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Gemeente Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcap*

Rotteraam 19/4 120/190 J, v. d,'lijn-
gaarden

Bijzonderheden

Verkiezing3ver-
gadering met
filmvoorstelling

'a-Graven 20/4
hage

Rotterdam 21/4

Finatar- 22/4
wo l de

' s-Graven-23/4
hagè

Vlaardin- 23/4
gen

150/300 rustig H.N,7,Hovans idem

90/110

35/7

.10/7

G.Pealen

T,'/. Jansz

L, L. Touw

40 a 60 rustig •J,P.Schalker

Leiden 24/4 25/50 rustig L.L.Touw

idem

idem

idem

Verkiezingsver-
gade r ing in de .
openlucht

Verkiezingsver-
gader ing met
filravooratelling
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Lrommenie



Bourtange 26/4
GemoVlagtwedde

Schiedam 26/4

II i e uwe
Pekela

27/4

Krommenie 28/4
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ïCrommenie 25/4 totaal 16

Muntendam 25/4

Rotterdam 25/4 9D/7

30/7 rustig

100/356 mat

7 „„

totaal 8

Amsterdam 29/4 100/120

Je Pels
ü.Herder-
Sterringa
J „v„Harlinden

JoHaken

J.Maliepaard

J,krikken
7. Jansz

JrMaliepaard

7«Jansz

ï'I.Hsrder-
Sterringa
J.v.Harlinnen

J.ïVfolff
S.Baruch
M.Bakker
C. G-eugjes
H, Gortaak

Een drietal
'buur t-verga-
deringen'' in
de openlucht

Feestel i jke
verkiezings-
vergadering

Verkiezings-
vergadering
met filmvoor-
stelling

idem

• idem

Verkiezings-
vergadering

,een tweetal
'buurt-verga-
deringen7' in
de openlucht

Peg^aus-avond

COLLECTIEF OVERZICHT

De vertoonde films v/aren ''De schat11, :'De regenboog",
"Partisanen van de spoorwegen" en :'De bloeiende Oekraïne ;l,>

Ten bate van het verkiezingsfonds werden er collectes
gehouden. Lijsten werden aangeboden waarop men voor verkiezings-
aandelen kon intekenen.

Aangenomen moties betroffen een protest tegen het D.D.G.-
verdrag en de veroordeling van Jan SIEMON3 uit Beerta.

De bijeenkomst te ' s-G-ravenhage op 23-4 was een z.g»
;'gerichte vergadering', bestemd voor de metaalbewerkers. Behal-
ve de gebruikelijke verkiezingspropaganda werd door de spreker
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grote aandacht besteed aan de arbeidsvoorwaarden voor de werk-
nemers in de metaalindustrie* Hot in de G.A.O. opgenomen premie-
stelsel noemde de spreker GOH uitvloeisel van de regeringspoli-
tiek, welke tot doel, had do arbeiders harder te laten werken»

Te Kr ommen i e zou op 25-4 een 7-tal :rbuurtmeetings~< ge-
houden worden» Na de derde vergadering hield m^n er mee op, ken-
nelijk tengevolge van de aeer geringe belangstelling. Evenzo op
28/4, waar non on. dezelfde rede reeds na de 2e vergadering be-
sloot de overige meetings op te schorten. Ds colportage met "De
Waarheid" tijdens deze vergaderingen was geen succes, de verkoop
was nihil.

Op de Pegasus-avond te Amsterdam werd het onderwerp "De
economische vraagstukken van het socialisme in de Sovjet Unie"
besproken, Na de inleiding van J „F*, '70LFF bestond gelegenheid
vragen te stellen aan het ;iforum;'. hetwelk uit een vijftal pro-
minenten der partij was samengesteld. Als antwoord op de vraag
of de volksdemocratien hun nationale zelfstandigheid zouden be-
houden, gaf HrGORTZAK te kennen- dat dit iets vanselfsprekends
was= Stalin was zelf commissaris van de nationaliteiten geweest
en hij v/as een voorstander van nationale zelfstandigheid. Ik
zou. niet weten; aldus spreker- waarom men van dit standpunt af
zou wijken. Andere vragen betroffen de Russisch-Finse-oorlog en
het EcD. G,--verdrag„ In de beantwoording hiervan werden geen
;nieuwe gezichtspunten vernomen,,

In de redevoeringen, gewijd aan de a„s„ verkiezingen,
werd zoals gebruikelijk scherpe critiek geleverd op het huidige
regeringsbeleid,. De leiding van de P0v.doA. werd verweten het
vertrouwen van hst Nederlandse volk, hetgeen zij bij de vorige
verkiezingen vroeg, misbruikt te hebben?

Sinds de regering Drees het roer in handen had genomen
was de ene verslechtering gevolgd op de andere. De werkende
klasse van Nederland voelde dagelijks aan de lijve, wat het
zeggen wilde o in met. een karig loontje rond te moeten komen. De
prijzen van de allernoodzakelijkste levensbehoeften stegen nr?t
de dag. Bovendien werden wij nog blij gemaakt met een voorgeno-
men huurverhoging. Dit alles werd veroorzaakt door de waanzinni-
ge bewapening, waar ook Nederland - dank sij de medewerking van
de P.v.d.A„~leiders - hard aan meedeed»

Het socialisme was echter niet te stuiten en de kapita-
listen wisten dan oofc? dat hun einde naderde» Om hun Ondergang
uit to stellen dreven zij naar een nieuwe oorlog, waarbij zij
dan weer hun 'fbloed~winsten:? konden behalen.
De volkeren wilden echter geen oorlog en de vredeskrachtsn zou-
den dan ook overwinnen»

Groep 2.
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& R O E P 2 - VREDESBE7EGIN&

ICrommenie 17/4 25/100 lauw

Zaandam 21/4 300/—

Den Haag 22/4 175/»~• l au w

Rotterdam 23/4 600/— . rustig

Utrecht 24/4 300/— rustig

Ge J» A, Smit
L* t ;/ildschut~
Hoekendijk

Ds, \7,S„H,v„
Dalen

A.C=JoJohn-
Hogenes
Ds, ¥.S.H.v.
Dalen

H,de Vos-Krul
Ds0 'W.S.H.v.
Dalen

Ds. ¥v
Dalen

v

Openlucht
meeting

Openlucht
meeting

Openlucht
meeting'

Openlucht
meeting

COLLECTIEF OVERZICHT

De bijeenkomsten werden belegd in het kader van de agita-
tie tegen de ratificatie van het E.D«G--verdrag. De sprekers
memoreerden de terreurdaden, welke door de Duitsers tijdens dé.
bezetting van ons land werden bedreven-, Acht jaar na de vernie-
tiging van het Derde Rijk werd Duitsland opnieuw volledig bewa- l
pend en werden de oorlogsmisdadigers vrijgelaten. De regering
moest nu een bondgenootschap met de voormalige vijand aangaan.
Maar het Nederlandse volk wil dit niet en zal uitvoering van dit
voornemen weten te verhinderen* Het volk heeft Steun 'Je t tig Ge-
zag doen mislukken, het heeft de Nationale Reserve doen misluk-
ken en het zal ook de nieuwste creatie van de regering, de B»B,
doen mislukken» Tegenover de B.B* stellen wij de vrede, '2.0 werd
gezegd, Het Weensè Vredescongres verzond aan de regeringen van
de Grote Vijf en. aan de regeringen van andere landen een oproep
mede te. v/erken aan het tot stand komen van de vrede. Het antwoord
van de Nederlandse regering hierop was, dat alle landverraders,
groot en klein, het Nederlanderschap terug krijgen» Tevenö werd
besloten de nationale feestdag te combineren met Koninginnedag
omdat de capitulatie van Manteuffel niet langer gevierd mag wor-
den. Door middel van^de E»D.&. moeten de Duitse generaals het be-
vel over Nederlandse soldaten krijgen. Ratificatie van het

E. Bi.._ G^ ygr_dr_ag
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E«,D. G«-verdrag zou een grove schending van de Nederlandse grond-
wet betekenen? De financiële verplichtingen die het verdrag ons
land oplegt zullen verlaging van de levensstandaard"tengevolge
hebben. Hiertegen moeten de arbeiders met kracht ageren.
De toehoorders werden'opgewekt op de middag van de 5e Mei vrij
te nemen en massaal te demonstreren tegen het E=Dc G,.-verdrag.

G R O E P EENHBnJSVAKC ENTRALE *

Houtigehage 1/5 30/15.0 zeer mat N.Pultruni 1-Mei-vie-
. Gem, Smallingerland R,Kogenhop- ring 3YC..

Huig

Drachten 2/5 150/200 opgew.en . C„Mulder
Gem, Smallingerland vrij enth, ÏÏ„Hartog

Wageningen 2/5 80/300 kalm.

1-Eei vie-
ring EVC

Co A,Schouten- I-Mei vie
Esc hèr
Goïïagenaar

ring WO,

Ie Houtigehage sprak Eie KOGENHOP-HUTG zich uit 'cegen
de E»D*G. Het geld , dat gebruikt had moeten worden om onze dij-
ken te versterken, zou zijn uitgegeven aan tanks, kanonnen en
vliegtuigen» Zij riep op tot eenheid van strijd van de communis-
ten met de sociaal-democratische arbeiders»

Yfóssel KARTOG vond het te Drachten duidelijk, dat men in
de Sovjet Unie geen belang h e e f t bij een oorlog en dat nien daar
op alle mogelijke manieren probeert deze ramp te voorkomen,.
De bewering, dat na de dood van Stalin de koers van de Sovjet
Unie zou ^ijn gewijzigd, noemde spreker een leugen. "Steeds had
het Russische volk op dé bres gestaan voor de vrede. Spreker
vervolgde met de mededeling» dat alles in de strijd moet worden
geworpen om het 'S» D, G»-verdrag te voorkomen, Zelf s" het wapen
van de politieke staking moet niet worden geschuwd,

Gerben WAGEN-^AR sprak zich in Wagen in g en uit voor de
vrijlating van Piet van Staveren en Johan van Biemen. Namens
de oud-Spanje-strijders vroeg hij teruggave van de Nederlandse
nationaliteito ,
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R O S P 4-C - DIVERSEN»

Den Haag 22/4 125/—

Rotterdam 24/4 250/—

D„H,Vink " Openbare vergade-
H,KVv/„Hovens ring belegd door

het Haagbe werk-
lozen-oom! té

I ) » D « G» Jo Bon te-Openbare verga--
koe de r ing v „ h * Eot-
A.Hoppenbrou- terd? werklozen-
we r comité 'nVerk en

Brood"

HOVEITS wees te ' s-G-ravenhage de volgende omstandigheden
als oorzaken van de werkloosheid aan :
3.c de lage koopkracht van de bevolking en daardoor weer slapte

in de industrie,»
2,. de belemmeringen van de Oost-West handel,
3. de bewapening in het kader van het Atlantisch pact.

Staande de vergadering werd een motie aangenomen van de
volgende inhoud. "Tegen aanneming van het S.D.G.-verdrag en voor
handhaving van de 5e Mei als nationale bevrijdingsdag"e

BONTT2KOE zeide te Rotterdam dat elke dag in de kranten ge-
lezen kan worden hoeveel er wordt uitgegeven aan de bewapening.
Aan een tegemoetkoming voor de werklozen denkt men echter niet.
Met betrekking tot de a,s« verkiezingen merkte spreker op. dat de
Nederlandse bevolking zich wel terdege moet afvragen wie hun be-
langen in de regering en gemeenteraden behartigen»

Bakker (b l B. 2) /-
Marcus0

Baruch (blz .2)-
/,/ Siegfried,

Bontekoe (b lz»6) '•" _
Daniel Dirk Gerhardus Jacobus

P D R, S O N A L I A

-23 Zaandam

05 Go ttingen

•08 Den Helder


