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COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND

Gemeente
Rotterdam
Enschede

Datum

Aanwezig/
Zaelcap,

Stemming

Sprekers

Bijzonderheden

2-2
4-2

120/175
140/200

Finsterwolde5-2
Nieuweschans7-2
Veendam
8-2

100/—
4G/-»
38/100

rustig
rustig

JoSiemons .idain.
D.Knook . idem

lauw

9-2

35/300

rustig

JoJgBruin-" idem
tjes
S .j Groenendijk idem

9-2
9-2

120/120
400/—

lauw

N.F'ftenboom Filmvoorstelling

Alphen a/d
Rijn
Delft
Rotterdam

O'sLetterman Filmavond
^LsJjHcMaVan idem
Turnhout

S,Groenendijk

idem

COLLECTIEF OVERZICHT

In alle bijeenkomsten werd een film vertoond en wel "De eerste
dagen", "Alarm-Gestapo" of "De Regenboog'1 o Ter bestrijding van de
onkosten werd gecollecteerd, terwijl hier en daer een tombola werd
gehouden*
.In enkele zalen waren doeken gespannen, waarop ds volgende
leuzen voorkwamen:
"Minder wapens, meer woningen", "Voor eenheid van socialisten en
communisten"', "Voor arbeid, vrede en welvaart", "Werkt en werft
voor De Waarheid", "Versterk De Waarheid" en1 "Geen anti-communisme,
maar anti-kapitalisme1',
Alle sprekers voerden de bekende communistische bezwaren tegen
de E,D,G, aan, Het verdrag ia helaas wol in de beide Kamers aangenomen, maar de strijd er tegen zal niet gestaakt worden, zo werd
betoogd. Ook nu weer weid'met voldoening vastgesteld, dat het verdrag niet alleen door de communisten, maar ook door vele andersdenkenden wordt af gewezen n. Diverse sprekers betoogden, dat Amerika
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onder druk van de internationale vredesbeweging gedwongen was te
Berlijn aan de conf erentietnf cl plaats te nemena
De binnenlandse politiële van de Nederlandse regering werd fel
gecritiseerd. S, GR O ENEN DIJK noemae haar "een zwendel-politiek" .
.Aan de ene kant wordt 5°/o loonsverhoging toegestaan, maar aan de
andere zijde worden prijsstijgingen en huurverhogingen ingevoerd,
De arbeiders laten zich echter geen sand in de ogen strooien en zullen de rekening bij de a «s-, verkiezingen voor de Provinciale Staten
wal aanbieden,
Bij deze verkiezingen zal Rorome vijand no, l zijn, zo werd betoogd, De propaganda moet gericht zijn op de arbeiders-leden van do
P-.v.>cUA . , wie duidelijk gemaakt dient te worden, dat hun rechtse
leiders onder het juk van Romme doorgaan. Eenheid van actie tussen
socialisten en communisten aal een verandering van de huidige Regeringspolitiek kunnen afdwingen, Diverse sprekers drongen aan op het
voeren van actie ter handhaving van de 5e Mei als nationale feestdag
De bijeenkomst te Rotterdam op 9 Februari was speciaal belegd
voor werklozen en tijdelijk door de vorst werkloze bouwvakarbeiders.
S, Groenend! jk betrok hier de lonen en sociale uitkeringen van de
bouwvakarbeiders in zijn betoog o Volgens hem waren de lonen van de
arbeiders hier te lande de laagste en was de woningnood het grootste
van alle West-Europese stat en ,
In alle vergaderingen werd aangespoord tot versterking van het
partijdagblad "De Waarheid",
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COMMUNISTISCHE MANTELORGANISATIES

20/60

rustig

Ph,M« J ,v .Staveren
van Demen

filmavond
"Het volk
kiest11 .
Hi, M „J o va n STA VEREN -van DEMEN, de moeder van Piet van Staverenj
behandelde het onderwerp "Vredo e:.i Vriendschap met het Indonesische
volk" ,
NEDERLAND-USSR

Zaandam 7-2-1954 200/416
Utrecht 13-2-1954 300/325

rustig
enth, J.P.O.HOETEB-

filmvoorstelling

"Avontuur in Bochara»
In Utrecht omschreef Jopie ROETERDINK het doel van de Vereniging
"Nedcrland-USSR" als: het verstevigen der vriendschapsbanden tussen
de Sowjet-Unie en Nederland, Zij verklaarde, dat Rusland prijs stelt
op contact met het Westen en wees iri dit verband op het recente optreden in Utrecht der Russische musici Malinin en Bezrodni en de Russische deelneming aan de Olympische spelen, schaats-, en schaakwedstrijden = Het optreden van Minister Molotov ter conferentie der "Grote
Vier" in Berlijn kenschetste zij vervolgens als een op de bres staan
voor de wereldvrede - Na te hebben medegedeeld,, dat de Vereniging
"Neder land -USSR" ondanks het snel groeiende ledental slecht bij kas
is, beval spreekster een open-schaal-eollecte ter versterking van de
kas aan,
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BOND VAN SOCIALISTISCHE ZANG- EN MUZIEKVERENIGINGEN
Rotterdam 30/1
150/-~ rustig
openbare feestavond
zangkoor."Morgenrood"
Deze avond werd gehouden ter gelegenheid van het 8-jarig bestaan
van de zangvereniging en omvatte een zang» en cabaretprogramma van da
"Smiling Troupe" met bal na.
In de zaal was een boekenstand van Pegasus ingericht, de vlag
van "Morgenrood" diende als zaalversiering.
G R O E P 4-A EENHEIDSVAKCENTRALE
Nieuw-Beerta
17-1

?

rustig

H«Schuur

Feestvergadering met
tonoel
6-2 150/150 opgewekt G.Hoorn
Propaganda feestavond
Alkmaar
met toneel en bal
A.B.WoB.
ordelijk G,Walters Feestvergadering met
Wedder-veer
6-2 110/7
toneel
6-2 100/150 rustig HoBodde
Feestvergadering
Medemblik
C„DoMarken-Feestavond Pi0,
7-2 125/?
rustig
Rotterdam
stein
Jeugdraad met cabaret
en bal
De redevoering van Schuur t© Nieuw-Beerta was gewijd aan de be~ •
kende onderwerpen: loonsverhoging, E,D<,G,,-verdrag en de hoge defensiekosten. De zaak-Smith werd breedvoerig besproken als een blijk van
grote soepelheid van de Justitie ten opzichte van de oorlogsmisdadigers.
Te Alkmaar besprak Hoorn de onvoldoende loonsverhoging en de
gevolgen van de verslechtering in de gemeer.te-classificatie. Bij de te
verwachten crisis zullen de arbeiders uit de hogere gemeenteklassen
vervangen worden door anderen uit de laagst geclassificeerde gemeenten» Spreker eindigde met een protest tegen het niet officieel herdenken van de 5e Mei,
Te Wedderveer hield Walter s een korte propagandarede naar aanleiding van het vertoonde toneelstuk "Mensen in nood", waarin de
ellende van een werkeloos vissersgesin wordt geschetst. Een beter
bestaan is voor de arbeiders bereikbaar als allen uit het NoV„V»,
het C„N„V. en de K.A e B e samen strijden met de ïï«V*C,
De rede van Bodde te Medemblik was een scheldpartij op de huidige omstandigheden, de slechte woningtoestanden, de grote defensieuitgaven, het optreden van fascistische generaals in het Amerikaanse
leger, de slechte verzorging van de ouden van dagen en de laatste
loonsverhoging. Spreker besloot met een felle aanval op het Nr-VoV»,
dat een fusie met de E 0 V 9 C 0 weigerde.
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Te Rotterdam besprak Karkenstein het "te lage loon, dat de jeugdige arbeiders ontvangen in de confectie-, chocolade- en suikerwerkfabrieken, Dat jongeren iets tot stand kunnen brengen is bewezen door
de acties bij P.Smit en de Emba , Spreker besloot met een opwekking
lid te worden van de E»VcC„ on deel te nemen aan de ledenwerfactie,
PERSONALIA
Bodde (blz ,3)
Harm
Bruintjes (blz, l)
'tTan Jacob
Groenendijk (blz.l)
Simon
Hoorn (blz. 3)
'
Letterman ( b l z „ l )
Jan
Marken stein (blz. 3)
Casparus Dirk
Notenboom (blz.l)
Nicolaas Gornelis Roeterdink (blz. 2)
Johanna Paulina
Cornelia
Schuur (blz. 3)
Hindrik

Sie..-mons (blz»l)
Jan
Smook (blz.l)''
Derk
Sta v er en -van Demen
-Philimina Maria
Johanna (blzs2)
Turnhout (blz, l)
Lambertus Joannes
Henricus Maria van
Waltere (blz, 3)
" Geert
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