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COMMUNISTISCHE PARTIJ van BE3ERLAND.

Gemeente Datvun Aanwezig/ Stemming
Zaalcap.
Neder7/11
horst ten
Berg

27/50

rustig

Sprekers

Bijzonderheden

M.v.d.Berg

Filmvoorstelling

'Houtige- 7/12 40/150
hage
GemoSmallingerland

idem

Harkema- 10/12 70/160
Opeinde
Gein. Acht kar spelen
Amersfoort

11/12

90/200

Filmvoorstelling

rustig

G.G.Geelhoed

idem

35/100
Drachten 12/12
Gem . Sciallingerland

Jan de Boer Vergadering
m. filmvooretelling

'Rotter-

G.Peelen

12/12

255/386

Filmvertoning

dam

Baarn

14/12 210/120

Makkum 15/12
Gem^onseradeel

rustig

IT.B.Jansz

idem
Filmvertoning

47/180
_ 2 —

Hollandseveld
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Holland-

17/12

geveld
Gem.Hoogeveen

28/125

Joure
17/12
Gem„Haskerland

33/125

Bussum

60/150

18/12

Tjalle19/12
berd
Gein.HGerenveen

15

—

ÏÏ.B.Jansz

;

Vergadering

Filmvoorstelling

rustig

A.D.Schoonenberg
A«. Zand s tra

idem

Vergadering
m. filmvertoning

COLLECTIEF OVERZICHT

Met uitzondering van,de bijeenkomst te Hollandseveld
v/erden in alle andere vergaderingen door de ïïaarhoidfilmdienst
filmvoorstellingen gegeven» Vertoond werd de film "Op Leven
en Dood"
Van ECK, die de vergadering te Hollandseveld presideerde;
deelde mede, dat Tethouder Kroesen (P.v.d.A.) van de G-emeente
Hoogeveen in deze vergadering voor debat v/as uitgenodigd? aangezien deze in een raadsvergadering een balletje over de buitenlandse politiek had opgeworpen en in dit verband op onjuiste wijze citaten van Lenin en Stalin had aangehaald.
Hij (van Eek) had zich niet kunnen verdedigen, omdat
hem daartoe geen gelegenheid werd gegeven,
'"ethouder Kroesen was echter niet aanwezig,
De spreker ÏÏ.B.JAïTSZ betoogde, dat het gebeurde in
Hoogeveen niet alleen een verschijnsel in deze gemeente was,
maar ook in ander^plastaetfvond iets dergelijks plaats.
Als men de ter tafel gelogde feiten niet kon ontkennen,
begon men een scheldpartij tegen de Sovjet Unie en de andere
vollslemocratische landen. Doch, zo zeide spreker, door dergelijke afleidingsmethodes moeten wij ons niet van ons stuk laten brengen»
De redevoering van Max v,d. BERG- was gewijd aan de herdenking van de October-revolutie»
. ..
Toen hij aan do aanwezige tuinders de opzienbarende
onthulling deed, dat een Russisch geleerde bietenzaad kon
splitsen, ontspon zich een verwarde tuinbouwtechnische discussie en verliep aldus de redevoering»
Ten aanzien van de overige redevoeringen kan slechts
- 3worden
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worden vermeld, dat zij zich bewogen op het bekende terrein: tegen de EoD-, G=. 2 5 tegen de Duitse herbewapening en tegen het accoord van Parijs-
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ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND,

Groningen 11/12

50/200

rustig

G.Schokker

Bijeenkomst
me de film
"Grensgevechten"

Koog a»d o 11/12
Zaan

150/450

rustig

GoPothoven

Feestavond

Te Groningen hield de spreker een korte propagandaredee
In verband met financiële moeilijkheden van de plaatselijke' afdeling werd een tombola gehouden.
De spreker te Soog aodcZaan noemde het een verheugend
verschijnsel, dat de Duitse jongeren afwijzend stonden tegenover
het nationaal-socialismeo
Toch stelden de oorlogsophitsers alles in het werk om
West-Duitsland w^ei? te bewapenen=
Gewezen Nazi-generaals, zoals Von Mennteufelr krijgen weer
een leidende rol toebedeelde
Minister Staf, aldus spieker, speelde geheel in de kaart
van de oorlogsophitsers,, In de jaren 1940-1945 stuurde hij de
mensen voor arbeid naar het Oosten.en thans verbood hij de militairen te liften c
POTHOVEN besloot zijn betoog met het lezen van de eerste
twee regels van het A. N-J o V c-lied',waarvan hij de betekenis aan
de zaal uitlegde.
De avond werd met bal besloten,,

NEDERLANDSE VSCUlTEN 3EWEGING,

Deventer

15/12

40/45

aand e
-. 4 _

EUMólin

Krommenie
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Krommenie 16/12

52/150

aandc

A.SchermerKracht
T.Koning
N «"Kos't Br

Zowel te Deventer als In Zoog a.d. Zaan "brachten de
spreeksters veralag uit over haar verblijf in de Sovjet Unie,
waar zij gedurende 3 v/eken hadden vertoefd op uitnodiging van
het "Anti-fascistische vrouwencomite"o
Zij betoogden?dat het leven in de Sovjot Unie op elk
gebied het ideale nader.de, ook al moest er nog veel tot stand
komen. Iedereen werkte er hard, daar alle daaruit voortkomende
voordelen hun rechtstreeks ten goede komen,, De product ie plannen worden regelmatig overschreden * Omdat het arbeidstempo in
de S.U. minder hoog was dan hier te lande, vonden daar minder
bedrijfsongevallen plaats.
Spreekster had vanuit de Sovjet Unie de opdracht meegekregen om in eigen land vooral te werken voor de vrede»

VERENIGING "NEDERLAND -U.S.S.E."
Zaandam

12/12

300/416

rustig

JSËUA.ÏÏagener

Filmvoorstelling m j
de film "Het
grote concert"

Dordrecht

17/12

31/250

rustig

—

Filmvoorstelling met
de film "
Maximka"

5 „

Groep 4-A
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Rotterdam

-

EEfflEIDSVAKCENTRALE,

21/11

180/—

Propagandafeestavond

rustig

ABT,7B-SVC
Rotterdam

25/11.

15/—

rustig

J,Stoopendaal

Openbare vergadering
BNOP-EVC

Rotterdam

26/11

17/~*•

rustig

McBoshart

Openbare vergadering
ABT-EVC

Beverwijk

12/12

200 Sinderen
50 ouderen

Stslüicolaasfüest voor
kinderen en
ouderen van
NVB en EVC,

De bijeenkomst van de ABWB stond in het teken van de actie tegen de Duitse herbewapening c De zaal was met bekende leuzen versierd. Medewerking werd o « a » verleend door de Russische
zang- en dansgroep "Mir I Droesba"»
Op de vergadering van de BNOP belichtte de hoofdbestuurder J.STOOPENDAAL het huidige loonpeil van het overheidspersoneel en verklaarde, dat in alle gelederen ontevredenheid heerste» Het is heus niet de BNOP die doze ontevredenheid heeft gekweekt of gestimuleerd:, aldus spreker, die voorts zeide$ dat in
deze fase gelukkig niet gesproken kan worden van communistisch
gewroet, Na vergelijking met do lonen in het vrije bedrijf concludeert STQOTENDAAL, dat het salaris van het overheidspersoneel met 50 /o is achtergebleven, dat van het middelbare- en hogere personeel met 33 °/o tot 40 /oe Eerst moet de achterstand
ingehaald wordenf dan pas heeft loonsverhoging zin,De A o B s T » belegde een vergadering in verband met de moeilijkheden, welke hij de Zagc stadsleepbootdiensten v/aren ontstaan*
Bij monde van M.BOSHART werd o.ac geëist, dat de provisie omgezet diende to v/orden in vast loon, zodat de 6 /o loonsverhoging een groter effect zou sorterenc
Men zag echter geen mogelijkheid deze eis met kans op
succes te stellen<> Besloten werd de eisen opnieuw aan het b_e^
,trokken
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betrokken personeel ter discussie voor te leggen o

GROEP

4-B - O.V.B»

Rotterdam

700/950

rustig

'L„van Os
Vergadering v„
R*Laan Jr, havenarbeiA «Vide Berg der s
'MoBoshart

Op de door het O.V*Bo, afds Verkeer belegde vergadering
i «v «me de in werking treding van de •."' Centrale_yo or Arbeidsvoprgjenlng in de -^otterdamse haven(2-l-5~5) "in "d¥" plaats van de
Haven Arbeids Reserve (H.A,R.) werd evnneens aan woordvoerders van het lT.V"»W"en de E.V.O. gelegenheid gegeven hun standpunt uiteen te zetten*. Zowel de afdeling Verkeer-O.V.B. als de
C.B.T.-N.V.V. adviseerden de toehoorders de arbeidsovereenkomst
met de Scheepvaart Vereniging Zuid (S.V°Z«) te tekenen0 Bij
de onderhandelingen voor de nieuwe CoA.O. zou t,z.t, gelegenheid
zijn in te gaan op de bezwaren, welke nog niet uit de weg waren
geruimde Beide bedrijfsbondbesturen uitten hun tevredenheid over
het verdwijnen van de "gehate" H.A.R.
Maud BOSHART bracht in felle bewoordingen het standpunt
van de A.B.T.-E.V.C. naar voren, n 0 lo in dit stadium niet tekenen en deed een beroep op het O.Vi.B5 in deze de E.V.C, te volgenc
Toon van den BERG wees dit voorstel van de hand en verklaarde, dat het onmogelijk is met een organisatie samen te werken "die je de ene dag uitmaakt voor rotte vis en je de andere
dag de broederhand toereikt",,
P E R S O N A L - I A.

Berg (blz, 6)
Antoon van den.
Berg (blz d)
Max van den„

