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COMMUNISTISCHE PARTIJ Van NEDERLAND .

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaaloap»

Bij zonderheden.

Hattem

1/11

50/200

Openbare film-avond

Nieuwe
Schans

1/11

35/7

Groningen.5/11

150/7

rustig

Verslagvergadering

J„Haken

Herdenking OctobaS Revolutie

'i7. Hul s t

Herdenking Octob:?r Revolutie

Assendelft

7/11

Hilversum

7/11

130/200 rustig

JubbegaSchurega

7/H

niet doorgegaan wegens gebrek
aan belangstelling

Herdenking Ootober Revolutie

550/1200 lus te»
loos

Herdenking October Revolutie

Rotterdam 7/11

40/400

onbekend

A, D. Se hoon en- Herdenking Oktober Revoluberg
tie

J.Haken

Oversohie
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Overschie/ 7/11
Gera.Rotterdam

85/7

lusteloos J.Maliepaard

Westzaan

7/H

28/100 rustig

Wormerveer

7/11

Zaandam

Herdenking
October Revolutie

G° Schoen

Herdenking Getob er Revolutie

24-0/330 lauw

M,Bakker

Herdenking October Revolutie

7/11

350/400 matig

G»Maas

Herdenking October Revolutie

Zaandijk

7/11

100/250

W.Hartog

Herdenking Getob er Revolutie

Alkmaar

8/11

C*Smit

Herdenking October Revolutie

Amsterdam

8/11 3000/—

G.Blom

Herdenking October Revolutie

Deventer

8/11

300/400 rustig

A,D.Schoonen- Her denk ing Getob er Revolutie

Leeuwarden

8/11

250/250 vrij
enth<

G-. Wagen a ar

Herdenking Oc. tob er Revolutie

leiden

8/11

250/300 vrij
enth

M,E.IipsOdi-no t

Herdenking Oc~
tober Revolutie

Utrecht

8/11 340/350 vrij
enth.

A.C. de Vries Herdenking oc~
tober Revolu-tie ,

-Yünschoten

8/11

175/500 rustig

W.B.Jansz

Herdenking October Revolutie

9/11

85/320 lauw

B.Blokzijl

Herdenking October Revolu„
Enschede

Delft

—

85/120 opgewo
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Enschede

9/11

160/300

Nieuwe
Schans

9/11 100/7

Schiedam

9/11 150/356

• mat

A 5 A.Verhey

Herdenking Ootober Revolutie

'.V. B r, Jansz

idem

J.Maliapaar d

idem

J r de Vo s

Openbare filmavond

ruatig

A,]?«'Vo de
Heus

Herdenking Getob s r Revolutie

Drachten 13/11 90/120
Gem, Smal. l ing e r l an d

mat

U, v. d. Schans

idem

Lemmer

rustig

W« Har toe

idem

Friese hè- 11/11
palen
•G-em., O'psterland
Buaaum

12/11

gematigd

18/7

25/150

14/11 110/200

COLLECTIE OVERZICHT

, De bijeenkomst op 1-11-52 te Nieuwe Schans v;as belegd om
een lid van de arbeidersdelegatie, die Ruslanrl bezocht had, in
de gelegenheid te stellen verslag uit te brengen over si;in ervaringen c Het gesprokene op doze avond bevatte de bekende verheerlijking van de Sovjet Unie,,
Met uitzondering van de filmavonden te Hattem en te
Friesepalen, waren de overige bij eenkomsten belegd om op feestelijke wijze de 35e verjaardag van de Oc^o^er_Hejv_ol.irtie in
Rusland te vieren»
Cabaretgezelsohappen, toneelverenigingen en muziekgeaolschappen verleenden aan vela bijeenkomsten hun medewerking^
Hier en daar werd met een bal besloten, elders werd een
film gedraaid» Vertoond werden o.a., "De tv/ee strijders", "De
DorpsartsïSf !!Een machtig voorbeeld'* en "Alexandsr Matrcsov",
De zaalversisringen toestonden uit afbeeldingen van Stalin en Lenin. Nederlandse- en Russische vlaggen»
Te Rotterdam was sen halve wereldbol (het Noordelijk
Halfrond) bevestigd, waarboven rast gouden letters het v/oord
communisme v/as aangebrachte
Üp. enkele plaatsen v/er d een protestmotie aangenomen tegen de gratie ver lening van de oorlogsmisdadiger Willy Lages,,
Aan pe bracht

*<*
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Aangebracht v/aren Ooa* de volgende leuzen;
"Tegen het herlevend fascisme"
"Handel niet het Oosten is werk voor het "Testen"
"Ondersteunt de financiële- campagne der Partij31
"Ons beste kader vooraan"
"Ons beginselprogram; De Nederlandse weg naar nationale bevrijding"
Te Amsterdam ging aan de bijeenkomst een fakkeloptocht
vooraf. Hieraan namen ongeveer 1000 personen deel. Medegedragen werden fakkels,, vlaggen en. spandoeken met de bekende leuzen,.
¥ijf muziekcorpsen luisterden het geheel op„ De afbeeldingen
van'Mao Tse toeng, 7ilhelni Pieck, Paul. de G-root en Gerben Wagenaar werden meegevoerd.:
De diverse sprekers verheerlijkten de Sovjet Unie en wezen hun gehoor op de groeiende macht der communistische landenr
Vooral de persoon van Stalin v/e r d belicht, waarbij de veelzijdigheid van capaciteiten als leider der arbeidersklasse naar
voren werd gebracht*In Leeuwarden vertelde Hagenaar zijn gehoor een anecdote over het optreden van Stalin voor de Russische Revolutie»
Stalin had toen een wagen met een lading goud overvallen om
dit te gaan gebruiken voor de strijd: der arbeiders,, Spreker
raadde zijn toehoorders echter aan tegenwoordig niet meer zulke
methoden toe te passen.
De aanwezigen werden opgewekt om zich schrap te zetten
tegen de reactie, de onderdrukker- der arbeidersklasse,, die
ons land voor dollars aan Amerika verkoopt:,
Aangedrongen wei:d op het vormen van een nationaal eanheidsfront in de strijd voor de nationale zelfstandigheid, vóór
het behoud van de vredo en tegen herleving van het Duitse fascisme en militair isme,-. Hierbij moeten vooral de arbeiders uit
de P„v.d*A. en het ïï.VcV. worclen betrokken, Alleen de kapita-.
listen hebben belang bij een oorlog^ zo werd betoogde,
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Enschede

Sïï NED'SRLANDS JTSUG-D VERBOND

-

1/11

75/300

matig enth

J.Schurinfc Openb» film-

J.Maassen

(

Hilversum 10/11 50/100

rustig

J,Maassen

avond t. g., v.
'Gereld jeugddag

Openb, filmavond.

De
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De bijeenkomst te Enschede werd ingeleid door J„SCHURINKj dis in zijn openingswoord wees op de overeenkomst tussen
de alomgevierde "/ereldjeugddag en de geest waarin de daden van
Hannie 83 haf t en Piet van Staveren werden gedaan op het gebied
van de strijd voor vrede en vrijheid^
Vervolgens werd de Russische film "Alex Matrasov1- vertoond.
Na de pauze memoreerde Jan MAASSEN het verzet van de Belgische
soldaten tegen de verlenging van dienstplicht* Hij sprak de overtuiging uit, dat Piet van Staveren zijn-.zeven jaren gevangenisstraf niet zou behoeven uit te zitten* indien de strijd voor
zijn..vrijlating maar op de juiste wijze ware voortgezet* Voorts
kondigde spreker aan, dat het Amnestiecomité "Piet van Staveren"
een manifest zal uitgeven, dat ia de grootst mogelijke oplage
moet worden verspreide
SGBURINK besloot de vergadering met een opwekking tot voortzetting van de strijd voor vrede en vrijheid in ons land, opda\
binnen niet al te lange tijd een vrij, vredelievend en volksdemocratisch Nederland werkelijkheid zou worden,
Door de aanwezigen werden twee resoluties aangenomen;
één tegen de gratieverloning aan LAGES, één voor de vrijlating
van Piet van Stavereno
Muzikale medewerking werd verleend door de balietgroep
"Dynamo12 r In de pauze werd een verloting gehouden ter bestrijding van de kosten»
De voorzitter van de bijeenkomst te Hilversum wees op/de
solidariteit met de Indonesische jeugd bij de viering van de
wereldjeugddag. Jan MAASSEN schetste het ontstaan van het A,N.
J s V » , e n spoorde aan vooral Hannie SCHAFT te herdenken, die hij
een der oprichters van hst A„N..JiV„ noemde c. Twee moties, als
aangenomen tijdens de vergadering te Enschede, zouden aan de
Minister van Justitie worden gezonden,Vervolgens werd de film "Alexander Matrasov" vertooond.
Omstreeks 23,00 uur werd de vergadering gesloten.

ARBEIDERS BOÏJD. VOOR CULTUUR
Beerta

1/11

HO/-

De communistische toneelvereniging i!De Rode Vaan" voerde
twee toneelstukjes ops "Morgenrood" en :!De leste'.:r„
jSI'a afloop werd een motie van protest tegen de gratieverlening
aan
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aan Lages voorgelezen, welke gestuurd zou worden aan de TederIrndse Regering.
O.P.S.J.
Delft

4/11

14 O/?

rustig

Openb. filmvoorstelling

De filmvoorstelling was georganiseerd door de F.D.S,V.
;'Delft;?.

Als hoof elf i lm werd de Poolse filpi Verboden liederen" vertoond; voorts werden de.filns ;ipeleis'' en :'Vacc.ntie" gedraaid.
De isatnte- twee bleken- eigendom van de Poolse legatie te
1 s - Crr ave nha ge.
Onder de aanwezigen, bijna c. 11 en studenten, bevonden zich
plm. 45 Indonesiërs", De voorstelling duurde v^rn plia. 23.40 tot
Ö.40 uur.
G h O S P
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Rotterdam 5/11

G "I-TECDEHIAIT» - Ü.S.3.R.;!
50/ —

—

J.Hoogcarspel

J. TTOOGGJ\RSr3L les een telegram van Ds. v;;l" •nAK" voor,
waarin deze mededeelde verhinderd te 7,1 .in 7.1 j n spreekbeurt te
vervullen, ondat hij overspannen was. TTij verklaarde' daarin tevens dat de Synode der Tederlands Hervornde Kerk sterke druk op
hem uitoefende, zodat hij in de naaste toekonst geen lezingen
neer zou kunnen houden.
Vervolgens hield spreker een betoog over het onlrngs te
Foskou gehouden T'er'-elijk Congres.
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Schoonoord

8/11

'46/125

rustig

J„Stap

Filmavond WC,
afd<, Schoonoord.

J «.STAP sprak te Schoonoord met betrekking tot de vertoonde film*1 :'De ridder van de gouden ster" een opwekkend woord.

G R OEP

4-0

Velsen

6'/ll

DIVERSEN
65/150

rustig

C o Har inga
Openb, verslagW . P ü S c h a e f e r verg, ontvangstcomité arbeidersdelegati- n t
de Sovjet Unie,

Beide sprekers, die te Velaen verslag uitbrachten van
hun bezoek aan de Sovjet Unie, vervielen in herhaling van wat
zij reeds op de voorgaande vergaderingen naar voren hadden gebracht» Hendrik ANDREA (25-2-95 Yformerveer, wonende te Velsen)
vroeg in de gelegenheid te worden gesteld vragen te stellen.
Hij stelde er prijs op te vertellen, dat de publicaties in de
Pers en in circulaires over zijn bedreiging door de Directie
met ontslag, onjuist zijn., Hij ging als volgt verder* Toan ik
uitgenodigd werd om met een delegatie naar Rusland mee te gaan,
heb ik mij hiertoe onder bepaalde voorwaarden beBid verklaard.
Dat ik door da Directie ast ontslag werd bedreigd, is beslist
niet waar» Wol werd mij voor dit doel drie weken verlof geweigerd. Na deze uiteenzetting stelde ANDREA voornoemd de vraag,
hoe het in Rusland staat met de spanningen tussen de verschillende loonklassen. Wanneer de ene arbeider 1000 roebel en de
andere 2000 roebel verdient, dan moet er een spanning bestaan»
CoHARINGA zei hierop, dat als gevolg van de grote sociale verschillen geen vergelijking is te trekken tussen Nederlandse en
Russische arbeiders» v/.FoSCHASFER gaf nog te kennen, dat indien Rusland niet het goedkoopste land is, het dit in de toekomst naar zijn overtuiging zeker.zal worden,
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JEHOVA'S GETUIGEN,

— Q —
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de 'Jilp
2/11
Gera, Voorst

1000/1000 rustig

\7. C . R e i j n t j e s

Openb, vsrgadering

In zijn rede schetste spreker "de ontwikkeling van de
hedendaagse oorlogsdreiging' 1 , H j i behandelde dit onderwerp
meer op religieus dan. op politiek gebied. Over de militaire
dienstplicht werd niet gesproken,

P E R S O N A L I A

Bakker' (blz.2)
Marcus.
Blokzijl (blz.2)
Berende
Blom (blz,2)
Gerrit,
Haken (blz,l)
Kar ing a (blz,7)
Gornelisc
Hartog (b3,z.2,3)
Heus (blz.3)
•
Anton Theodorus ^
Hoogcarapel (blz.j
•Jan,
l
Hulst '(blz.l)
Willecu

:
;

*s (blz.2,3) '
Wilhelmus Bernard
Isips-Odinot
(bïz.2)
Maria Elisabeth*
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In de door diverse verbindingen ingezonden verslagen
van openbare bijeenkomsten der G » P . N C wordt soms melding gemaakt van zaalversiering o. a. raet de nationale vlag van de
Sovjet Unie o
De indruk bestaat dezerzijds, dat in vele gevallen in
f e i t e sprake was van de C.P»N«.-partijvlag„
Zoals bekend is het enige opvallende verschil tussen
beide vlaggen, dat op het Sovjet-Russische dundoek, behoudens
het sikkel en hamer-embleem, bovendien nog een ster voorkomt.

