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G B O E P
Gemeente

1 - Communistische Partij Nederland.
Datum

Aanwezig/
Zaalcap.

Stemming

Sprekers

Bijzonderheden

G. MAAS

Vergadering

Rotterdam

31/7

Rotterdam

1/8

J. BRANDENBURG

Vergadering

Rotterdam

3/8

J.WQLFF

Vergadering

13/- -

COLLECTIEF

OVERZICHT

De bijeenkomsten op 1 en 3 Augustus konden wegene gebrek aan belangstelling geen doorgang vinden.
De bijeenkomst van 31 Juli was in "De Waarheid" aangekondigd en stond
in het teken van de kabinetsformatie.
G. MAAS voerde het woord en zei, dat door de uitslag van de verkiezingen
duidelijk is gebleken dat de leuze van de C.P.N. "Eenheid tegen Romme" verwezenlijkt is.
We kregen n.l. het volgende beeld te zien:
verlies voor het gehele rechtse blok, de K.V.P., A.R. en de C.H.U. en
winst voor links met name de P.v.d.A. De kiezers hebben zich dus duidelijk
tegen ,een rechts beleid gekeerd, aldus spreker.
MAAS sprak voorts over de z.g. "kapitalistische bewapeningspolitiek",
en zei, dat de alom in de wereld heersende vredesgedachte meer en meer ingang
vindt, waarbij in het oog valt, dat de politiek van de kapitalistische landen
haar stempel drukt op hun economieën. Door de fabrikatie van oorlogstuig ontstond de koude oorlog.
De S.U. daarentegen heeft het initiatief genomen vriendschapsbetrekkingen
met de Westerse landen aan te knopen; dit bleek o.a. uit het recente bezoek
van het S.U.-smaldeel aan Rotterdam.
Spreker leverde daarna de gebruikelijke kritiek op Romme.
Indien Romme erin sou slagen een kabinet samen te stellen, dan staat reeds van
te voren vast dat dit kabinet geen lang leven is beschoren, ook al zou het een
extra-parlementair kabinet worden, zonder deelneming van de P.v.d.A.
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G R P E P 2 - Nederlandse Vrouwenbeweging.
Gemeente

Datum

Aanwezig/
Zaalcap.

Stemming

Spreekster

Bijzonderheden

Ede

26/6

1500/2500

rustig

Betty
Landelijke bijeenkomst
ZEEHANDELAAR
Rie LIPS

Betty ZEEHANDELAAR hield een korte begroetingstoespraak.
Beide spreeksters memoreerden het werk van de vrouwen in verband met de
laatst gehouden verkiezingen, de bouwvakstaking en de strijd voor de vrede.
Rie LIPS richtte zich nog in het bijzonder tegen de bewapening en de
belastingnavordering voor de werkende gehuwde vrouw.
Zij wekte de aanwezigen op waakzaam te blijven en te strijden voor geli
rechten van mannen en vrouwen en in het bijzonder voor het behoud van de vrede
wat door haar het uiteindelijk doel van de N.V,B. genoemd werd.

* * *
P E R S O N A L I A
BRANDENBURG
Jacob
s

GEÜGJES-ZEEHANDELAAR
Annie Betty
LIPS-ODINOT
> Maria Elisabeth

MAAS
s Gerardus
WOLFF
Jacob

