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Verzonden aan:
Zie verzendlijst 1137:22.
GROEP
Gemeente

l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND .
Datum

Amsterdam 13/12

ÏTw.Weer- 16/12
d Inge
Gem.Emmen
Enschede

Verzonden ops 6 FeLruari 1956.

Aanwezig/
Zaalcap.

Stemming

±4-0/r-

14/100

18/12 ±500/—

Muntendam 29/12

±85/—
±55

Sprekers

Bijzonderheden

E.iTeeboomvan \'rest
A.Blokzijl

Waarheid-forumavond

W.Jansz

Vergadering

J,Haken
M,Lips-Odinot
—

""

S.Schrijver

kindervoorstelling

Nieuwe
Pekela

30/12

±60/~

Assen

3/1

±50/±100

Schoonoord '•'

4/1

43/80

--•'

Filmvoorstelling
"

D.Smook

, ; ' idem

0.Kaspers

idem

J.Stap

idem

:

Hollandscheveld
- 2-

idem
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6/1
Hollandscheveld
Gem.Hoogeveen

W.Kremer

±130/260

Vergadering m <
filmvertoning

G-.G.Geelhoed Feestelijke vergadering

Vlaardingen

6/1

86/200

Musselkanaai

7/1

±35/±200

Vlissingen

8/1

28/200

O.Kaspers

Filmvoorstelling

W.Jansz

idem

WwaBuinen
8/1
Gem. Borger

±50/1150

O i-Kaspers

idem

G-roningen

10/1

±45/±120

H.Gortzak

Tergadering

Apeldoorn

12/1

18/100

J .Haken

Krommenie

12/1

27/150

W.Jansz
J,van Harlingen

Feestelijke vergadering

Doetin-

13/1

15/+50

J.Haken

Vergadering

S.de Groot
H.Gortzak

Massameeting

l

idem

chem
Amsterdam

17/1 ±2500/±3500

COLLECTIEF OVERZICHT

De vergadering te Amsterdam in de Apollohal was aangekondigd
in "De Waarheid" en door het verspreiden van bulletins.
De spreker S. de. GROOT, algemeen secretaris van de C.P.N., had
nogal wat op zijn programma staan. Allereerst: de woningnood.
Hij vergeleek de woningnood met de watersnoodramp in 1953. De woningnood noemde hij een nationale ramp., en deze kon slechts worden afgewend wanneer alle partijen gezamenlijk deze ramp zouden bespreken.
Hierbij hekelde spreker het beleid van Minister Y/ITTE: en van de Wethouder van Amsterdam van der BERG. Als voorbeeld van het slechte ber-.
leid noemde hij het bouwen van een kazerne welke ongeveer 17,7 millioen
gulden had gekost. Voor dit geld hadden duizenden woningen gebouwd
kunnen worden,
..... . „ ' 5 „ De
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De GïiOOT had he.t vervolgens^ over de. overwinning van de c'om'munisten in Indonesië-en in Frankrijk bij de gehouden verkiezingen.
Met dit'voorbeeld voor ogen? acht, hij het zeer wel mogelijk om ook in
Nederland bij de komende verkiezingen een grote vooruitgang te''"maken»
Daarom deed hij een beroep op allen om samen te gaan met de socialisten,,
Leden van de Partij van de' Arbeid riep hij op met de 'communisten een
blok te vormen om zo de Romme-kliek bij de komende verkiezingen een
gevoelige nederlaag toe té brengen. Tevens achtte de GROOT het' mogelijk om door deze samenwerking tussen C.PbN.i eh P*v.d*A» dé. Regering
te d\vingen over 1955 alsnog een loonronde voor de werkende klasse vast
t e stellen»
,...-•
Het podium was versierd met de gebruikelijke rode vlaggen en, er
hing een" spandoek met de leuze "Versterkt de Partij". Verder hing
er-een landkaart-van Nederland, waarop Amsterdam nadrukkelijk was aangegeven. Op deze. kaart was de leuze aangebracht "Amsterdam één tegen
f_
..
.
...
ü p dezLe vergadering werd voorts het woord gevoerd door H. GORT ZAK
dio wijlen J.BOT herdacht. Hij noemde Bot, die sedert 1917 lid van de .
partij geweest was, een voorbeeld voor iedere partijgenoot. Vervolgens
memoreerde spreker het overlijden van tv/ee vredesstrijders Anna C «P.
TOORCP en J.-A. REDECKER en weidde uit over de .verdiensten, van deze ";•
kunstenaars«
.
.,
Te Apeldoorn en Doetinchem hield J .HAKEN,., het 2e/-Kamerlid van
de C.P.N. , een rede waarbij ROMME het, weer moest ontgelden.
Spreker waarschuwde voor 'de-gevolgde politiek van R o mm e, die tot ondergang'vari.de arbeidersklasse zou leiden.
Ook HAKEN besprak het woningtekort en veroordeelde de woningpolitiek
van-dé huidige .regering i.c. Minister Witte,
Volgono spreker diende bij de komende verkiezingen alles erop
gericht te zijn om 'tot een linkse" r'ëg'ering te komen waardoor een samengaan van P.v.d.A., V.V.D. en C.P.N. 'noodzakelijk was. ..,-;•,•
•;
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NEDERLANDSE VROUWEN BEWEGING

Feestavond

Lippenhuizen

24/12

±500/—

rustig

Pinsterwolde

1/1

±37 5/—

rustig

E. TeeboomWest -,-..,.

idem

; '9/1

* 150/—

rustig

A*BoshartMollevanger
M.E.Lips-Odi•not

idem
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De "bijeenkomsten te Finsterwolde en •.Rotterdam 'werden gehouden
t.g.v. het 10-jarig bestaan van de Internationale Democratische Vrouw e n Federatie»
• - • • . . . Te Finsterwolde besprak E.TEEBOOM-V/EST-de doelstellingen van de
N.Y.B.', v/elke gelijke rechten en lonen voor mannen en vrouwen inhouden.
De vrouwen van Nederland, aldus spreekster, stonden vooral in dit opzicht ver achter bij de ..vrouwen in de Sovjet Unie.
tot slot wekte zij de aanwezigen op, zich te abonneren op het
Vrouwen-blad van de N.V.B.
• Te Rotterdam gaf A.BO.SHART-MOLLEVANGER een verslag van haar
ondervindingen te Parijs, waar zij het congres van de "Unie van Franse vrouwen" had bijgewoond.'<
M.E.LIPS-OD1NOT' ging op de bekende wijze in op de woningnood.
•Voorts wees zij op de noodzaak van de strijd van geljkke rechten van
de.'vrouw', o.m».gelijk loon bij gelijke arbeid.
''
. .-'
Tenslotte werden de aanwezigen opgewekt actief strijd té voe'ren voor'de vrede en als lid toe te treden tot de Nederlandse Vrouwen
Beweging'.
'
',.
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VERENIGING "NEDER LAND-U. S. S. R . "

Krommënie 26/12
•

300/300• •

'rustig , ' J.J.van Hartingen
• ........r', i .

Filmvoor.ste'lling o.av *aet
de -film '"S-port; ;parado: 1954" '.

Het hoofdbestuurslid, van HARLTNGEN, gaf een opsomming van de
in 1955 plaats gehad hebbende uitwisselingen op cultureel- en sportgebied tussen de S.U. en Nederland»
Hij besloot met de hoop uit te spreken, dat in 1956 Russische
toeristen ons land zouden bezoeken.
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EENHEIDSVAKCENTRALE.

60/250
•••"•"''

rustig'.
-i;
"-T
•

:
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H.v.d^Molen
• '-<;'"^ ' , .

:. Stads- "

:

"• ''•••"• -^ •

St .Nicolaasfeest;
•"'•-,:•
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Stads-en
24/12
Jüsselkanaal

,

Rotterdam

46/418

8/1

70/200
. . .

rustig
' .'- -

F.Meis

rustig
.--.•-

FïMeis'

Feestvergadering
. • mi-toneel'
Door A.B.T. belegde-vergader i n g

Van de sleoht-bezochte vergadering te Rotterdam valt. slechts
te vermelden) dat MÉIS de vrij e .loonvorming bestreed-'en een •••pleidooi
voerde voor een algemene loonsverhoging van tenminste 5%. Ten aanzien van de laatste aöties onder leiding van het O.V.B, .merkte spreker
op, dat deze leiding waardeloos.waai -'
• ••
Indien de arbeiders het.daarover eens zijn* is de B.V.G.'bereid
in zijn geheel over te gaan naar hot N*V*V.

P E R S O N A L I A .
£/Blokzijl (blz.l)
Aaldert»

;

'''

Boshart^Mollevanger (bïz.3)
Geelhoed (blz*2)
^ Gerard Gilles i
Gortzak (blz.2)
X Hendricus.
(bla.2)
Saul -de,.
Haken (blz.l, 2)
Jan.
-Iarlingen (blz.2)
Jan van.
Harlingen" (blz.4)
Jan Jacob van.
Jansz (blz.l, 2)
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