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DE VERKIEZINGSACTIE VAN DE BRÏÏGGROEPo

Het besluit van de landelijke conferentie van de Brug-

groep van 11 januari jl. tot het deelnemen aan de verkiezin-

gen met een eigen lijst, stelde de landelijke leiding van de

groep voor twee toen moeilijk lijkende opgaven, t.w. het ver-

zamelen van het vereiste aantal handtekeningen voor de can-

didatenlijsten in de diverse kieskringen en het bijeen bren-

gen van de waarborgsommeno Bet gemis aan een goed functione-

rende partij-organisatie met afdelingen in de voornaamste

plaatsen deed zich hierbij gevoelen.

Hoewel op de conferentie besloten werd tot het - waar

mogelijk - oprichten van plaatselijke comité's, die zich o^m.

met het voeren van de verkiezingscampagne zouden belasten,

bestond een dergelijk comité op de datum van de candidaat-

stelling nog slechts in enkele kieskringen* Het inmiddels ge-

vormde "landelijk uitvoerend comité11, dat te Amsterdam zetelt

- en waarin de meeste vooraanstaande figuren uit de groep zit-

ting hebben - zag zich hierdoor genoodzaakt het verzamelen van

handtekeningen en het indienen van de candidatenlijst in ver-

schillende stemdistricten zelf ter hand te nemen.

Met deze taak werden voornamelijk belast enkele bij de

leiding van de Bruggroep betrokken functionarissen of ex-func-

tionarissen van de oude EVC. Zij hebben daarbij gebruik ge-

maakt van hun relaties in de kringen van deze vakbeweging in

de provincie-steden. Overal waar men zich dit had voorgenomen

is men er in geslaagd de nodige handtekeningen te verkrijgen.

Intussen is het land verdeeld in "rayons". Elk van deze

rayons staat onder toezicht van een lid van de landelijke lei-

ding van de Bruggroep. Zij zijn verantwoordelijk gesteld voor

het voeren van de verkiezingscampagne in de hun toegewezen ge-

bieden.

Het merendeel der activisten van de Bruggroep, hoopt dat

de verkiezingsactie tevens de voorbereiding zal vormen voor het

oprichten van een nieuwe partij.
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Het blad "De Brug" verschijnt vanaf 15 februari in plaats

van éénmaal twee keer per maand; in iets verminderde omvang, doch

met een grotere oplage - thans 't.000 voordien 3*000 exemplaren.

De aanval op Paul de Groot zal niet meer het hoofdthema vormen;

men wil nu de inhoud van het orgaan meer afstemmen op het ontwik-

kelen en uitdragen van een zelfstandig politiek standpunt.

Van de zijde van de leiding van de CPN was het consigne

uitgegeven de namen der ondertekenaren van de Brug-candidaten-

lijsten te noteren. Het feit, dat de lijsten gedurende een voor- •

geschreven tijd voor het publiek ter inzage moeten liggen bood

daarvoor ruimschoots gelegenheid. Hiervan ie - zoals kon worden

vastgesteld - te Leiden gebruik gemaakt. Naar mag worden aange-

nomen zal dit ook elders zijn geschied.

Te Assen zowel als in Leiden zijn diverse ondertekenaren

van de lijst Wagenaar waarschijnlijk van CPN-zijde bewerkt met

het doel hen te bewegen een verklaring af te leggen dat zij ten

gevolge van misleiding hun handtekening hadden geplaatst. De CPN-

leiding hoopte kennelijk dat de betrokken autoriteiten daarin

aanleiding zouden vinden, de ingediende Brug-candidatenlijsten

ongeldig te verklaren. In Assen gaven dertien personen aan deze

aandrang gevolg, te Leiden verzochten vijf ondertekenaren hun

handtekening als niet geplaatst te beschouwen. De getypte brief-

jes, waarin deze laatsten hun verzoek deden, waren alle gelijk-

luidend. De betrokkenen hadden slechts de datum en hun naam,

adres en handtekening in te vullen. Zoals bekend heeft deze ac-

tie geen enkel resultaat opgeleverd.

Het ter tafel brengen van de vereiste waarborgsommen - op

de landelijke conferentie nog aangevoeld als een der grootste

moeilijkheden voor het uitkomen met een eigen lijst - heeft de

Bruggroep uiteindelijk niet veel moeite gekost. De penningmees-

ter Sjef Pieters liet zich begin februari over de financiële

situatie van de groep optimistisch uit.
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