wagenin- 8/4
gen

80/~

25/200

70/150 vrij
enth<

14/30

Zwolle 8/4 60/350

Amster- 9/4 1500/1800
dam

G -v. Praag

A.C-elok

J. Branden-
burg

J.Siemons

J -Haken

G. Hagenaar

H. Haken

F «Reuter

P. de Groot

F. Reut er

T. H. Nap
H. Haken

J. Haken

M o Bakker

TJ o Jager

?,de Groot

bis. 2,

Vergadering m -
filmvertoning

Vergadering m-
filmvertoning

Vergadering EI.-
f i Imv e r toni ng

Vergadering m,
filmvertoning

Vergadering rn
f ilmver t oningl

Districtsver--
g ad e r ing

Vergadering nu
f i Imv e r t o n ing

Openluchtver-
g ad e r ing

Feestelijke
dictrictsïver •-•
gadering

Vergadering m»
f i Imv e r t o n i ng

Vergadering
filmvertoning

Vergadering rn,
filmvertoning

Vergadering

Vergadering

Vergadering m r
f iImve r t o ning

Vergadering EU

- 3 -
Alphen
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Alphen 9/4 80/200
a „d* Rijn

Harkema- 9/4 5.20/160
Opeinde
Gem.ichtkarspelen

Heiliger- 9/4
lee
Gem.Scheemda

ippinge- 10/4
dam

Deventer 10/4

40

Winters- 9/4 26/200
wijk

70

r-

Hoorn 10/4 50/100

Sneek 10/4 240/350

Vlaardin-10/4 50
gen

Deventer 11/4 160/380

Hengelo 11/4 58/150

Klein- 11/4 19
Ulsfla

Weeap 12/4 • 25/50

Culem- 13/4 140/400
"borg

Hilversuml4/4 300/450

Delft 15/4 65/360

T,7.Janxoel

J-Haken

P.Schoonen-
berg

R ..Haks

Tg.Jager

F.Sohoonen-
berg

F.Meis

S.Groenendijk

Tj«Jager

A.Gelok-Wal-
vius

Vergadering m.
f i Imv e r t o n in g

Feestvergade-
ring

Filmvoorstel-
ling

Vergadering m,,
f ilmvertoiiing

Feestvergadering

Openlucht
meeting

Vergadering m c
filmvertoning

Feestvergade-
ring

Openluchtver-
gadering

Vergadering m,
filmvertoning

C.Geugjes

W.Jansz

F.Meis

S.Groenendijk

Vergadering mj
filmvertoning

Filmvoorstel-
ling

Vergadering m,
filmvertoning

Vergadering m»
filmvertoning

Vergadering m=
filmvertoning

Vergadering m.
f iImv er t oning

Veendam
- 4 -
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Veendam ISA 45/100 — — Filmvoorstel-
ling

Vlaardin™ 16/4 45/220 -~ FoSchooneriberg Vergadering m.
gen filmvertoning

ECTISI1 OVERZICHT

Op vrij v/el alle vergaderingen werd een film vertoond. Ge-
draaid werden o,.a, "De Regenboog", "Alarm Gestapo", "Dagen en
Nachten van Stalingrad11. "Spartakiade" , "Ver van Moskou"3 "In vre
destijd1';, "De Schat'-1, en'"De Dorpsarts" ,

In verschillende p.alen waren spandoeken bevestigd met leu-
zen als: i!Eenheicl tegen Romme", "Geen anti-communisme, maar anti™
Kapitalisme", "Kiest communisten-", "EoD.G» -- weg ermee", "leve de
Vrede", "Voor Vrijheid en vriendschap met de Sovjet Unie11- "Voor
loonsverhoging en prijsstop"? "Geen Amerikaanse bezettingstroepen
in ons land% "Handen-af van 5e Mei", "Minder -wapens, meer wonin-
gen" en "Leve het socialisme".'

Voorts waren v-erkier/ingsreolame-biljetten opgehangen,. Gecol-
porteerd werd niet "Sovjet-Union" j "Voor duurzame vrede en volks--
democratie", c.-:. '''Een korte levensbeschrijving van J „W»
Stalin" en de bröchura "Ronme legt zijn kaarten op tafel".,-. ••

Hier en daar werd door zangcliibjes, dansgroepen, cabaret- en
toneelgezelschappen medewerking verleendf

De vergadering' te T"rageningen v/as speciaal belegd voor kuns-
tenaars en intellectuelen c Het geliaor bestond hoofdzakelijk uit studen
den»

De. openluchtmeeting to Deventer trok zo goed als geen pu-
bliek, terwijl de bijeenkomst te Vlagtwedde wegens gebrek "aan be-
langstelling moest worden aigelast»

Alle samenkomsten stonden, in het teken van de Statenver-
kiezingen»

Het politiek optreden van de K.V»?» zowel in als buiten het
parlement werd fel becritiseerd»

Diverse sprekers bespraken de verhouding K,V5?0-Ptv.d»Ao en
de positie, welke de communistische partij inneemt,

Zij zagen als de taak van de C"P.:I\7» om voor alles te vechten
tegen Romme c

Rommè werd één van de voornaamste belagers van de vrije
naties genoemd«

V/3 ar om, zo vroegen deze sprekers zich af, houdt Romme zich
zo krampachtig vast aan de coalitie met de !P:,v*d,A3?

Uit aigst, dat de. communisten, en de .socialisten uit de
P„v.d,A, samen sullen j-:aan en een eenheid van actie zu.llen vormen

]?red
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Pred SCKOONENBERG was te Winterswijk uitermate scherp in zijn uit-
latingen? toen hij zeide; "Romme veegt eijn voeten af aan de
P.v»cUA.r.!i en "de P.v.drA.. is in wezen een vazalpartij van Romme",-

De rechtse leiders van de P„v.-d-A c werden fel gestriemd, om-
dat deze met Romme de vijfde colonne in de P,v,d„A* vormen, Steeds
weer gaar. deze onder het juk van Romme door»

De enige remedie tegen deze verderfelijke Rommeaanse poli-
tiek is een eenheid van actie van communisten en socialisten*

De Nederlandse arbeiders moeten de vuist van de eenheid ge-
bruiken om de stijve nekken van Romme en zijn kapitalistische vrien-
den te doen buigen, zo zeide Jan HAKEN te Leeuwarder^

In de feestelijke vergadering te Beerta werd hulde gebracht
aan de negentien mannen en vrouwen, die. indertijd terzake ordever-
storing in het gemeentehuis te Beerta tot gevangenisstraf veroor-
deeld waren, en die hun straf thans hadden uitgezeten.

Jan SIEMONS ? één der veroordeelden becritiseerde het gevan-
genisregiem en hekelde het optreden van de directeur van het huis
van bewaring« Uit protest tegen de handelswijze van de?,e directeur
was hij in hongerstaking gegaan *

Ook nu weer waren het E.D.G j-verdrag, dat gesien werd als
een pistool op de borst van Nederland, de -voatigin^ van Amerikaanse
luchtbases in ons land, de zorgwekkende toestand van de arbeiders-
klasse en de 5e Mei-viering de hoofdpunten van het betoog van alle
sprekers.

Opmerkenswaard is de visie van de C=P»N. op de Zondagswet,
die in enkele bijeenkomsten ter sprake kwam.

De considerans van deze wet is, volgens de communisten,
het onmogelijk maken van massale demonstraties van de arbeiders-
klasse. Deze wet is dus uitsluitend tegen de CoP.N. gericht»

Alle vergaderingen werden besloten met een opwekking zoveel
mogelijk propaganda te maken voor de C«P.N-, de enige werkelijke
arbeiderspartij in Nederland»

G R Ó EP 2 - VERENIGING "NEDERLAND - U.S.S.R."

Schiedam 4/3 250/350 rustig C.v.Lieshout Propaganda
filmvoorstel-
ling "De man
met de 5 ge-
zichten."

Van LIESHOUT betoogde, dat het afgelopen seisoen zeer
gunstig

•"• O ****
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gunstig was geweest voor de Vereniging "Nederland-U» S .3.R. " <• Hij
wees in dit verband op het aantal nieuwe leden alsmede op het
nieuwe gebouw, dat de vereniging in Amsterdam heeft kunnen betrek-
kenHet grootste succes, aldus spreker, was gelegen in de verste-
viging en uitbreiding van de culturele- en handelsbetrekkingen
met.de Sovjet Unie. Wanneer de betrekkingen met Rusland steeds
meer uitgebreid zouden worden, zou er van oorlog geen sprake meer
kunnen zijn. Dat de Sovjet ïïnie alle agressie verfoeit, kwam weer
tot uiting in de wens die zij te kennen had gegeven, lid te wor-
den van de Noord-Atlantische verdragsorganiaatie. Tenslotte wer-
den de aanwezigen opgewekt ook in het zgn, stille seizoen de ver-
eniging te blijven steunen en er voor te blijven werken, in het bet
lang en voor het behoud van de vrede»

DIVERSEN-

Enschede 20/3 450/450 opgewekt — Opeiab = f eestavond
belegd door de
zangver. "Morgen-
rood" met mede-
werking van "De
Stem der Werkers"
uit Almelo.

G R O E P 4-A - EENHEIDSVAKCENTRALE,

Ammerstol 27/3 60/? rustig P.Bakker Feestavond EVC
m>toneel en
bal,

Apeldoorn 3/4 190/400 rustig A.v.d.Broek Prop. feesta-
vond EVC m.
Cabaret.

Beverwijk 8/4 550/550 rustig — Filmavond De
Metaal/EVC

Te
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Te Ammers'bol werd de feestavond bezocht door bekende commu-
nisten en personen, die communistisch georiënteerd zijn. Ie aange-
kondigde spreker EUNOOTER verscheen eerst om 9 uur? doch verdween
ronder een redevoering te hebben gehouden na een kwartier, omdat
sijn aanwezigheid in Rotterdam i^v.nu de havenarbeidersstaking ver-
eist v/as. BAKKER hield als invaller een korte propagandarede.

Te Apeldoorn sprak v»d*BROEK een kwartier, Onderwerp was het
nieuwe program van de E<,V-.C. met voornaamste punten: de prijsstop
en grotere investeringen-, Hij wekte de aanwezigen op te strijden
voor liet behoud van de 5e Mei herdenking o Spreker vermaande de le-
den er voor te zorgen een vraagbaak te zijn in de bedrijven, het-
geen te bereiken is door sich de bepalingen van het arbeidsrecht;
de C°A*Oo en het sociale recht eigen' te makenc Ten aanzien van de
wensen van de E^V^C. merkte hij op, dat alles in overleg is te re-
gelen, doch het stakingswapen mag niet afgewezen worden* Zijn rede
werd met veel applaus beloond.
Het feestprogramma had geen politieke inslag.

Voor de filmavond te Beverwijk was vergunning verleend onder
voorwaarde, dat geen toespraken zouden worden gehouden» De gróte
toeloop was toe te schrijven aan de aangekondigde attractieve
films: de voetbalwedstrijd Engeland-Hongarije en de film "De Mid-
voor".-. Yoor de vele - niet communistisch georiënteerde - bezoekers
waren beide films teleurstellend=

De propagandistische opzet van deze avond was allerminst
geslaagd; integendeel werd bereikt, dat velen der bezoekers zich
niet meer naar een communistische filmavond zullen laten lokken. De
opbrengst van deze avond was ten bate van de afvaardiging naar het
Internationaal Metaalbewerkers Congres te Yfenen van 3-7 Juli 1954.

P E R S O N A L I A .

Bakker (blz=6)
Pi e t er-.

Bakker -(blz,2)
Marcus.

Brandenburg (blz*2)
Jaco'b^

Broek (blz.6)
.Albert Nijsbert van den.


