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COMMUNISTISCHE PARTIJ.van NEDERLAND»

Datum
."V .v..

Ureterp
18/2
Gem«"Opsterland

Aanwezig/ Stemming
Zaalcape
40/—

Sprekers

Bijzonderheden

N. Pul trom'

Filmvoorst'e"1l ing

Andijk

19/2

127/350

AoDoSchoonen"berg ,

Feestavond
• ' :

Schiedam

22/2 ±350/450

G, G. Geelhoed

idem '.'•

Lochem

23/2

± 5 O/-

Tj .Jager

Harkema»
Opeinde

24/2

127/160

H.Haken

Finsterwolde

25/2 ±100/—

HoHaken •

••Feestelijke
bijeenkomst

Koog a/d
Zaan

25/2

G.GoGeêlho'ed,

.Feestavond.

" rt -.,

j 20/450

ToJanss
Utrecht

f. --> '-

veiitiage

— 2 —

Filmvoorstelling . : " ;
• idem

•

idem

•

':
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W,O, 10/1956,. blz. 2,

Utrecht

26/2 ±200/325

A
Vries

Delfzijl

28/2

198/360

Filmvoorstelling

H c. S o bus

idem
idem

Noordwolde

1/3 ±102/±500

J.Pas

Wormerveer

1/3 ±280/330

G.G,Geelhoed Feestavond

Groningen

3/3 ±12OO/—

GoWagenaar
He Schuur

Feestelijke bijeenkomst

Y/alvius
, J «Haken
3 « Dammer

Zaandam

4/3

Feestavond

±400/450

COLLECTIEF OVERZICHT

Aan de totstandkoming van de openbare meeting in Groningen
hebben de districten Groningen, Friesland en Drente medegewerkt,,
Allereerst 'voerde Gr.WAG-EïfAAR, partijvoorzitter van de C. P. N»
het wo orde
De .overweldigende opkomst, aldus spreker, is e.en bewij.s dat
de C»P.l\r., door de door haar gevoerde politiek, aan invloed wint. De
arbeiderskksse, de kleine boeren en ook de middenstanders worden zich
bewust dat de tegenwoordige regeringspolitiek hen en ook het land
tot in :de afgrond voert0 Hier in "kan slechts"' een' verandering komen
g
door het vormen van een sterke linkse coördinatie van P 0 v<,d,Ao,
™
V .V. D. en C .PoH» . Gezamenlijk zal men in- staat zijn R01ME, de grootste vijand van de arbeidersklasse,, zijn macht te ontnemen. Bij de
a.,>s» verkiezingen krijgt men hiervoor de. -gelegenheid door zijn stem
op de C aP.Na-lijst uit 'te brengen0
•
H. SCHUUR, voorzitter van de B.L-.Za/E-.V.C» ? sprak voornamelijk
over de problemen en misstanden op agrarisch gebied.a Door de te lage
melk- en graanprijzen Is het inkomen van cTë kleine boer lager dan
het inkomen van de landarbeider volgens de C o A ^ O o o
De regering is zich er wel van bewust dat de kleine boeren in zorgelijke omstandigheden verkeren, 'd'och is niet bereid hierin enige
verandering te brengen, aldus spreker * De kleine boer moet saraen met
de arbeider opkomen voor het veilig stellen van het agrarisch
bedrijf
•" 3
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bedrijf? ook de arbeiders van het N*V-V> en ïïoVo
mo.eten gezamenlijk strijden voor hun looneisen»
S « DAMMERr gaf eveneens de nood weer waarin de kleine veeboeren verkerenc Spreker spoorde de aanwezige boeren aan hun lotgenoten er van te overtuigen dat er naar één mogelijkheid is voor
lotsverbetering nol» door te -stemmen, op de communisten-,
A°GELOK-WALVIUS sprak als voorzitter van de Vrouwenbeweging;,
hoofdzakelijk voor de vrouwene
De vrouw kan en moet de moeilijkheden, die een gevolg zijn van een
verkeerde regeringspolitiek, weten» Daarom moet de vrouw haar stem
uitbrengen op de C^P^N.; de partij die strijdt voor Vrede, Welvaart
en Nationale zelfstandigheid*
Volgens .J. HAKEN, het C «P. N. -lid der 2e Kamer, is Romme de
ergste volksvijand voor de woningbouw, en dat moet veranderen bij de
verkiezingen^
.•'
.
•.

Door de E.V.Ce op te nemen in de Nationale woningraad zal er veel •.
ten goede veranderen, want de E.VoQë heeft de grootste invloed ondel* de bouwvakarbeiders.
In de zaal waren de volgende leuzen aangebracht j "Voor een
beter agrarisch beleid", "Wordt vandaag nog lid van de C »?*&»"?
"Voor een linkse coördinatie"- e-n- -"Welvaart door betere betrekkingen
tussen Oost en West'-'o
Te Zaandam voerde \Y«MANS het woord0
Spreker haalde de ,'redé aan van de Franse socialistische, minister
PINEAU, die de koude oorlog en bewapeningswedloop veroordeelde,
MANS deed een beroep op de Nèderlahdöe democraten' 'het Franse voor-*
beeld te volgen en een andere politiek, dan die thans wordt gevoerd,
te eisen.
Tenslotte wekte hij de aanwezigen op het Franse voorbeeld bij
de verkiezingen te volgen en de communisten een flinke overwinning
te bezorbgen»
• --'• -

G

O E P

Jubbega

I -

2

3/3

)ERLANDSE VROUWEN BEWEGING,

100/150 -

rustig

E.H.' van Keekem-Coerts

Filmvoorstelling met de
film "De slag
om de wolvenkloof"

De avond werd gehouden in verband met de internationale vrouwendag» Van KEEKEM-GOERT.S besprak do betekenis van deze dagn
- 4 - • Groep 2
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2

Enschede

v

-

II ' -• AIGEMEEF NEDERLANDS JEUG-D VERBOÏÏD0

10/3

±5 C/—

rustig • B»J* de Boo

Feestavond

De BOO sprak op.de gebruikelijke wijze over de verkorting
n de diensttijd0
.
.
.

a

G R O E P

Zwolle

4 .- I

3/3

-

EEWHEIDSVAECEiraRALE»

220/260
.

rustig
..

.'•.'.. '

J.Vlietman
-

Feestvergade.rïng
niet bal0

Te Zwolle behandelde J.VLIETMAïï de moeilijkheden, die gerezen zijn in de Stichting van de Arbeid. Vervolgens bepleitte hij een
samengaan van E.V.C, en N.V.V. teneinde loonsverhoging af té dwingen,;

G R O E P

10 -

Rotterdam 23/2

DIVERSEN.

?/—

rustig

J.Wolff
"

Rotterdam 25/2'
"•,,.
Enschede
...

.

.

25/2
•.

IS/— •
" •
300/375

rustig

opgewo

H.JoA*'
Lafour
—

Bijeenkomst georganiseerd
door "Politiek!
• eri'Cultuur" •'
Vergadering belegd door "Ons
Belang"
Feestavond van
muziek- en
zangver0 "Morgenrood"
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Amsterdam,27/2-

45/90

rustig

D.v„d0Meulen

Vergadering belegd door "Vre
descomité' Amsterdam"0

De bijeenkomst te Rotterdam) belegd door "Politiek en Cultuur",
is de eerste.van een serie die over-bepaalde onderwerpen.zal worden
gehouden«
.
JiV/OLFF sprak over "Communisme en Democratie.'' en somde een
groot aantal punten op waaruit bleek dat de democratie in het Y/esten
niet volmaakt is»
- - . , " .
Te Rotterdam hield H»J.A»LAFOUR een redevoering, waarin de
werkzaamheden van "Ons Belang".~in het bijzonder en van de vakorganisaties in het algemeen werden uiteengezet0
Te Amsterdam gaf D. van der MEULEN, oud-consul te Bjeddaj
een overzicht van de wantoestanden in-het nabije en verre Oostenj ver"
volgens werden de t v/e e grote wereldmarkten pri t is ch; beschouwd en.
tenslotte werft de hulpverlening aan de achtergebleven gebieden besproken ,
•
• • . . ,-,::;
.-• ..
,
De hulp van Amerikaanse zijde is geen echte hulp, doch gebaseerd op eigen belang» De hulp van de UNO komt het volk niet ten
goede, doch is:gericht op de veelal corrupte feödalen»
Spreker had wel enige waardering voor de zendingsacties, doch prefereerde de hulp, welke het Noorse volk verleente

P E R S O N A L I A »
Boo'
Berend Jan de,
Dammer '(bl'zv2)
Siewert.
Das (blz62:);
Jan,

'

Geelhoed (big,1,2) •'•
Gerard-Gilles o
Gelok-?/alvius (blzo 2)
Anna o

