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COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND.

Gemeente

Datum Aanwezig/ Stemming
Zaalcap.

Sprekers1

Beerta

5/4

H o Schwertmann Vergadering m*

40

Bijzonderheden

filmvertoning

Siddebu- 10/4 150/150
ren
G-ern»Slochter en
Zutphen

13/4

80/350

Arnhem

14/4

59/225

Rotterdaml4/4
RotterdamlY/4

Schoon- 17/4
oord

rumoerig

U.v.d,Schans

Feestelijke vergadering
Vergadering IQ.
filmvertoning

G.F.Peeters

Vergadering m*
filmvertoning

S.Groenendijk Vergadering nu
filmvertoning

150

G» v/agenaar

±100

30/500

Openlucht bijeenkomst
Fees'cvergadering

Gem.Sleen
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18/4

36/250

Termunten

19/4

Arnhem

20/4

Den Haag

20/4 ±1000

dinge
GemoEmmen

—-

J.Haken

Vergadering

42

S=Dammer

Vergadering m,
filmvertoning

60/200

BsBrandsen

Vergadering m.
filmvertoning

G*'Vage na ar

Openlucht vergadering

COLLECTIEF OVERZICHT

•

:

Voorzover zij in besloten ruimten werden gehouden werd op vrijwel
alle vergaderingen een film vertoond.» Gedraaid werden o.a» "Alarm
Gestapo", "De Regenboog", "In vredestijd", "Engeland-Hongarije"
en "Partisanen van de Spoorwegen".
Faast verkiezingsreclamebiljetten waren spandoeken met de
leuze "Eenheid tegen Roiame" in de zalen .opgehangeno . . .. . ..
Hier en daar werd door zangclubjes, dansgroepen en toneelgezelschappen medewerking verleend»
In de grote steden werden diverse z.g=n 0 plein-meetings gehouden; die in dit overzicht niet vermeld worden c
De belangstelling voor deze plein-meetings was zeer geringf
De vergadering te Vlagtwedde moest wegens gebrek aan belangstelling afgelast worden. Tengevolge van het overmatig gebruik
van alcoholica was de bijeenkomst te Siddeburen zeer rumoerige
De openluch.tmeetingr.jte Rotterdam als sluitstuk van de voorbe^kidingen van de Staten verkiezingen, werd een groot fiasco, aangezien
de belangstelling miniem was o
'
Aan» deze meeting zou een grote propaganda-fietstocht voorafgaan, ée'n aan de rechter - en een aan de linker Maasoever. De
colonnes zouden elkaar in het hart van de stad treffen en daarna gezamenlijk oprukken naar het meeting -terrein. Dagenlang verschenen^
hierover in de Rotterdamse editie van de Waarheid oproepen. Het reL
sultaat was evenwel, dat noch aan de startplaats van de rechter-,
noch aan die van de linker Maasoever fietsers verschenen, zodat
de tocht geen doorgang kon vinden0
Dit alles had kennelijk'invloed op het humeur van de spreker G.TvAGENAARj want zijn rede ontaardde in één grote scheldpartij
op Romme en zijn K - V » P ^
leer belangstelling had de^ce sproker op de openlucht-mee t ing
te Den Haag-.
Romme werd hier door hem een"uitgekookte jongen" genoemd,
omdat
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omdat hij onder het mom van vrome leuzen en met de "stille week"
als dekmantel bereikt had, dat de communisten in hun verkiezingspropaganda beperkt werden.
Na afloop werd een optocht door de stad gehouden? Voorafgegaan door het rauziekgezelschap Avant i uit Amsterdam namen hieraan
ongeveer 250 personen deel-,
Alle samenkomsten stonden in het teken van de Staten verkiesing en c
Ook nu V'oer waren het E. D» G «-verdrag? de vestiging van Amerikaanse bases in ons land, de zorgwekkende toestand van de arbeidersklasse en de 5e Mei-viering d"c hoofdpxinten van het betoog ven
alle sprekers=
'"at de viering van de bevrijdingsdag betreft, word de regering fel gehekeld, omdat zij de .5e Mei tof'nationale snipperdag"
omlaaggehaald heeft *
Sarcastisch werd opgemerkt: "De Regering wil de vrijheidsdag versnipperen in de hoop; dat de snippers ook wel verloren
zullen gaan.
Enkele sprekers bectritiseerden de Zondagswet. Deze, zo zeiden -zij j geeft do kapitalistische regering de gelegenheid de persoonlijke vrijheden van de communisten te beknotten»
De vergaderingen werden besloten met een opwekking zijn
stem uit te brengen op de C o P = N o j de enige partij die op de bres
staat voor de•' arbeidersToelangen.
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Rotterdam

- VERENIGING "NEDERLAND-U.S.S.R."

11/4

400/720

rustig

J.Hoogcarspel

Openbare
filmvoorstelling met "Het
grote concert"

HOOGCARSPSL vestigde er de aandacht op, dat. door het aankweken van oorlogsvrees de vraag naar wapens blijft bestaan. Zeer tegen
de zin van de Amerikanen zien verschillende landen echter in j dat
het voordeliger is handel te drijven met de Sovjet Unie, Dit.aldus
spreker is in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging "Nederland-U«3.S.R»" - Zij zorg'C er voor, dat Nederland handel
kan drijven met de U.^S.S.Ri? dat een. delegatie van Hollandse zakenlieden naar de Sovjet Unie kan gaan en dat culturele uitwisseling plaats heeft,
Spreker wekte de aanwezigen op lid te v/orden van de verPersonalia.
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Brandssn (blz.2)
Bertusc

-14 Utrecht

Amsterdam

Dammer (blz,2)
Sievert.

-07

Termunten

Woldendorp
Gem.Terinunten

Groenendijk (blz.l)
Simon=,

-05

Reeuwijk

Rotterdam

Haken (blz.2)
Jan c

>-12 Finsterwolde

Amsterdam

Hoogcarspel (blz.3)
Jan.

88

Peeters (blz.l)
Gerardus. Pranciscus»

Rotterdam

Amsterdam

Nijmegen

88 Eist

Schans (blz.l)
Uska van der.

-15

Scheemda .

Scheemda

Schwertmann (blz.l)
Hendrik.

-02

Pinsterwolde

Pinsterwolde

Wagenaar (blzol,2)
Gerben.

Rectificaties

Twello

•12 Deventer

Vegt (blz.l)
Gerrit.van de,

Amsterdam

Amsterdam

.

.
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In w.o. 15/16 d.d. 3-5-1954 wordt melding gemaakt van een vergadering der
vereniging "Nederland-USSR" te Schiedam oj> 4-3-^1954. De bijeenkomst vond echter
plaats op 4-_4-1954.

