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G R O E P l
COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND
Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming

Zaalcap.

Muntendam 9-2 110/--

Den Haag 10-2 23/»^

Dordrecht 13-2 100/100

Hoensbroek 13-2 100/—

Rotterdam 13-2 70/~-

Zwaagwest- 13-2 80/120
einde (Dan-
tumed 6èl)

riimoerig

Sprekers Bi jzondeiiioclen

Filmvoorstel-
ling

PeBaldcer "
ScGroenen- vergadering net
dijk filmvertoning .

{L c W c Gr' ein wa arhe idspr opa ~
fPsGriek- ganda-avond met
spoor .filmvertoning
JeMJïes- vergadering met
sels filmvertoning
D,Rutkens vergadering rnet

filmvertoning

Zwolle 13-2

Nijbeets 14-2
(Opsterland) .

Leeuwarden 16-2

Leiden 16-2

Enschede 17-2

Den Haag 17-2

Harkema- 17-2
Opeinüe
(A chtkar spelen)

Boelenslaan-18>-2
Houtigehage

200/250

B8/-
125/250

250/250

60/30

50/80

170/180

40/150

rumoerig

rustig

rustig

rustig

mat

rustig

rustig

Tjo Jagor

A tZandstra

L -da Haan

W, Man s

H oG. Bij-
kerk

G, G, Geel-
hoed

W «Hoek-
stra

f e o
vergadering met
filmvertoning

vergadering met
filmvertoning

vergadering met
fi3.mvertor.ing
vergadering met
filmvertoning
vergadering met
filmvertoning
filmvoor stelling

vergadering mei
filmvertoning

(Acht ka r spel en)
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Drachten ; 19-2 40/100 lauw _A ->Zandstra vergadering met
iSïïiallin- filmvertoning
gerland) . , •

Snoek 20-2 50/60 Lede Haan vergadering met
filmvertoning

COLLECTIEF OVERZICHT

Op vrijv/ol alle bijeenkomsten werd een film vertoond, G-edraaid
werden o Oa, "De Regenboog", "De afgevaardigden van de Baltische
"Alarm Gestapo" en "De eerste dagen",

Aan de feestavond te Zwolle werd o5m0 medewerking verleend door
de Russische dansgroep "Krasnaja Swesjda",

In verschillende aaien'waren spandoeken bevestigd met leuzen
als: "Versterk De Waarheid11,; "Geen anti-communisme, maar anti-kapita-
lisme" s "E,D,G0 weg ermee",'"Het voornaamste in do verkiezingscampagne
is werken voor de krant" en "Geen versobering, maar verbetering"»

Op bijna alle plaatsen hielden de sprekers een nabeschouwing
over het onlangs door de late Kamer aanvaarde ïïoD»G»-verdrQg»

De C.PsN-, zal do strijd tegen de EsDoG-, niot staken,
Ook de viering van de' 5e Mei als nationale feestdag vormde voor

de meeste sprekers oen dankbaar onderwerp.
Voorts werd er in enkele bijeenkomsten gewezen op de woningtoe-

standen. en op de woningbouw, die in ons land zo traag verloopt,
In Rotterdam wees JaMcHessels op de miserabele staat, waarin

het onderwijs in Nederland verkeert,.
Naast de autoritalr-geregeerde landon als Spanje en Portugal

behoort op dit terrein ons land tot de slechtste van Europa,
Deze spreker hekelde de burgerlijke pers en in het bijzonder

het .AjtfcPc, over de onjuiste en verwarringstichtendo berichtgeving
over Oost-Duitsland en de Berlijnse conferentief

S,Groenend!jk braoht in de vergadering te Dordrecht naar voren,
dat onze Regering in het fascistische Spanje weer een Ambassade ves-
tigde .

"De fascist" Romme was hiervan de schuldiger
Tjaile Jager haalde te Zwolle Kapitein Westerling weer van stal.

Hij stelde deze^tegenovor Piet van Staveren»
De eerste gaat thans het land door om overal spreekbeurten te

•vervullen. DG laatste alt nog steeds gevangen»
Lieuwe de Baaft wees in Leeuwarden erop, dat de uitvoer van land-

bouwproducten naar de Oost-Europese landen,nog sterk uitgebreid kan
wordens en dat het provinciaal bestuur daartpe het initiatief kan
nemen. Dr. a r om zijn de verkiezing^voor de Provinciale Staten van veel
belang»

Hij haalde verder een uitspraak'aan van burgemeester d'Ailly
van Amsterdam, die gelegd sou hebben, dat de communisten hem er
steeds weer aan herinnerden, welke taken hij heeft te volbrengen,

"Daarom sijn de communisten het geweten van o-nze natie", aldus
de Haan,
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In de vergadering te Sneek memoreerde) Lieuwe de Haan de "arresta-
tie" van de kinderen Rosenberg,

Voorgesteld werd een schr'ijven te verzenden naar Den Haag, waarin
tegen deze arrestatie geprotesteerd wordt.

In de vergaderingen te Leiden en Den Haag was het voornamelijk
minipter Staf, die de oritiek moest verduren4.De sprekers gaven hun
afkeuring te kennen over de mededeling van deze minister om bases in
Nederland af te staan aan Amerikaanse "invasietroepen", Het Nederlandse
volk diende hiertegen op te komen, zoals ook tiet Deense volk gedaan had,

De regering in Denemarken had moeten zwichten voor de-volkswil en
was genoodzaakt geworden de deur te sluiten voor het Amerikaanse bezet-
tingsleger*

G R O E P 4~A

EEIMHEIDSVAKCENTRALE

Leerdam 18-2 90/150

Koog a/d Zaan 20/2 180/450

rustig C,M,v.Dijk
enthousiast G „Hoorn

filmavond-EcV.C.
feestavond-È«V.C.
met cabaret en
bal

Te Leerdam hield van Dijk een onsamenhangend betoog. Hij achtte
het in strijd met de wet, dat de Esv%C. nog niet is erkend. Een fusie
tussen E c V, a, en N.VoV* werd bepleit. De te verwachten crisis zal het
levenspeil in Nederland^ er la g en. Ten aanzien van de feestdagen was
spreker voorstander van nalve dag vrij op 30 April en op 5 Mei,

Voor de bezoekers van de feestavond t o Koog aan de Zaan hield
Gerrit Hocrn een 5-minuten toespraak, waarin de herdenking van de
Februari staking en de onvoldoende loonsverhoging werden, besproken.
Zi^n rede was zeer beschaafd, zodat niemand van de aanwezigen, warr-
onde1!- velen, die voor het cabaret en bal waren gekomen, er aanstoot
aan behoefde te nemen. Propaganda voor de E,V0C„ werd niet gemaakt.

PERSONALIA

.Bakker (blz.l)
Pieter
Bijkerk (blz.l)

'Hendrikus Gerhardus
Dijk (blz.3)
Cornelis Maria van
Geelhoed (blz.l)
Gerard Gilles

.Grein (b lz , l )
Leonardus Wilhelmus
Griekspoor (blz.l)
Pieter

1-1925 Aramer stol

-1933 Enschede

•1916 Rotterdam

•1920 Haastrecht

Ammerstol

Enschede

Amsterdam

Amsterdam

-1919 Oud-Vroenhoven Hoensbroek

1-1919 Haarlemmermeer Hoensbroek


