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Gemeente

-

Verzonden op: 29 October 1954,

COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND,

Datum Aanwezig/ Steming
Zaalcap.

Hoensbroek 29/9

65/100

Alkmaar

23/80

1/10

Sprekers

F.Dragstra Vergadering met
filmvertoning ,
Vergadering

—

Vergadering
met filmvertoning

Halfweg
1/10
28/250
(Haarlemmerliede c.a.)
lochem

2/10

40

Hotterdain

4/10

130

Zutphen

4/10

Bijzonderheden

Vergadering
met filmvertoning

Koning

60/80

Drachten 7/10
60/100
Geia. Small ingepland

— 2 —

J.Hoogcarspel

idem

\Y.Tol

idem

J,de Vos

idem

Harkema-0 pe inde
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Harkena9/10
76/160
Opeinde
Gern. Achtkarspelen

J 0 de Vos

Vlaardingen

40/80

J«Maliepaard

Jubbega
9/10
G-em .Heerenveen
Zwijn9/10
dïrecht

10

W.Jansz

Vergadering

17

E, Stek

Vergadering
met filmvertoning

Vlissingen

lï/10

26/150

J^Haken

Vergadering

Dordrecht 12/10

200/400

G-cV.Oosterum

V e"rgad er ing
Biet filmvertoning -•

8/10

Vergadering
met filmvertoning
idem

Makkuni
12/10
Gem.Wonseradoel

37

Alblajsserdam

13/10

19

K.Stek

idem

Sneêk

15/10

60/100

A.Schaper™

idem

ideri

ïolman

Lemmer
14/10
(Jen .Lemsterland
Jubbega
15/10
Gem*Heerenveen

Filmvoorstelling

200/250

45

A.Zandstra

Vergadering
niet filmvertoning

COLLECTIEF OVERZICHT

In bijna alle bijeenkomsten werd door de Waarheidfilmdienat een film. vertoond. Gedraaid werden o.ae "Het onvergetelijke jaar 1919". "De vliegende jeu^d", "De Waarheid kent
- 3-
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geen grenzen11 , "Op leven on dood", "leven 'en v/ o r leen van de
dicht e r/schild o r Robert Reinick"c
.In enkele aaien waren spandoeken aangebracht met leuzen als "Eenheid tegen Romme", "Abonneert U op de Waarheid",
"Versterkt de C* P .••$•", "Nu collectieve veiligheid" en "G-een
Duitse herbewapening" ,
• ' • Ook v/e r d er gecolporteerd net de brochure "De Baarheid over d e Februari-staking" .
.
.
Alle sprekers lieten zich, voorzover er tenminste op
deze samenkomsten gesproken werd, in felle bewoordingen uit
over de voorgenomen Duitse herbewapening en de legering van
Amerikaanse troepen in Nederland6

G R O E P

2

- VERENIGING "NEDERLAND - Ü.S.S.R."

Hilversum 8/10

80/400

Zaandijk

8/10

175/250

Zaandam

10/10

370/4-16

A»Th,W.de Heus Openbare
filmvoorstelling net de
film "Es t-V. onver ge t eJ.VoEarlingen

Openbo filmvoorstelling^
met de films '
"Nitisha",en
"De Grote Opdracht"
Openo»filmvoorstelling
met de film
"De tien lanciers"

De sprekers v,?ezen de aanwezigen op de bezoeken van Russische figuren uit de sport-.,artistieke- en wetenschappelijke
wereld aan ons laiicU Vele Nederlanders waren onder de indruk
van de door hen geleverde prestaties; waardoor het de vereni- 4-
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vereniging Nederland-U, S. S .R', \nogelijk was leden te winnen,
ook uit kringen die tot nu toe -onbereikbaar waren.
Het versterken van de ciilturele banden en de ontwikkeling van de economische betrekkingen zou volgens sprekeis_
bijdragen tot wederzijds begrip enp tot verbetering van de verhoudingen tussen Nederland en de Ü.S.S.R«»'Vanzelfsprekend
werden de aanwezigen opgewekt lid te worden van de Vereniging "Nederland-U.S.S.R."

GROEP

4-A

Amsterdam

- EENHEIDSVAKCENTRALE.

4/10

Emmer-Gom- 6/10
pascuum

50/?

rustig

J.Brandenburg Vergadering
LeSeegers
ENOP-EVC

37/40

rustig

H.Schuur

Vergadering

.

BLZ-EVC

Te Amsterdam vergaderde de afdoling Tram van de BNOPEVC ter informatie van de C.P«Ni-raadsfractie in verband
met het aanstaande tramdebat in de Gemeenteraad. Een viertal
communistische raadsleden was aanwezig= BRANDENBURG besprak
de tramongevallen en de "model-actie" van October 1953, v/elke
hadden geleid tot het instellen van de Comnissie-Nieuwenhuis.
Naast het rapport van deze Commissie heeft de C.P.N, ook een
rapport samengesteld, dat in zeer vele gevallen overeenkomt
net'het rapport-NieuwenhuiB <- Spreker was tegen het verlenen
van ontslag aan de directeur Hofman net behoud van vol salaris. Hij neende, dat de directeur wegens ongeschiktheid moest
worden ontslagen.
SEEGERS besprak de aansprakelijkheid voor het verkeerde
trambeleid. Met de directeur dient de wethouder te verdwijnen
en met hem het gehele college vaa B „en Y7.
Na enige discussies Waren zowel BRANDENBURG als SEEGERS het er over eens, dat wederom een actie-nodelrijdennodig was teneinde tot verbetering te komen.
Te Emmer-Conpascuum waren de aardappelrooiers in vergadering bijeen, teneinde de door het slechte weer verminderde
tinkomsten
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inkomsten te 'bespreken. SCHUUR schilderde: de ellende, die
hij de laatste naanden in de Woordelijke provincies had gezien, Er waren gezinnen, die. van fC20<»—• per week moesten
rondkomen* Teneinde verbetering te verkrijgen adviseerde
hij de arbeiders op dagen, dat het geen werkbaar weer is, in
grote getale naar Sociale Zaken op te trekken en op maatregelen aan te dringen. Daarnevens stelde hij voor een. motie te
zenden aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, con*
tact op te nemen met de aardappelrooi-commissie en te trachten een uitkering te verkrijgen conform de.Werkloosheidswet, Besloten werd contact op te nemen met hot afdelingsbestuur van het N.7.V.
.
,

P E R S O N A L I A .

Brandenburg (bis. 4)
Jacob »
Lragstra
Fritsf

Haken (blz.2)
Jan,
.Harlingen (bl2,3)
'Jacob Jan van»
3

Heus (blz.3)
!
Anton Theodorus Willem.' '
•.•*""

Hoogcarspel (blzel)

Janss (blz.1,2)
Y/ilhelmus Bernardus
Koning
Hendrik Perdinand .
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