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Gemeente

-

COMMUNISTISCHE PARTIJ v a n NEDERLAND.

Datum

Aanwezig/
Zaalcap.

Oostzaan 10/3 -±100/200
Zandvoort 10/3

t

Stemming
—

Sprekers
B.Blokzijl

feestavond

16/4-6'

HéC.Hennevelt

Vergadering m»
filmvertoning
ïlmvoorstelling

Ammerstol

21/3

±50/—

N.C.Notenboom

OudePekela

22/3

±100/—

L,Leeuwerik

Zwolle

22/3 : ' 31/250

Oudkar- 23"/3
spel
Gemolangeflijk
Amersfoort

24/3

Bijzonderheden

60/250

H.Gortzak

Vergadering EI„
filmvertoning

G.G.Geelhoed

feestavond

•'A.GelokWalvius

±70/±200

Enschede
- 2-

idem

Filmvoorstelling
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Enschede

24/3

Overschie 24/3
Gem„Rotterdam

450/500

Rotterdam

24/3

Landsmeer

25/3 ±200/250

Zutphen

26/3

-••• .

61/~~

-*• '

34/±100

+20/+150
Nieuw27/3
Buinen
Gem^Bo-rger"; '
:
28/3

±50/~

St0Anna-

29/3

26/50

Feestavond

JcïItPieete

Filmvoorstelling

J oHaken

±750/763

Zwijndr echt

G.GoGeelhoed

—

idem

onbekend

Feestavond

HtGortzak

Vergadering

onbekend

Filmvoorstelling

WoHartog
S«de Groot

t

idem
Vergadering

parochie
Gem, 't Bildt
T.7inscho-

ten

Amsterdam

4/4

G.G.Geelhoed Feestavond

±100/±125

Vergadering

7/4 ±1200/±3000
Odinot
FoEberhard

HoGortzak

COLLECTIEF OVERZICHT

l

Op 7 April werd in de Apbllohal te Amsterdam, de reeds in
"De Waarheid " van 6 Februari 1956 aangekondigde woningbouwmanifestatié? ;die vanwege de .hevige koude op 19 Februari geen doorgang
kon vinden7 gehouden0
Als eerste spreekster trad op M.EoLïPS-ODïïrOTe
Spreekster" richtte zich voornamelijk tot de in de zaal aanwezige
vrouwen'en riep hen op.om ten aanzien van de stemming een eigen me-'
ning te durven hebben en niet altijd de door de man;aangegeven richting te volgen o Dev-Oouw immers ondervindt de meeste moeilijkheden
^i.j de woningnood, daar ze de hele dag.in.de krotwoning mo.et huizenp
a.!'1" " " j.,1 sekstero
F.EBERHAED

'D I E ÏTS- T' ff-E KE. I M

17.0 o 14/1-95-6, • bl&, 3.V ' •••' -V
'-•
• FiEBERHARD gaf een overzicht', van..het woningtekort. Spreker
'beklEïitoönde met..nadruk dat -dit tekort geen- gevolg was. van- de onwil
van dé bouwvakarbeiders j .doch. e;.en.-uitvloeisel-Is van.de politiek van
de R'oimiio-reactie, . •„•;'••-.-•
.
.:••
.•;
Er is slechts éê'n oplossing voor dit .woningprobleem en wel de nederlaag: van ROMME'. bij.: de komende verkiezingen, .aldus -spreker*. .
. ."-•.• A-S. laatste spreker vatte'^G-ORIZAK-de redevoeringen van-.zijn
voorgangers
-samen in een meer. uitgebreide verkiezingspropaganda
voor de C.P.N,
Spreker verweet de P,v.d.A. dat zij geen eigen verkiezingspropaganda mocht voeren. Immers de K.V.P-voorzitter had zich bij
Dr. DREES erover beklaagd, dat de P„v.d.A. een onzindelijke verkiezingspropaganda wilde gaan voeren. Kaar aanleiding van deze. klacht
heeft Dr. Drees deze voor de K.V.P. fnuikende propaganda'verboden.
Hiermede, .was, weer .eens bewezen,, aldus spreker, dat de-P.v.d.A. geheel

l onder invloed

staai; van' de K,V.P.

''

In de zaal was een boekenstand van "Pegasus" ingericht en
waren spandoeken aangebracht met de volgende leuzen "socialisten en
communisten slaat de handen-Ineen11-,- "meer woningen", "Versterkt de
C.P.K.".
,. •- Zowel ,te Zwolle, als -t;e Zutphen, .sprak' H.G-ORTZAK over de woning. bouw en ,de..".lonen.. ' '. -'"':",-,•.!
. ",".'...,..'.. .
•' •
/'•'.•
Spreker behandelde, te Zw.ol^i .'b^ovendien''^©' dritiek op Stalin.
Op Stalin is :inderdaad' erit'^ek uitgeoefend, aldus' spreker, omdat men
het 'met hem over vers_phillende dingen niet meer eens. is-,, zo;als de:
klass3istri:jd; men is thans 'een andere'mening, to-egedaan," " \'" '....'.'
En alles wat Stalin heet, wordt nie't" in de vuilnisbak gegooid;' kom
maar 'ns bij me thuis, dan kun je nog de werken van Stalin vinden,
aldxis spreker»
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HEDBRLAroSË VROUWEN BEYIEGBfö*

Ammerstol 8/3

50/—

•rustig

N.Brandenburg

Propaganda
filmavond

Utrecht

60/—

rustig

E.de SmitKruijt

Filmvoorstelling

45/200
"• - ' - '

lauv/

M.E.LipsOdinot

Feestavond

25/3

Leeuwar- 31/3
den
•'•'•-"i-..1

De

- 4 -"

' D I E N S T '&. E H E I M
VT.Oo 14/1956, fclz/4."

De spreeksters spraken allen over de viering van de Gereld
Vrouwen-dag. E«de SMIT-KRUIJT gaf een-nadere toelichting over dé "betekenis van de I.D.V.Fo in internationaal en nationaal verband en
"besloot met de oproep om door te strijden voor de rechten van de
vrouw, beter ondery«?ijss ontwapening etc*
M.EoLIPS-ODÏNOT besprak o,a, de behandeling in de Tweede
Kamer van de kwestie van het ontslag van de gehuwde ambtenares en de
taak van de H.V.B, met betrekking tot de a.s. verkiezingen»

IV ;- "ORGANISATIE PROGRESSIEF STUDERENDE JEUGD
Ho 11 er cl am 4/3
:

±15/200
•

rustig
.

J.W.Huysdens

Feestavond

^

J.V7»HUYSDENS zei verheugd te zijn, dat zo vele scholieren
de uitnodiging hebben aanvaard om kennis te maken met de schoolvereniging O.P.S.J., waarin elke scholier,; van'welke gez-indheid ook,
zijn plaats kan vinden. Hij besprak verder 'de mogelijkheden die de
O.P.SoJ. biedt op gebied - van de sport,.'.'week-end kampen, ^lezingen
.etc. en w'ekte .op lid. te worden-*
,
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Zaandam

G R O E P

25/3- 200/416

4

-

I

Rotterdam 14/3

-

rustig

A.Vet ••

^

Filmvoorstelling

EENHEIDSVAKCENTRALE

"100/416

rustig

-.

5

~r

M.Boshart
A1BZ contactaB.Brandsen vond voor Ned« en
Indo schepelingen
Apeldoorn_

D I E U S T G E H E I M
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'

Apeldoorn

24/3

200/400

opgew-.

A . N . van
den Broek

AIA7B-f eestavond

Schoonoord

24/3

59/80

enth*

J.Schuiling BLZ-feestavond

Nieuwe:horne

£*/3r j

55/225

rustig

J, de Boer

EVC-propagandaavoiid.

Te Rotterdam hield MoBOS.HART in het Maleis oen-rede,, waarin hij herinnerde aan de strijd'"op de "Zeven Provinciën.* In totaal
werden de opstandelingen tot 364 jaren gevangenisstraf veroordeeld.
De tijd van. de imperialistische overheersing is thans voorbij»
Vrijheid voor alle koloniaTe landen. Hij besloot met' de uitroep
"Bebas", door de aanwezigen luid herhaalde
De rede van B.BRANDSEE, .was. ge.wijd aan, de eenheid tussen.de
EVC en de SD.BSI* '" "
•"
' •
'.;,
Te. Apeldoorn besprak van den BROEK de loonkwestie o ï,raar" de
ï?7C achter de loonvoorstellen van het FVT staat, komt de vraag naar
voreiTof de EVQ nog wel bestaansrecht heeft en zij niet beter.kan
opgaan in het MVT * Zolang .echter de NVV-leden geen zeggenschap
hebben is hier voorlopig geen sprake van»
. '.
: Te Nieuwehörne besprak J.de "BOER het loonbeleid*;Slechts door
samenwerking met het 1TVT zijn te dezer zake resultaten te bereiken»

P E R S O N A L I A ,
Blokzijl (blz,l)':
^ Berend„
^ Boer (blz<,5)
Jan de<,
Boshart (blz,4)
x^Maurits»
Brandsen (blz«4)
Bertus»

