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Geme.ent.e t Datum Aanwezig/ Stemming
Zaalcap*

SiddeTm- 11/12
ren
Gem.slochteren

35/100

Hauler- 16/12 80/150
•wijt • .
.Gein. 'Ooststellingwerf

Beerta . -19/12" 150/300

Heiliger- 20/12 • . 40/1.50.'
lee •-;-• • - • ' ' . ' : ' . ' ' : ' - •• :"
Gemm.Scheemda ; ••'.••'••

Rotterdam 20/12 '675/1150

Belling- 21/12 80/100
wold.e '

Redder- '22/12 50/150
veer
Gem.Bellingwolde :

Sprekers _ Bijzonderheden

onbekend

N.'Pultrum

'K.Stek'

R.Meins

S. d e Gróot :

F .Meis .'

H.Schtiur

(liet ver-
•stek gaan)

Vergadering net
filmvertoning

iden

idem

idem

Massameeting

Vergadering riet
filmvertoning

Eilnvoorstel- • .
l ing

Veendam
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Veendan 23/12 39/100 — vermoede Vergadering net
J.J.Bruin- filmvertoning
tjes

Noordbroek 24/12 26/100(kindervoorstelling)
22/100 Filmvoorstelling

Koog a.d. 1/1 140/450 — J.Wolf Feestelijke ver-
Zaan gadering

Yformerveer 1/1 54/350 — — idem

COLLECTIEF OVERZICHT

De vergadering te Rotterdam in de Rivièrahal was ongeveer drie
weken achtereen dagelijks in "De baarheid" aangekondigd.

De spreker S.de GROOT, algemeen secretaris van de C.P.M., lid
van de Tweede Kamer, deed een klemmend Toeroep op allen, die bij de wo-
ningbouw betrokken zijn, om met elkaar te beraadslagen over practische
maatregelen tot leniging van de woningnood. :

"Wij moeten schoon schip maken met alle gevestigde opvattingen,
vooroordelen en voorschriften, die remmend werken, en met frisse hoop
op basis van de werkelijkheid de zaak opnieuw bekijken", aldus.de GROOT.

"ïïij rekenen er op, dat de communisten en de vakverenigings- en
andere arbeiders in de voorste rijen zullen staan, zoals altijd, als
er een grote taak in het belang van het land te verrichten is"v

Spreker vergeleek de woningnood met de watersnoodramp in 1953
en zeide dat deze laatste, minder erg was dan de eerste nu«
Beide rampen hebben evenwel dit gemeen, dat zij een gemeenschappelijke^
oorzaak hebben en wel de bewapening. Immers de versterking van de dij-
ken was toentertijd nagelaten, onder het motief, dat het geld nodig
was voor de verdediging tegen de "beweerde agressie van de Sovjet'.Unie"o

Vervolgens memoreerde de GROOT het VolkshuisveBtingscongres van
de P.v.d.A.; en de recente.studie-bijeenkomst van ingenieurs.

Er zijn daar prijzenswaardige dingen gezegd. Maar over de voor-
naamste oorzaak van de woningnood, namelijk de rogeringspolitiek, is
niet gesproken»

De regeringspolitiek, die er toe leidde, dat materiaal, arbeids-
kracht en kapitaal in overdreven mate werden gestoken in militaire ob-
jecten, die veroorzaakte dat onze bouwvakarbeiders met'duizenden emi-
greerden, die niet verhinderd heeft, dat stenen voor speculatieve doel-
einden aan de woningbouw werden onttrokken on naar het buitenland wer-
den^geëxporteerd-,

•Daarnaast wijdde de algemeen secretaris van de C.P.N, veel aan-
dacht -aan de gunstige internationale politieke ontwikkeling na de

^ conferentie
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conferentie van G.enève in Juli, , .
•Geneve heeft de bouwstenen gegeven voor de vrede. Het is! nu de

tijd, zo besloot de GROOT zijn rede, 'om huizen en vrede te bouwen!
-. Op-; deze vergadering, die werd opgeluisterd, door Rotterdanse,
D;.órdtse' en I/eids.e Morgenroodkoren, werd voorts het woord gevoerd door
Freek MEIS, secretaris v ah. d'e A.B.T. .

Het podium was versierd net een groot bord, waarop de Neder-
landse vlag was geschilderd, geflankeerd door twee rode vlaggen.
In de Nederlandse vlag v/as in goudkleurige tint do Nederlandse leeuw
aangebracht, die in de rechterklauw drie pijlen vasthield, voorzien
van de woorden C.P.N., P.v.d.A. en V.V.D... .

In de zaal v/aren spandoeken aangebracht met leuzen als "voor
woningbouw", "Nederland naar links" en "hogere lonen".

G R O E P 2 - 1 - MEDEB.LANDSE EROIT.7EN BEWEGING,

: Arnhem.- --20/12... 47/80. rustig . E.H.van Koe- Feestavond
; .' ' • kem-Coerts . :

Deze feestavond werd gehouden ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan, van de Internationale Democratische Trouwen Federatie,

Spreekster besprak de voor de vrouwen van belang zijnde binnen-
landse politiek, waarbij vooral Romme het moest ontgelden.
Tenslotte spoorde zij de vrouwen aan alles te doen voor de verster-
king van de vredeskrachten en van de positie van de vrouw in de hele
wereld, . . , * : .

II - ALGEMEEN NEDERLANDS. JEUGD VERBOND. . ;

Finster- IQ/12 160/300 rustig R. J.Y/alraven, .. Feestelijke
wolde : •...' . bijeenkomst

Dez.e bijeenkomst stond in het teken van het op 24 December 1955
te Groningen te houden A.N,J.V. Jëugd-appël»

"3ALRAVEN, hoofdbestuurder van het A.N.J.V., begon zijn rede
met de jeugd van Finsterwolde aan te sporen het Jeugd-appel te

Groningen
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-Groningen to bezoeken. Daar kon de jeugd van de drie.Noordelijke Pro-
vincies van gedachten wisselen. •

. Sprekende over de'-verkorting van de diensttijd verklaarde spre-
ker, dat deze van 18 op 12 maanden diende te -worden gebracht. Tenslot-
te deed hij een beroep op de aanwezigen, om in Groningen te demonstre-
ren tegen de lange militaire diensttijd.

G R O E P 4 - I - EENHEID3VAKCENTRALÉ.'

Jubbega 24/12 ±10 O/— rustig D.Rutkens Feestavond.
Gem.Heerenveen

Op de feestavond te Jubbega sprak D.RUTKENS een kort propagandis-
tisch woord. Volgens spreker zou door de vrije loonpolitiek van R oma e
een hoog- en een laag-conjunctuurstelsel ontwtaan, waarvan de arbeiden-
de klasse de dupe zou zijn.

Spreker wenste een samenwerking met het N.V.V., waardoor ei? een
stevige organisatie zou ontstaan en de Regering gedwongen-was aan de
eisen van loonsverhoging te voldoen.

P E R S O N A L I A ,

Bruintj es (blz.2)
'"' Jan Jacob.

Groot (blz.l)
Saul de,

Keekeia-Coerts (blz.3)
Elsina Hillechiena van.

Meins (blz.l)
Roelof.

Meis (blz.l)
Frederik.


