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DE COMMUNISTISCHE 1 MEI-VIERING.

Voorbereiding.

In een groot aantal plaateen was de 1 mei-viering de

eerste gelegenheid - na de novembergebeurtenissen - maarbij

de CPN weer openlijk naar buiten trad. Openbare bijeenkomsten,

die onverbloemd als communistisch aangekondigd waren, hadden

voordien slechts in enkele gemeenten plaatsgevonden. Er was

de partijleiding daarom veel aan gelegen, dit jaar met-de 1-mei-

viering zo goed mogelijk voor de dag te komen.

In verschillende streken vond de viering op één centraal

gelegen punt plaats. Zo werd het 1 mei-feest voor het district

Centraal Gelderland, met uitzondering van een bijeenkomst in

Apeldoorn» te Arnhem gehouden en vond het feest voor Gooi- en

Eemland te Hilversum plaats.

fiekening houdend met de vele andere werkzaamheden waar-

voor de partijgenoten zich ten gevolge van de weerslag van de

november gebeurtenissen in 1956 (financiële actie, terugwinning

van leden en abonnees) en de reorganisatie van de partij geplaatst

zagen, kan worden gezegd, dat aan de voorbereiding van de 1 mei-

viering veel aandacht en zorg werd besteed.

Evenals in vorige jaren was de organisatie ook nu weer

vrijwel overal in handen gelegd van speciale 1 mei comité's,

samengesteld uit leden van de CPN en uit leden van de EVC, de

NVB en het ANJV, al naar gelang van de aanwezigheid van plaat-

selijke afdelingen van die organisaties.

Deelname.

Voor de communistische 1 mei-bijeenkomsten bestond in het

algemeen beduidend minder belangstelling dan in voorgaande jaren.

Hierbij komt, dat dit jaar in een aantal kleinere plaatsen in het

geheel geen bijeenkomsten plaatsvonden. Het merendeel van de ver-

gaderingen kenmerkte zich door een min of meer matte stemming

van de bezoekers.

Voor een opgave van het deelnemerstal en de sprekers in een

aantal plaatsen moge verwezen worden naar de bijlage van deze

beschouwing. De opsomming is niet volledig.
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Globaal bezien vond ongeveer een derde gedeelte van de bij-

eenkomsten plaats in de openlucht; voor de andere had men beslag

meten te leggen op besloten ruimten. Hoewel de partijleiding er

bij de leden op had aangedrongen die dag vrijaf te nemen, werden

de vergaderingen toch overal in de avonduren gehouden. Des ochtends

en in de namiddag werden in de grotere plaatsen de kinderen op

feestelijke wijze beziggehouden« — .

Ook aan de avondbijeenkomsten was getracht een min of meer

feestelijk karakter te geven door het doen optreden van artisten,

zangkoren, muziek ensemble's of ten minste, door het vertonen van

films»

Alleen te Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werd naast de

meeting een demonstratieve optocht gehouden waarin respectievelijk

circa 1200, 500 en 1̂ 0 personen meelippen.

De gehouden toespraken geven geen aanleiding tot het maken

vgn bijzondere opmerkingen. De belangrijkheid van de plaatsen,

waar de bijeenkomsten werden gehouden is zoals gewoonlijk bepalend

geweest voor het toewijzen van de sprekers: Amsterdam - Paul de

GROOT; Rotterdam - G.WAGENAAR; Den Haag - Marcus BAKKER; Utrecht - .

H. GORTZAK enz. Een plaats als bijv. Schoonoord met 39 bezoekers

moest zich tevreden stellen met de als spreker onbekende voorzit-

ter van de ABV/EVC, Joop van GESSEL en Apeldoorn met 60 aanwezigen

met de bestuurder van de BNOP/EVC, Wim BRINKMAN.

De leuzen waaronder gedemonstreerd werd of die in vergade-

ringsruimten waren kenbaar gemaakt, gaven een weerspiegeling te zien

van de thans door de partij gevoerde agitatie. Zij betroffen in het

algemeen de benoeming van generaal Speidel, de atoombom, het gebruik

van kernwapens en de bestedingsbeperking.

De meest kenmerkende leuzen waren: "Geen Nederlandse jongens

onder bevel van Speidel", "Geen nieuwe Duitse weermacht", "Voor

een nieuwe loonronde", "Voor stopzetting van proeven met atoomwapens

en "Minister Zijlstra moet weg".

mei 1957-
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1 mei-vergaderingen van de CPN in 1957»

Plaats: ogenlucht of zaal!

Alkmaar ,

Amsterdam

Apeldoorn

Arnhem

Delft

Deventer

Enschedé

Finaterwolde

's-^ravenhage

Groningen

Haarlem

Hilversum

Houtigehage

Jubbega

Leeuwarden

Leiden

Rotterdam

Schoonoord

Sneek

Utrecht

Velsen

Wormerveer

Zaandam

zaal

openlucht

zaal

zaal

zaal

zaal

openlucht

zaal

openlucht

zaal

openlucht

zaal

2aal

zaal

zaal

zaal

openlucht

zaal

zaal

openlucht

openlucht

zaal

openlucht

Spreker (ster) :

A. AVEHINK

Paul de GROOT
Jan BÜSSINK

W. BRINKMAN

Fred Schoonenberg

Rie LIPS

G. KAAS

G. GEELHOED

H. HOEKSTRA

M. BAKKER

Rinus HAKS

S. GEUGJES

Frits REUTER

C. v. DILLEN

Dora BUNGENER

G. GEELHOED .

G. WAGENAAR

Joop v. GESSEL

U. v. d. SCHANS

H. GORT ZAK

Bertus BRANDSEN

Rinus HAKS

B. BLOKZIJL

Deelnemers;

90

3000

60

90

70

100

125

250

200

120

375

80
50
100

100

500

39

85
100

100

60
200

mei 1957.


