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No. 6/1956.

Verzonden aan:

Zie verzendlijst 113722.
Verzonden op: 28 Februari 1956,

G R O E P l - COMMUNISTISCHE PARTIJ van NEDERLAND.

Gemeente Datum Aanwezig/
Zaalcap.

Lemmer 22/1 ±250/--

Hoorn ' '' 25/1. - ±80/±1.5Ó ,

Haulcr- 26/1; ±50/±80
wijk ; '';..".• ' ,- .
Gem. Oostateilingwerf

Zaandam 26/1 , 300/465...

Aalsmeer 27/1 ±200/380 .."

Glaner- 27/1 ±125/±125.
brug ' .

• Den lip 28/1 -••.±90/300. .
Gem.Ilpendam .;..

Weesp - 28/1 ; ±350/430 .. __

Wormer 28/1 ±30/±200

Stemming Sprekers Bijzonderheden

.— : onbekend. Feestavond

' -''" ;— ''.":'......' ... P.van. Bee.k Filmvoorstelling

';•-•r.'. ' ' • J.de .Boer 'Feestavond

Ë.Gortzak Feestelijke bij-
. . , eenkomst

P.M.Lanser Filmvoorstelling

T.Stuivenberg Idem

onbekend

onbekend

J .van
Leeuwen

idem

idem

Vergadering met
filmvertoning

w. 2 — Enwchede
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W . O . 6/1956, blz. 2,

Enschede 29/1 250/375

Apeldoorn 2/2 ±225/400

Hoenvliet 3/2 ±100/~

Zaandijk 3/2 ±175/250

Zaandam 5/2 ±275/400

IJmuiden- 6/2 70/110
Oost

Holland- 7/2 ±160/260
scheveld
Gem.Hoogeveen

H.G-.Bijkerk

onbekend

veriüoD. Schermer

V/.Hartog

B.Biokzijl

B.Blokzijl

Filmvoorstel-
ling

idem

Filmvoorstel-
ling

idem

idem

Vergadering

Feestavond

COLLECTIEF OVERZICHT

De feestavonden, met uitzondering van die te Zaandam, werden
opgeluisterd door het optreden van het "Theater Holla.ndia" r

Te Lemmer sprak'een van d'e leden van het "Theater Hollandia" en
zei o.m0 dat het gezelschap propaganda moet maken, aangezien de
C*P«N» dit via de radio niet kan doen. Het streven van de C.P.F, is j
geen oorlogsgeweld maar vrede; een hoger loon voor .de.arbeider en
meer woningen. De schetsjes, die opgevoerd werden, hadden dan ook
een politieke strekking.o

Te Zaandam begon H.G-ORTZAK zijn rede met het wöningvraagstuk*
Met cijfers trachtte spreker aan te tonen, dat er na de oorlog mind«|
huizen waren gebrouwd, dan nodig geweest zou zijn om de np.rmale bevo™
kingsaanwas op te vangen» Volgens minister YJITTE zijn er geen voldoende
bouwvakarbeiders; deze zijn er genoeg, aldus spreker-, z.e worden ech-
ter te veel gebruikt op'militiare objecten* • ' ;

G-ÖRTZAK leverde tevens felle critiek op Dulles« Dulles, aldus
spreker,.gaat van het standpunt uit dat hij re^ds driemaal-een oorlog
heeft tegengehouden met zijn atoomwapens, doch"hiefin ;verglst hij
zich. Het waren juist de krachten van het Nieuwe China en Rusland, die
Dulles van een oorlog deden afzien*

Op de filmvoorstellingen werd o«-a. een Tsjechische verzets-
film "De Slag in de wolvenkloof" vertoond-,

Te T,7eesp bevonden aich onder de aanwezigen ook 4- militairen
van de Koninklijke Landmacht»

Een
.;-.-... _.,..:.„. .. "Z „
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V T . O . 6/1956, blz .-3.

Een onbekende spreker hield, een korte toespraak, waarin hij
naar voren bracht, dat het nu de tijd was een verzetsfilm te vertonen,
daar de Duitsers in het geheim aan het. onderhandelen waren. om: de oor-
logsmisdadigers, die in Nederland gevangen worden gehouden, vrij te .
laten.

Een onbekende spreekster te Apeldoorn v/ees op het gevaar voor
de vrede, ontstaan door de herbewapening van T"est Duitsland en door
de dreiging van de atoomoorlog. Daarom is het van het grootste belang
dat de. herdenking van de Februari-staking op 25 Februari a.s. te Am-
sterdam e e n manifestatie.wordt, . - • . - • ^ • -

..... , Te Aalsmeer sprak P.M.LANSER, CPN-gemeenteraadslid te Haarlem-
mermeer , een kourt .welkomstwoord.. Spreker; zeide ..dat er een verzets- •••
film vertoond zou worden, opdat de mensen: niet mee z-ouden doen ïïest
Duitsland aan een Wehrmacht te helpen. Generaals van het nazileger ;der-
len ,weer de lakens uit, aldus., spreker en: dit alles onder het mom een
Russische overheers ing „hè t hoofd te .bieden. ••, ; • • .

G R O E P '2' - II ' -' ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND,

Amsterdam 8/2 ±400/±400 rustig R.J.Walra- Openbare verga-
ven d er ing

•; '; " A.Gelok-
. Walvius

G.Hagenaar

De bijeenkomst stond in het teken van de door het A.N.J.Y. ge-
voerde actie vo.or^ verkorting van de... diensttijd .

Alle sprekers betoogden, dat de diensttijd verkort nioetrworden
van achttien tot zestien maanden, om uiteindelijk te komen tot een
diensttijd van twaalf maandene . • • • . - . :;

G R O E P 4 - I - EENHEIDSVAKCENTRALE.

Amsterdam 16/1 27/— rustig J.Stoopen- Vergadering be-
daal . legd door de

• • BNOP
v

, leiden
- 4....- ...
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TC.O. 6/1956,.blz. 4.

Leiden' 3/2 150/400 opgew. • T/.Hartog . . E?C feestavond

Koog a/dll/2 450/450 rustig P.John ' idem
Zaan

De vergadering te Amsterdam 'was belegd -voor het technische
ziekenhuispersoneel. J.STOOPENDAAL merkte op, dat terwijl Amsterdam
de gemeente is, die het slechtst betaalt,- de ziekenhuizen de aller-
ergste van alle bedrijven ;zijna Niet alleen de- salariëring, doch ook
de verstrekking van dienstkleding dient onverwijld verbeterd te wor-
den. De-aanwezigen werden opgewekt, als Groot ROESSINK de kwestie
van de werkkleding in de eerstvolgende raadsvergadering ter sprake
brengt, op de publieke tribune plaats te nemen. f

In Leiden behandelde W.HARTOG de loonpolitiek.
De feestredenaar te Koog a/d Zaan, de ontslagen Amsterdamse

gemeente-arbeider Fokke JOHN, hield een gematigde rede, die groten-
deels was gewijd aan de gewenste eenheid tussen E.V.C, en N .V «V.

P E R S O N A L I A .

.--"Beek (blz.l)
Dirk Gosewijn alias Pim.

/ Bijkerk (blz.2)
Hendrikus Gerhardus.

Blokzijl (blz.2)
"" Berend.

Boer
Jan de.

Gelok-?falvius (blz.3)
Anna»

Gortzak (blz»l)
Hendricus. ... •

Groot Roessink (blz.4)
Gerhard 0


