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G R O E P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap.

Aalsmeer 1/5 75/100

Almelo

Amers-
foort

1/5 150

1/5 40/200 luste-
loos

Amsterdam 1/5 1500

Arnhem 1/5 125/225 mat

1/5 80/400

B~7uns sum 1/5 75

Assen-
delft

P.M.Lanser

J»F.Wolff

Dora Büngener

H.Gortzak

Apeldoorn 1/5 75/700 rustig G.v.Praag

C.v.Dillen

Oor Borst

Bi j zonderheden

I-Me i-vergade-
ring

I-Me i-betoging

I-Me i-vergade-
ring

I-Me i-be toging
m, optocht

l -Me i -verg ade-
ring

I-Me i-vergade -
ring m. optocht

I-Me i -vergade-
ring

I-Me i-bij een-
komst

Delft



Delft 1/5

Deventer 1/5

Dordrechtl/5

Drachten 1/5

Enschede 1/5

Emmer- 1/5
Compascuum
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70 — G.Maas

375/550

126/140

50/200
(kinderen)

400

90/200

Praneker 1/5 90/100

t s-Gra- 1/5
venhage'

325

Grohingenl/5 260

Haarlem 1/5 400

Hengelo 2/5

Hilver- 1/5
-urn

Hoorn- 1/5
sterzwaag
Gem «.Heerenveen

52/70

450/500

70

Houtige- 1/5 80/150
hage-Boe- -
lenalaan
Gem.smallingerland

enth.

enth

J.Branden-
burg

S«Groenendijk

mat

aand.

H.J.Aldenkamp
J. P. Reuter

.v«d„Berg

l -Me i-bij-
eenkomst

I-Me i-verga-
dering

I-Me i-verga-
dering

3. ~Me i-kinder
feest

1-Mei^beto*-
ging m. op-
tocht

I-Me i-verga^
dering

M.Bakker

vrij enth. C.Geugjes

%*„Toudenberg l-Me i-verga-
dering

H.N.F.Hovens 1-Mei-beto-
G.G.Geelhoed ging m* op-

tocht

l-Mei-verga~
dering m,
optocht

l-Mei-beto-
ging

1-Mei-verga-
dering

I-Me i-verga-
dering m-

L.J.H.M.VrTurn-
hout

B.Brandsen

opgew.

J.Buske

W.Kremer

I-Me i-verga
dering

l-Me i-verga-
der ing

Kroianenie

- 3 -
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Krcmmenie 1/5 150/550 vrij enth, W.Jansz

leeuwar- 1/5 250/600
den

H o Haken

Leiden 2/5 225/360 opgew, H«Gortzak

Rotterdam 1/5 225 en
800

Soest- 1/5 30/120
Baarn

Utrecht 1/5 100/325 lauw

Veendam 1/5 47/100

Westzaan 1/5 24/200

S.de Groot

Y.MQinkenberg

/UD<=Schoonen-
berg

H.Kobus

H^Knuistingh
ïïeven

Wins cho -
ten

Wormer-
veer

Zutphen

1/5

1/5

1/5

100/100

130 enttu

1.25/300

J , Haken

A.Gelok-
vius

M,J«,Haks

l -Me i-verga-
dering

l -Me i-verga-
dering

I-Me i-verga-
dering

1-Mei-beto-
ging en avond-
vergadering

1-Mei-verga-
dering

I-Me i-verga-
dering

I-Me i-verga-
dering

I-Me i-verga-
dering

I-Me i-vergade-
ring

Zwolle 1/5 70/100 H.J.Nooter

-verga-
dering

I-Me i-verga-
dering

1-Mei-^verga-
dering

I-Me i-Vier ing ••

Vrijwel alle 1-Mei-bijeenkomsten, optochten en demonstra-
ties werden georganiseerd door l-Mel-comitéis, gevormd door leden
van de plaatselijke afdelingen van de C.t,N», E*V.C6, N.V.B.'en
A*N'J*V>c

In de ochtend werden bloemen gelegd op de graven van de
gevallen communistische verzetsmensen, terwijl zowel 'morgens

als



s ir.;
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als's middags feestelijkheden voor de kinderen werden gehouden.
Zangkoren? musiekgezelschappen,- cabaret- en dansgroepen.,

amateur-toneelgezelschappen en voordrachtskunstenaars verleenden aan
~öle van deze vergaderingen hun medewerking-. •

Hier en daar werden films vertoond o«a. "De Raad der Goden",
"De matrozen van Zroonstad", "In Vredestijd" ? "Het Lied der Jeugdy
"Zoebahkosakken" en "De Jonge G-arde",

In verschillende optochten werden praalwagens meegevoerde De-
ze stelden o»a. voor; een I-Mei Koningin met fakkel, een op 5-Mei
gesloten, fabriek, een weegschaal die aanwees dat de uitgaven voor de
ouden van dagen in het niet verzonken bij de 1-g- milliard voor de
bewapening ? een A* F» J?V •>-groep (met een kampeer tent) ? die meer va-
cant ie eiste r

Er werd gecolporteerd met De Waarheid", "Vrede" .en met "po-
li'tiek en Cultuur"; terwijl hier en daar wit kartonnen ronde schild-
jes met het opschrift "T Mei", met daaronder een rode vuist de let-
ters S.D..G» verplettende, te .koop werden aangeboden,

- ' De aaien waren versierd met rode- en nationale vlaggen, ter-
wijl spandoeken?, waarvan er vele ook in de optochten werden mede-
gevoerd, waren-opgehangen ? met o, a. de volgende leuzen s
"Leve de eerste Mei, strijddag voor de vrede en een beter leven"
"Voor!'e en nationale viering van de 5e Mei"
"Vermindering der bewapening" .... :

''Loonsverhoging en prijsstop"
"Betere onderwijsvoorzieningen" .
"Leve de internationale solidariteit der arbeiders"
"Vrede en'vriendschap met de Sovjet Unie"
"Geen ondernemingsraden? maar bedrijfskernen"
"Meer handel tussen Oost en Eest"
"Voor snelle invoering van een wettelijk ouderdomspensioen"
"Geen oorlogs- -maas? welvaartspolltiek"
ME«D»G->- weg ermee". '
"Geen Amerikaanse atoombases in Nederland"
"Vrijheid voor Piet van Staveren en Johan van Bieraen"
"Indonesië vrij- weg met de "R..T.C."

In Amsterdam, had de burgemeester verboden de laatste vier
leuzen in de optocht mede te voeren»

Veel is er veranderd i$Üe wereld sinds' .men in 1990 te Parijs
voor het eerst l Mei.vierde, zo werd gezegd»

Verschillende sociale wetten heeft de arbeidersklasse v/eten
af te dwingen en de kapitalistische uitzuigers hebben reeds vele
concessies moeten doen..-

Na de vele zegeningen, die de l-Mei-strijders in de loop •
der jaren bereikt hadden; gememoreerd te hebben, richtten de spre-
kers hun blik.naar de Sovjet unie en de .met deze staat innig verbonden
satelliet-landen.

We zien; zo seiden zij? dat daar r.iet alleen betere maat-
schappelijke toe standen tot stand zijn gebracht, maar ook dat

het
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het kapitalisme daer 10 weggevaagd'»
Acht honderd millioen mensen vieren thans in volle vrijheid

hun l -Mei-feest, bevrijd van
spook van de werkloosheid en

Nederland is nog niet
ware socialisme stormt reeds

goeden moed- het

het kapitalisme, bevrijd ook van het
onderdrukking.
bevrijd» "Doch hebt
op ons af o!"

Overigens hadden de diverse redevoeringen als thema's het
E. D. G. -verdrag j de vestiging van Amerikaanse bases in ons land, de
zorgwekkende toestand van de arbeidersklasse, de onbehoorlijke
winsten van de kapitalistische ondernemingen en de 5© Mei-viering
punten die eveneens opgeld hadden gedaan bij de afgelopen verkie-
zingspropaganda voor de provinciale staten»

De kameraden in de P. v, d. A. werd toegeroepen: "Gij demon-
streert onder de verkeerde vlag n»l. onder de vlag van de rechtse
leiders van de P.v.d.A», in wezen Uw doodsvijanden, die heulen met
Romme . de roetzwarte reactionnair ",
"Keert terug van de dwalingen uws weegs en schaart U naast de
communisten voor een beter bestaan, voor lo'on en brood, voor de-
mocratie en gewetensvrijheid, voor vrede, veiligheid en voor een
zelfstandig 'Nederland =,

G R O E P 2 NEDERLANDSE VROUWENBEWEGING,

Utrecht 26/4 10/-- .auw J aTouw-Zondervan Openbare
bijeenkomst

Spreekster, die v/er d aangekondigd als een verloskundige uit
Den Haag ? behandelde de methode van de pijnloze "bevalling „

G R 0. E P 4-A EENHEIDSVAKCENTRALE,

Drachten 1/5 100/200 enth< «Meis Peestvergaderin^
EoV.C» met to-
neel

Te Drachten betoogde Meis, dat de arbeidersklasse nog
nimmer

- 6 -
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nimmer een zo grote machtspositie heeft "bekleed als thans. Over
de gehele wereld aijn acht honderd millioen mensen samengebundeld
door de communistische partij. Door de vredeswil v&n deze massa is
een oorlog niet meer mogelijk. Dit ten spijt van een Poster Dulles;
wiena macht de laatste vier jaar .sterk is getaand. Het kapitalisme
blijft oorlog wenseiij zulks in verband met de reeds heersende
crisis?,

Ten aanzien van de pas gehouden verkiezingen merkte hij met
blijdschap op, dat de aanval op de C.P.N. volkomen is mislukt en
dat 500*000 (?) kiezers borg staan voor het voortbestaan van de
partij ,

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

Wieringen 1/5 100/150 rustig C^Oosterwijk Feestavond
O.V.B, m,to-
neel

Enschede 1/5 80/200 geïnte- G.J,de Jonge Feestavond
resseerd A.v.d.Berg O-V.B. m.ca-

baret en bal.

Te Vieringen sprak OOSTEÉWIJK over "Nationaal feest of in-
ternationale strijd". Hij betoogde, dat het O-V.B. in de arbeiders-
klasse de kleine voorhoede vormt, die de juiste strijd voert, In
het bijzonder hekelde spreker het N.V « V * , waar op l Mei het woord
gevoerd wordt door de intellectuelen, die aan de zijde van de
bezittende klasse -staan-.

Te Enschede betreurde de JONGE in zijn openingsrede de
matige opkomst=> Echter vond hij het een troost, dat de C.P.N.-
bï:]eenkomst op dese/avond ook weirig belangstelling trok.

De rede van van den BERG was grotendeels gewijd aan de
parade te Rotterdam op 30 April, tegen het houden waarvan een
8-tal organisaties had geprotesteerd. In de voorafgaande naoht
waren 50,000 manifesten verspreid»

Spreker memoreerde, dat sedert de schapping er steeds, oor-
logen zijn gevoerd voor een of ander heilig doel» Er is echter
nimmer een oorlog gevoerd, waardoor de toestanden van de arbei-
ders zijn verbeterd o

In dte togonsrcnslling tussen het kapitalistische Westen en
het zich democratisch noemende Oos'ten wil het O.V.B, geen partij
kiezen* Onze doelstelling is de derde weg, die leidt naar vrede,
vrijheid en menselijkheid»

Grojep 6,

—• Y _
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G R O E P 6 - JEHOVA'S GETUIGEN.

Wieringerwerf 18/4 19/250 rustig v. Weert Openbare
Geiru Wieringerineer eenkomst

De spreker, die het onderwerp "De hel en de hemel" behan-
delde, "beweerde, dat de Katholieke "bijbel geheel in strijd met
de waarheid was * v. WEERT "begaf zich niet op politiek terrein.

P E R S O N A L I A .

(big.2)
Hendrik Jan.

/Bakker (blz.2)
Marcus.

c/Berg (blz .6)
Anton van den*

/Berg (blz.2)
Max van den.

SB(orst (blz.l) ;
CornelSis.

'/Brandenburg . (blz.2)•
Jacob.

/Brandsen (blz.2)
Bertus»

yBungener-Odinot
(blz.l)

Theodora Jacoba.

jBuske (bla.2)
v/vermoedelijk Rutken^ Dirk
Jeen

D̂illen (bla.l)
Carel Frederik Wilhelmus i


