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Verzonden op:1 17 Februari 1956.

COMMUNISTISCHE-.-PART IJ van HBDERLAND.

Gemeente

Datum .. Aanwezig/
Zaalcap.

Deventer

14/1

Sprekers

,.. Bij zonderheden

T j .Jager

Feestavond niet
filmvertoning

H.C.HenneTelt '

Filmvoorstelling

Zwaag- . : 18/1 :+100/±-225
westeinde
Gen.Dantumadeel

Yf.Maïis

Feestavond

Haarlem

20/1 ±70/—

G.G.Geelhoed

idem

Jubbega

21/1 ±350/—

A«Zandstra

idem

Andijk

22/1

D.G.van Beek Filmvoorstelling

Zandvoort 14/1

Stemming

±5O/T-.

30/40.

44/50

G.Maas

Dordrecht' 23/1 ±350/±450
Schagen

23/1

Delft

24/1

Feestavond
Filmvoorstelling

17/±45
±225/±225

N". C. Notenboom
— 9 _

.."*

C—

mim

Wieringen

idem

D I E N S T G E H E I M

V/.O. 5/1956, blz. 2.
ïïieringen 25/1

±220/300

onbekend

Filmvoorstelling

±450/550

H.J.van Omneren-Averink

Vergadering m,
filmvertoning

K.C.Bakker

Filmvoorstelling

\k 26/1

i

Purmerend 26/1

+70/+100

West26/1
Knollendam : '

24/100

Krommenie

27/1

200/288

Sneek

29/1

±200/250

Hengelo(0)30/1
Leeuwarden

G oud a

50/1

1/2

70/70
±250/±250
86/100

P.Kuiper

J.van Har1ingen

idem
Vefgadering m.
filmvertoning Jk
Feestavond

G.Odink

Filmvoorstelling

B.Blokzijl

Feestavond

0.v,d.Worm

Filmvoorstelling

Wageningen 2/2 ±175/300

B.Ch.J.
Ackerman

idem

Doetinchem 3/2

A.van Rooi j

idem

±80/±80

COLLECTIEF OVERZICHT
De gehouden .filmvoorstellingen werden ingeleid door een- spreker, met uitzondering van die te Schagen.' Alle sprekers wijdden hun
aandacht aan de komende verkiezingen en wezen op de behaalde overwinningen van de communisten in Fr ankwij k en in Indonesië'»
Te 'r.rageningen wekte B.Ch.J.ACKERMAN de aanwezigen-op zich te
abonneren op het dagblad "De Waarheid", daar alleen dit blad .de belangen van de -arbeiders dient.
"De Waarheid" is verder het enige propaganda-apparaat van de
C.P.N.,- omdat in het '"democratische" Nederland- de C.P.N, geen zendtijd krijgt. In de zaal was aanwezig een stand van de uitgeverij
• •.:
..
.. — ,"•
"Pegasus"
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"Pegasus", waar boeken en tijdschriften te .koop werden aangeboden.
Te Hengelo besprak G.ODINK het vraagstuk van de woning- en de
scholenbouw. Alleen door gezamenlijk handelen kunnen deze,•problemen. opgelost worden. Zo zal do C.P.F."op 19 Februari a.s. te Amsterdam een
grote landelijke openbare bijeenkomst beleggen om het woningvraagstuk
van alle kanten te bekijken en te bespreken. Spreker spoorde de aanwezigen aan deze bijeenkomst bij te wonen. Hij .-wekte d© aanwezigen
tevens op, abonnê' te worden op "Dé "Waarheid";' door het lidmaatschap wordt
n.l. de strijd versterkt, die gevoerd wordt voor betere levensomstandigheden ..voor de arbeiders.
. . Te Zandvoort sprak H.C.HENBEVELT, gemeenteraadslid"te Haarlem.
Spreker zei o.m. in zijn betoog, dat de communisten de uitspraak van
de Paus betreffende het verbod tot productie van de atoomwapenen ten
volle onder strepen <•, De commun-is-ten-moeten er voor zorgen dat er geen
ede Hirosjima komt.
De feestavonden v/erden opgeluisterd door: hét..optreden van het
"Theater Hollandia", waarbij het'.: cabaret programma meestal op de verkiezingspropaganda van de C.P.N, was afgestemd.
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- NEDERLANDSE VROUWEN BEWEGING.
t _ » ...

•'s-Gravenhage

25/1
.

200/372',
"

'...

. ••

rustig

""'*...,,

;

G.Blokkerde Groot

,.

" -.,

Feestelijke bijeenkomst

De .bijeenkomst, werd gehouden ter gelegenheid ..van- het 10-jarig
estaan van de Internationale Democratische Vrouwen'Federatie.
G.BLOKKER - de GROOT gaf een overzicht over het ontstaan van
de Internationale vrouwen beweging. Deze beweging, ontstaan in het Kamp
Ravensbrück, was .thans uitgegroeid tot een Internationale Organisatie
met 200.COO.OOO leden.
Spreekster sprak over de--gevarQïi van een atoomoorlog en over de
harde strijd öie door de vrouwenbewegingen in alle landen daartegen
.wordt gevoerd. Zij memore.erde, dat .het mede aan die strijd te danken was,
dat er in Korea geen atoombom was- geworpen. • •
....
Tenslotte spoorde zij de aanwezigen aan op de ingeslagen wegvoort te gaan én vooral in de strijd voor de-vrede, nooit te verslappen.

- 4

Groep
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's-Gr avenhage

17/1

800/—

opgew.

\Hartog

HarkenaOpeinde

27/1

141/160

rustig

.--,

Groningen 28/1

240/250

rumoerig

Fee'stavond belegd door
CHEVOFA
Feestavond

Feestavond "belegd door ABT

TG ' s-Gravenhage: sprak 7/essel HARTOG .gedurende 10 minuten over
de koude oorlog en het woningvraagstuk.
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DIVERSEN.

Rotterdam 14/1 ±110/-~

rustig

.....

o»a.
G. Sterkman Personeelsverg»
P. Bakker
van ""ILTON-Feijenoord, belegd
door de "contact
.......
commissie" vari
Ïïilton-Feijenoo

rustig

Zutphen"' 20/1 ±150/±150

. ..'

—
.

Openbare verg
gehouden door
het "Forum" i
"Ons Huis"

Te Rotterdam sprak op de.openbare personeelsvergadering van arbeiders van 'Tilton-Feijenoord P...BAKKER, kernvoorzitter van de A.D.M.
Spreker gaf'de verzekering, dat de arbeiders van de A.D.M, steeds ten
"volle achter iedere actie van de arbeiders van ïïilton-Feijenoord zullen staan»
G.STERKMAN zei op de vergadering .o.m. dat de arbeiders van de
Rotterdamse Droogdók Maatschappij door hun korte eensgezinde actie
een
/

,„ c _
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een groot succes hebben behaald. -• ••
•
•
Ovoral in Nederland, ook bij vTilt on-Fe ij enoord, wil men ondernemings-; .
raden en vrije loonvorming invoeren. Bij de ondernemingsraden is het
zo, dat de directiea daarin steeds de scepter blijven-zwaaien, steeds
het laatste woord hebben en een vergadering van deze raad ieder"ogenblik naar eigen goeddunken kunnen schorsen.
Vrije loonvorming betekent• e'en groot gevaar voor-de arbeiders.
Te Zutphen stonden de leden van het forum allen afwijzend
tegenover het gebruik van atoomwapens. Hierbij werd ook het protest
van wijlen professor Einetein aangehaald. Ook gedeelten-uit de. laatste rede van de Paus betreffende diens visie op het gebruik van atoomwapens werden voorgelezen.

P E R S O N A I I A.
Ackerman (blz. 2 )
Bernardus Christianus Jos<
^> Bakker (blz.2)
Karel Cornelis.
• Bakker (blz.4)
" Pieter.
Beek (blz.l)
-"" Dirk Gosewijn van.
Blokker-de Groot (blz.?)
•^ Geertje.
Blokzijl (blz.2)
-^^ Berend.
Geelhoed (blz.l)
-"-"" Gerard Gilles»
Harïingen (blz.2)
-""" Jan van.
Hartog (blz.4)
•"'"' "7essel.
Hennevelt (blz.l)
^ Hendricus Cornelis.

