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COMMUNISTISCHE PARTIJ v a n NEDERLAND.

Gemeente. Datum

Aanwezig/ Stemming
Zaalcap»

Sprekers

Bijzonderheden

Zaandam

20/9

260/450

M.Bakker

Vergadering met
filmvertoning

Delft

22/9

275/340

M.Middendorp

Utrecht

24/9

±100

G.G.-Geelhoed

Openlucht bijeenkomst

Schiedam

25/9

356/356

J.Maliepaard

Vergadering met
filmvertoning

Vlissingen ,

25/9

70/200

Dordrecht 26/9
Bussum

27/9

Hippolytus-28/9
hoef
Gem.Wieringen

.— .

idem -.,

W.Mans

idem

400/400

J.L.Berben

idem

275

W.H.Koolwijk

idem

196/450

—
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Soest

Filmvoorstelling
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W.O. 39/1955, blz. 2.
Soest

29/9

57/100

—

Th.J,Bongener- Vergadering
Odinot .
m. filmvertoning

COLLECTIEF OVERZICHT

In "bijna alle bijeenkomsten werd door de Waarheidfilmdienst
een film vertoond»
Gedraaid werden "De Waarheid kent geen grenzen"; "De slag in
de Wolvenkloof" en "De vermiste piloot".
:
In enkele zalen waren spandoeken aangebracht met leuzen als;
"Eenheid van actie in de strijd tegen Romme"; "Wordt'lid van de
C.P.N."; "Leest de Waarheid"; "Voor nationale zelfstandigheid"; "Voor
verbod van de A en H bom"; "Nu collectieve veiligheid" en "Tegen de
Duitse herbewapening"D
Het hoofdthema van alle sprekers was wederom de Troonrede
en de Miljoenennota (zie vorig weekoverzicht). Verschillende sprekers
fulmineerden heftig tegen de in Nederland gevoerde woningbouwpolitiek
Aan de hand van cijfers vestigden zij bij hun publiek de indruk, dat
er bij de woningbouw een achteruitgang inplaats van een vooruitgang
te bespeuren viel. Dit is niet de schild van.de bouwvakarbeiders, omdat deze geen overwerk willen verrichten, maar het gevolg van het
feit, dat er een tekort ap.n stenen is, veroorzaakt door de uitvoer
naar West-Duitsland, waar de Kapitalistische ondernemers hogere prijaeri voor de stenen kunnen maken,
Als tweede oorzaak noemden deze sprekers de bouw van militaire
werken o
-•••:'•,
• -.
Op een openluchtblj eenkomst te Utrecht, noodzakelijk omdat
tengevolge van zaalafdrijving van de partij geen vergaderruimte beschikbaar was, vond G.G„dEELHOED bij de bespreking van de Troonrede
gelegenheid om een felle filippica tegen Romme te houden»
De Troonrede, zo zeide hij, ademt geheel en al de geest van
Romme:, de pikzv/arte réactionnair-,--die voortzetting van de koude oorlog, wenst ten koste van de Nederlandse arbeiders *
Tegen een demobilisatie van 640 000 soldaten in de Sovjetunie, stellen de Nederlandse ministers, als trouwe paladijnen van
Rommej de bewapening van vijf parate divisies met atoomwapens»
GEELHOED wekte aan het slot van zijn redevoering zijn toehoorders op toe te treden tot de C.P.N., omdat deze.partij volgens hem
in staat* is een politieke koersverandering in Nederland teweeg te
brengen o
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VERENIGING- "NEDERLAND - U , S. S.R."

Almelo

18/9

160/575

Hengelo

25/9

43/90

rustig

Filmvoorstelling met de film
"Oogst"

rustig J.H.A.Arends

Filmvoorstelling met de film
"Oogst"

Geen bijzonderheden*

P E R S O N A L I A .

yArends (blz, 3)
J.an Hendrik Albert»
véakker (blz.l)
Marcus »
Herben (blz.l)
Johannes Leonardus.
,/Bungener-Odinot (blz.2)
Tiieodora Jacoba.
/Geelhoed (blz.l)
Gerard Gilles.
jk (blz.l)
Willem Herman o

maliepaard (blz.l)
Jan»
^/Mans (blz.l)
Willemc
^Middendorp (blz.l)
Marinuso

