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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND.

Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap,
Gouda
Hoensbroek

4/2

P. Groenendijk

40/

P. Griekspoor

Assendelft

70/400

24/2

Vergadering m,
filmvertoning
Naohtfilmvoors telling

Den Haag 20 op 300
21/2
45/60

Vergadering ra.:,
filmvertoning

13/2

Dordrecht23/2

Bij zonderheden

rustig

S, Groenendijk

Vergade r i-g a,
filmvertoning

C, v. d, Kommer

Vergadering m»
filmvertoning
Filmvoorstelling

Makkum 24/2
Wonseradeel

20

Wormer

50/60

P,Kuiper

Vergadering m,
filmvertoning

75

Ge Maaa

Herdenking Februari s taking

24/2

Den Haag 25/2

Botterdam
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Rotterdam

25/2

4-00

Zaandijk

26/2

250

Giethoorn

27/2

Zwijndreoht

27/2

Deventer

28/2

ILdo Vos- Herdenking ?e~
Krul
bruaris taking
S. G-r o enendij k:

18/60

P» ZUL per

Vergadering tnet
filmvertonirig

—

Filmvo o r s te 1ling

~~

filmvoorstelling

200/200

Tj * Jager

100/100 rustig

H»?.,Koning Vergadering met
filmvoorsielling

Zutphen

1/3

Vlaardingen

2/3

60/80

irasterdam

3/3

800/1000

Vergadering met
filmvoorstelling

S «G-r oenen- Vergadering met
dijk
filmvoorstelling
P„de

Groot Verkiesingsvergadering

COLLECTIEF OVERZICHT

Op- vrijwel alle bijeenkomsten werd een fileer toond. Gedraaid werden o,a,c "Matrozen van Kroonstad'% "'De man met de vijf
gezichten'-, "Partisanen van de Spoorwegen" en 'Alarm Gestapon0
Het hoofdthema van bijna alle vergaderingen was; de herdenking van de Pebruari-stakingu
Men deed het voorkomen alsof de staking voornamelijk het
werk van de toenmalige illegale C,P<>jtf. was geweest,
Naast Romme werd ook de K, V,?, -minister Witte voor misstanden aansprakelijk gesteld,. De laatste werd verantwoordelijk
geacht voor de huurverhoging»
Dat het met het onderwijs zo droevig gesteld is. werd,
behalve aan de veel te grote klassen en de treurig lage onderwijseresalarissen, geweten aan de Regering, die duizenden jonge
onderwijzers soldaatje laat spelen^
Het
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Het E,D. G.-verdrag werd als gewoonlijk fel bestreden.,
"De E , D - G c Is nog lang gsen f e i t f i , z o ' w e r d gezegd. "Wij moeten
door blijven gaan actie te voerene De Nederlandse Regering vindt
het goed, dat deselfde generaals, dia ruim tien jaar geleden bevel gaven onze jongens te vermoorden, hen thans tot militair drillen".
De bijeenkomsten te Ho tterdan en Den Haag waren speciaal
belegd ter herdenking van de Februari-staking.
De regering probeert; willens en wetens het Nederlandse
volk zowel de Februari-staking als de 5e Mei te doen vergeten,..
De demonstratie te Amsterdam had volgens de sprekers aangetoond,, dat de Februari-staking onuitwisbaar iiA het geheugen van
het Nederlandse volk is gegrift,.
De aanstaande 'Staten-verkiezingen werden vooral belangrijk
geacht vanwege de botsing tu.suen de werkende massa, die de vrede
wil en de reac tionnaire .kapitalisten»
Betoogè werd, dat alleen de communisten voor de belangen
van het werkende volk opkomen-.
Diverse sprekers gaven een opsomming van gevallen, waarbij
met succes door communistische vertegenwoordigers in gemeenteraden en e luiers in het belang van de behoef tigen v/as opgetreden»
PaCRlEKSPOOR sprak in Hoensbroek van "Romme-fascisme",
toen hij de methode van de raadsmeerderheid van de gemeente Hoensbroek bij de behandeling van de begroting becritiseerde,
AMSTERDAM; YESKEEZIN GS VERGADERING OP 3-3-1954 *

Aan deze vergadering verleenden o „ a „ medewerking het A.B.C.symphonieorkest; eri het zangkoor "Morgenrood",
Tengehore werd o.m„ gebracht het '''Anti-E*D„ G0 lied".
Gecolporteerd werd met de brochure van Paul de Groot "Romme
legt de kaarten op tafel".
Het spreekgestoelte was gedrapeerd met rood^ wit en blauw
en het podium was getooid'met het Amsterdamse wapenschild, geflankeerd door een rode- en een rood,wit,blauwe vlag„
•"•
In de zaal waren spandoeken aangebracht met de opschriften;
"Eenheid tegen Romme", :'Voor loonsverhoging en prijsstop" en
"Geen anti-con:munisme, maar anti-kapitalisme "r
De redevoering van Paul de GROOT had betrekking op drie
punten;
IQ o- Actie ,tegen _de_zvvarjfae_reac_tie van R.omme»..
R'Ómtaë~Ts Te mao hul'gT^'TïgulIr^rrilederTand. Hij is het Nederlandse knechtj e van Mac Oarthy, Franco en Adenauer, De P.v.d,A.,
ondanks de winst in 1952, b u k t ' v o o r hem. Romme is de vertegenwoordiger van de kapitalisten en de grote ondernemingen en een vijand
van het werkende volk,,
Hij moet op 21 April a „ s » een gevoelige nederlaag lijdenï
Om eai eenheidsfront te kunnen vormen met de socialisten zullen
"wij" v e r s t e r k t . u i t de verkiezingsstrijd te voorschijn moeten
komen
- 4 -.
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komen,,
2Q° Verzet tegen de _Ea'I3,,JT,
De EoDcG- heeft slechts agressieve bedoelingen tegen het vredelievende Sovjet Rusland-,
In dit verband we^ode Groot tevens op de vestiging van de Amerikaanse bases in Nedbrlands
De C*P.N* zal sich met alle kracht blijven verzetten tegen de
E.D. G,
3e e Viering van de 5e Mgj. *
"Wij" willen, - en hierin staan wij niet alleen - dit jaar
deze dag ao luisterrijk mogelijk vieren. "Wij" wensen, dat de
5fi Mei in de herinnering van onze nakomelingen zal blijven voortleven, ondanks alle pogingen van de Regering om deze dag zo spoedig mogelijk te doen vergeten*
Om tot grootscheepse viering in Arasterdam te komen is een
commissie van voorbereiding gekozen?.
Er zg-1 gevraagd worden aan diverse personen, o,a. aan de
vijf voorzitters van de Amsterdamse raadsfracties, om in deze
commissie zitting te willen nemen»
Paul de Groot besloot 1 zijn rede met een opwekking zoveel
mogelijk propaganda te maken voor de Partij bij de a«s. Statenverkiezingen»

GROEP

2 « ALGEMEM NEDERLANDS JEUGD VL'RBOND,

Deventer

27/2

50/85

enthc

C.Jager

Openb, feestavond t.g;v,
"Koloniale
Jeugddag"*

Namens het hoofdbestuur van de A,N,J.V, hield Cornelis
JAGER een korte rede. waarin hij de betekenis van de "Koloniale
Jeugddag" ui te en ze t. te * In dit veïb and noemde hij de deserteur
Piet van Staveren als'voorbeeld van de vriendschap tussen de Indonesische en de -Nederlandse'jeugd*
Leden van de plaatselijke A.N,J,V, afdeling verzorgden een
cabaretprogra.mma„ De avond werd besloten met bals
In de zaal was een A,lTo J0V,-vlag aangebracht, alsmede 'een
spandoek met het opschrift "Vrede11,
Vereniging

_ c„
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Den Haag

14/2

250/624

—

Rotterdara

21/2

700/700 rustig

—

J „v» Gemert

Pilmochtend

Filmoohtend,
met "De vermiste piloot"

In Rotterdam veÈtelde 37an GEMERT een en ander over -de
reis door de Sovjet Unie, die hij in Mei 19S3 maakte. Hij begon
daarbij met een geschiedenis, die hij al eerder vertelde: de
vliegtocht, die onderbroken werd, omdat er onweer werd verwacht*
In de Sovjet Unie, aldus spreker, wordt' ter verhoging van de
veiligheid bij onweer en aist niet gevlogen,)
Vervolgens vermeldde hij,. dat er in Moskou 10,000 en zo
nodig' nog neer woningen per maand worden geböuwdj dat men er'
geen wachtlijsten heeft voor woningzoekenden, dat ieder,.die
trouwt recht heeft op een woning en dat deze'alle prima zijn=,
De nieuwe woningen zijn ingericht naar de eisen des tijde en
alle voorzien van ingebouwde ijskasten, de"oude woningen zijnverbouwd en ook--zeer confortabel ingericht^
In tegenstelling tot Rotterdam was Stalingrad, aldus
spreker, geheel hsrbouwd» In de traotorenfabriek "De Rode
October'% waar elke minuut een tractor werd afgeleverd,, had de
•arbeider, hoewel er aan de lopende band werd gewerkt, voldoende
••tijd om een sigaret te roken-. ~5r heereve dan ook geen jaagsysteem»
.
De vrouwen werkten in de Sovjet Unia niet zoals hier in
Nederland uit armoede, maar omdat zij haar plaats in het productie-apparaat wensten in te nemena
Zowel in Den Haag als in Rotterdam werd na afloop van
de voorstelling extra gecollecteerd ter bestrijding van de kosten,. Bij de voorstelling te-Rotterdam was een :!Pegasus"-boeken~
stand ingerichte
.....

NEDERLANDSE VROUWEN BEWEGING-,
Arnhem
. . .

24/1

54/100

aand,.

-6

E„H„ VoKeekernCoerts

Verslagvergadering
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Hilversum 20/2

100/160

rustig

Umuiden- 24/2
O

70/160

rustig

M.E.Lips-Odinot

M*,Vod» Zeeleyen

Indonesië
avond
Filmavond

E,H,van XEESEM-COERTS bracht in Arnhem verslag uit van de
reis naar Roemenië, die zij in Januari 1954 maakte als leidster
van een uit vijf leden 'bestaande N„V e B,-delegatie. Met getallen
en indexcijfers illustreerde zij de ontwikkeling van het economische , sociale en culturele leven in Roemenië, Het viel daarbij
op, dat zij slechts sporadisch een vergelijking met de 'Testerse
landen trok.-.
Zij verheelde niet s dat Gr in Roemenië nog wantoestanden
voorkomen, zoals vrij grote woningnood, zeer vele krotwoningen,
a-sociale gezinnen en, buiten de grote steden, zeer slecht geplaveide wegen o Een en ander noemde spreekster de nog niét geliq.uidejerde erfenis van - h e t feodale stelsel 3
Over het algemeen was haar betoog een verheerlijking van
hst volksdeniocratische regiem in Roemenië, Na de pauze beantwoordde spreekster een aantal s c h r i f t e l i j k gestelde vragen*
In het kader van de zogenaamde Indonesië-bijeênfconisten
sprak M.EcÏjlPS-ODINOT over .de verbondenheid van "de Nederlandse en
de Indonesische vrouw. Zij oefende c r i t i e k ' o p het Nederlandse
koloniale bestuur in het verleden^ de Ronde Tafel-conferentie en
de politionele acties» In"dit verband prees zij het optreden van
Piet van Staveren, Zij beëindigde haar toespraak niet het voorlezen van enkele passages uit het boek van Joop Wolf f: "Uit het
r i j k der duizend eilanden : ' e "Laar n a deelde spreekster mede, dat "er
bij de Amerikaanse ambaasade zou wórden geprotesteerd tegen "de
arrestatie van de kinderen Rösenberg",
Na de pauze werd de Indonesische film "Een volk kiest"
vertoonde. Ees*.jy,ertegjjwppx4iS,s^ van het Hogp,...Commissariaat van
de Republiek Indonesië gaf ''ïïaarBTJ"l'¥en'"explicatie(.
, '',.,,'
- """ In ÏJffluïdën 'wekte'"ICVan''ae"F"'2ËE~LEYEN de aanwezigen op te
ijveren voor de vrede? ondanks het f e i t , dat de Berlijnse conferentie door de schuld der Amerikanen- aldus spreekster, was mislukt. Vervolgens ?/erd de Indische film "Sipatjang de kreupele"
vertoond,-.
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VRIDISBETSGING-,

Naaldwijk

25/2

85/175

rustig

Bs„ ••'ƒ„ S„H< v.
Dalen

Filmavond _i;De
Regenboog-

Hilversum

27/2

LOG/150

,tig
rustig

L., B o as

Filmavond
Regenboog"

Ds= van DALM betoogde, dat er verband barstond tussen de
stormramp van Februari 1953 en de hoge tosten der bewapening,
die hun oorzaak vonden in de zucht naar winst van de Wallatreetmagnaten, voor wie Poster Dulles als advocaat optreedt,. Hat Russische volk wil scLechts in vrede arbeiden en leven, doch Amerika werkt volop aan de fabricage van bao teriënbommen.
Spreker achtte geestelijk verzet tegen de 'bewapening ook
in Nederland noodzakelijk, aangezien het hier al zo"erg is, dat
de leiders der N.E.S=B, vrijgesproken waren, doch een jonge militair tot twee jaar gevangenisstraf was veroordeeld,"omdat hij
een anti-EnÜ.Go pamflet in een kaaerne had aangeplakte,
LoBOAS verklaarde, dat - mi het "ïï,,D.. G.-verdrag door de
Nederlandse regering is aangenomen - de strijd daar togen eigenlij Et pas begint. Het gaat er nu maar om de uitvoering van heiverdrag geen doorgang te doen vinden. Spreker meende hiertoe
het Nederlandse volk nog eens aan de bezettingstijd te moeten
herinneren en beschreef allerlei gruweldaden»
. Hij wekte'zdjn toehoorders op actief voor de vrede te
blijven strijden»
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EENHEID SVAKCENTRAL1,

. Terwispel' 27/2

. .35/7

rustig

H,Sohuur

Peestvergadering
B,V,C, met bal
en cabaret,,

Ie lerwispel besprak SCHUUR de a,s» Provinciale Statenverkiezingen c Ten aanzien, van de 5fo loonsverhoging bestreed hij
de opvatting van Minister Suurhof, die beweerde, dat de"5$
eigenlijk 7V2$ was, gezien de belastingverlagingen en de
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verhoging van de kinderbijslag,, Het aannemen van het-. E„D» G,-verdrag heeft tot gevolgj dat 2 railliard per jaar aan defensie
wordt besteed, terwijl de huismoeders geen cent hebben om kleren te kopen. In Nederland behoeft geen werkeloosheid voor te
komens in het bijzonder in het Noorden iw werk in overvloed;
ontginning; electriciteitsvoorziening., wegenaanleg enz,-

P S R .3 O N A L I A,

Boas (blz„7)
Louis»
Dalen (bla.7)
Ds» Willem S tradal
Gemert (blz<.5)
J o hannes vanc
Griekspoor (blzal)
Pieter,
Groenendijk (blz3l
Simon»
•
^Groot (blz.2) '
Saal de=

;

Jager (blz*4)
Cornelis»
Jager (bla72)
Ee e kern- Co er t s (bl'2
Elsina Hilleohiene
Kornner
Cornelis van den*
Koning (blz.2)Hendrik Ferdinand

