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Gemeente .Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden
Zaalcap.

Nederhorst 21/4
den Burg

'Alphen a/d
Rijn

Glanerbrug 28/4
Gem-s Enschede

Nieuwe Nie~30/4
dorp

50/50

50/130 lauw

34/80 rustig
matig
appl„

J.-Haken

H*Gortzak

T .S tui ven-
berg

Verkiezingsbij een
komst met filmver

Verkieaingsbij eer -
komst met f i lmver '

Filmavond verkie-
zingsfilmdien s t

24/-~ rustig C»Bors t P.ropc; ci jeenkomst

Alkmaar 1/5 120/120 rustig

Beverwijk 1/5

Delft 1/5

Den lip 1/5
Gem. Ilpendam

Deventer 1/5

I25/
openl,

120/—

110/400 lauw

„ 2 -

HoGelok-
Walvius

Lr.Mulhuy-
zen
N.tnirink

l Mei-bijeenkom.T'"
met filmver t,

l Mei-demonstra-
tie met optooht

l Mei-meeting ge-
volgd door film-
voorstelling

;J:,Bussink l Mei bijeenkomst

J,vlietman l Mei-bijeenkomst

Deventer
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Deventer 1/5 80/openl,

Drachten 1/5
GeïiuSo.allingerl

Smmer- 1/5
Compascuum
G-enirSmmen

"Enschede 1/5

Élim ' V 5
Gem, Hoogeveen

Praneker 1/5

Groningen 1/5

Den Haag a/5

Heerlerhei-1/5
de
Heerlen

200/250
and

225/300 '

650/openl.

28/70

80/80

600/900

1200/openl^

12 O/o p en l f,

lauw J o F?Reuter l Mei meeting

rustig J«. v. Sant en l Mei bijeenk,

rustig J.Super
.Ghr,Smit

Tl- B akker

l Mei bijeenk.

l Mei mee-ting

tl'j. J, v, Vieringen l Mei bijeenk,

vrolijk U, v, da Sc hans

rustig G » Wag e n aar •

Heerenveen 1/5 60/150

Hilversum 1/5 475/550

Hoogezand" 1/5
Sappemeer

Jubbega- 1/5
Schurega
Ge EU Heerenveen

luste-
loos

rustig

rustig

geest-
drift c

J^P.Schalker
'Aa v * Brink-
Lokken

S. Kris t
H:, Haken

l Mei bijeenk.

l Mei bijeenk,

l Mol meeting

l Mei meeting

l Mei bijeenk,

A.D.Schdonen- l Mei bijeenk,,
berg

J.J .VeWijn
gaarden

l Mei bijeenk,

80/150 rustig M.de Vries l Mei bijeen!:.

Leiden 1/5

Lemmer 1/5
Gem.Lems terland

Noorsehè- 1/5
schut
GenuHoogeveen

Oostzaan 1/5

Purmerend 1/5

375/400

130/250

55/70

30/100

80/100

rustig JcHoogcarspel l Mei bijeenk,

geinte-J,Haken
ress,

ructi;; rHj,-J'ager

P.Bakker

rustig D*Struving

l Mei bijeenk»

l Mei feest-
vergadering

l Mei bijeenk,

l Mei bijeenk.

Schagen
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Schagen • 1/5 , 150/330 snth- H= v, d, Molen

Ter Apel 1/5 60/150 rustig ÖhrcSmit
Gern-, Vlagtwedde

Utrecht
t

Veendam

Velsen

Velsen

Zaandam

Zaandij k

'Zutphen ^

Zwolle

1/5 350/350

1/5 100/500

GnBlom

G» Schoen

1/5 12 5/ o p enl. r us tig "W. Man a

1/5 80/openl„rustig GrMaas

1/5 2500/openl. ™

1/5 200/openl» —

1/5-r-lOO/—

1/5 44/100

J«Kaken

ThoJ-Bungener-
Odinot

•rustig M-Boshart

R,Kogenhop-
I-Iuig
W, Kamp

Schiedam 7/5 100/openl,aeer G«v,0osterum
matig

l Mei Mjeenk-

l Mei feestverg-

1 Mei vergader: >.. r

1 Hei vergad-^i in^

l Mei meeting

l Mei meeting
orgel Mei cotii._-
té van Strating
plantsoen

l Mei mesting

l Mei meeting

l Mei -vergadering

l Mei vergad,

i-j v „m-, verkie-
zingen

OVERZICHT

'DE VERKIEZINGEN

Op de ver ki o? zingsbij eenkomsten v/erden de Russische fil-\
"Be Slag om Stalingrad" en "Het conflict van Harry Smith", en
Roemeense film "Het leven triomfeert'1 vertoond,

•' Er werd gecollecteerd voor het verkieaingsfonda,
De belangstelling v/as vrij groot, de stemming was echten

in het - algemeen lauw*
Op de gebruikelij-ke manier werd door da verschillende

sprekers geweaen op de onderworpenheid van onze huidige rege-
ring aan Amerika. De oorlogazucht van het kapitalistische Ame-
rika .veroorzaakt in de van haar afhankelijke landen grote ach-
teruitgang., werkloosheid, woningnood, opkomst van het fascisme
en uitbuiting van de arbeidersklasse.

.- 4 _
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Er werd een beroep gedaan op de "staatkundige partijen"
om een front te vormen tegen de Amerikaans-fascistische .bedrei-
ging, die in Nederland gesymboliseerd zou zijn in de K.V.P. on-
der Homilie,

Vooral werd fel geageerd tegen de op handen zijnde her-
halingsoefeningen''^ Duitsland, waar allerlei gevaren, o,a, op
zedelijk gebied, de H o l l ^ i l g e jongens zouden bedreigen. Ge-
eist werd, dat deao oof e iin;;en niet langer dan 30 dagen souden
duren en dan alleen In eij-;.i land gehouden zouden worden.. ,

l MEI-VIERING,

De feestelijke l Mei bijeenkomsten, optochten en demon- t
s.traties werden georganiseerd door plaatselijke l Mei-comité's,
die waren samengesteld uit C»P.N»-ers, "S. V. G.-ers, N. V.B.-sters
en A.N.J*V*-ers, •

De zalen 'v/ar en versierd met nationale- en rode vlaggen,
rode tulpen en spandoeken met leuzen als s
"Werk en Woningen voor Allen"
"Weg met het Ambtenarenverbod" - •
"leve de Eerste Mei"
"Vrede"
•''Tegen werkloosheid en voor werk en woningen"
"Geen herhalingsoefeningen in Duitsland"
"Piet van Staveren moet vrij"
"Waarheid's krant Vredeskrant"
"Wij willen werk, er is werk genoeg"
"Proletariers aller landen verenigt U"
"Kiest Gerben Y/agenaar11
"Voor een vredespact met de Grote Vijf"

Medewerking werd verleend door de plaatselijke "Morgen- g
rood"-koren, die strijdliederen ten gehore brachten, door ama- "
teur toneelgezelschappen uit C.P.N»-'en A.N.J.-V. kringen, door
het rekenwonder Pascal, door de "Schalmeienkapel", door enige
voordraohtkunstenaars en v?rder door enige kleinere muziekge-
zelschappen en dans^ro'^ J j..

Na het officials y^daelte was er veelal gelegenheid tot
dansen.

In de ochtenduren waren op vele plaatsen feestelijkheden .
voor de kin'deren georganiseerd?

De stemming was verschillend naar gelang de sprekers op
meör- of minder boeiende v/ij ze hun stof naar voren brachten.

De redevoeringen v/aren alle volgens een vast schema sa-
mengestledj practisch was er weinig verschil met de normale ver-
kiezings redevoeringen.

De nadruk werd gelegd op de zware last die door de "oor-
logsvoorbereiding" op het Nederlandse volk wordt gelegd. Hier-
door zou de massale werkloosheid ontstaan zijn en dat terwijl
er grote woningnood heerst.' Betoogd werd dat de Nederlandse

werklozen
- 5 - —
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werklozen zich echter niet bij dit alles zouden neerleggen. Gewe-
zen werd op'de werklozenacties te Houtigehage; door dergelijke
acties zouden de overheden van de gemeenten gedwongen kuonen
worden werk te verschaffen* Met nadruk werd gewezen op de moge-
lijkheid tot samenwerking tussen de arbeiders van N.'V.V^, C.N.V,
en K.-. A» B o en de communisten, daar de belangen van hen allen de-
zelfde zöü'dën zijn, ' .

De reactie vreest de vriendschap tussen de arbeiders van
de Volksdemocratieen en de Westelijke landen, ao werd betoogd,
daarom grijpt zij naar fascistische maatregelen.

Pel werd geageerd tegen het ambtenarenverbod, dat volgens
de sprekers niet alleen tegen de communisten gericht zou zijn,
doch ook tegen andere progressieve groepen? tegen iedereen die
de vrede wil, togen ieder dis geen armoede maar welvaart wil,
tegen ieder die geen woningnood maar woningbouw wenst, tegen ie-
der, die zegt ."Nederland voor de Nederlanders"0

Dat Nederland geen rechtsstaat meer zou zijn, trachtten
verschillende sprekers aan te tonen door te wijzen op het ver-
schil in'behandeling van. Piet van Staveren en Westerling. De aan-
wezigen werd .beloof d, dat Piet -van Staveren spoedig op vrije voe-
ten zal zijn'c , .-.,/-.: .v. ,. • . - . ' . , . .

Allen werden opgewekt om in de komende verkiezingen op de
C.P»N. te stemmen,- opdat de C.P--N-. versterkt in de Kamer kan
terugkomen. De C*P-N, .hoeft ncxi alle andere partijen, uitgezon-
derd de KoV,P-,j een ,•;c;.:• rijven gericht, om tezamen strijd aan
te binden togen de II-it.'.iolie!:e overheersing. Zonder de K.V,P.
zou door de andere partijen.w^l een meerderheid gevormd kunnen
wordend 'waarbij de C-PnNo zich KOU willen aansluiten om haar
politiek, te kunnen doorvoeren,, .

G "'R•-O' 'B P 2 - NEDERLANDSE VROUWEK B WEGING,
"i • * -, ' '

'v terecht 30/4 2O/— -— A»van den Broek

A*van den Broek betoogde,, dat het vredeswerk het voor-
naamste -was, dat verricht diende' te worden? Als onderdeel daar-
van zou een actie gevoerd worden tegen de komende legeroefenin-
gen in ïïest-Duitslande Hiertoe zouden pamfletten worden ver-
spreid en handtekeningen verza^- ld . De aanwezigen werd verzocht
de adressen van personens van wie men wist,, dat zij de leger-
oefeningen in West-Duitn"! '.^1 zouden moeten bijsjonen, door te ge-
"ven'o. Bén der bestuursleden zou dan met de ouders gaan "praten"

• o m te trachten hen over te halen hun zoon niet naar "het front"
te laten gaan0

' In
6 -
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In dit veiiband ?/erd een .openbare vergadering aangekondigd,
welke op 24- Mei te Utrecht zal worden gehouden. B»Blokzijl zal
daar als spreker optredenc

VREDESBEWEGING

Deventer 25/27 160/175 enth<
Aaril en

20/ —

G-,Blokker-
de Groot
Ds., v«Dal en

Streek Vrede s
Conferentie

Op instigatie van de Nederlandse Vredesraad werd te De-
venter een Streek-Vredes-Conferentie gehouden door de vredes-
comité's van Deventer, Zwolle, Zutphen» Lochem, Gorsael en Apel-
doorn,

B l o k k B r- d o Gr o o t c r i t i s_e er de de, ".'f e s t-Dui t s e , h e rb e wap ening.
en hekelde de rol van de I. ".-.ïafbèn zowel voor als tijdens en na

:de oorlog* Aan het..::indo vr,'.i haar betoog richtte spreekster zich
to t .de aanwezige vrouwen "iet de oproep "wij als vrouwen nemen
een zeer bi jzondere pi-v:, t B in,, daar wij de voortbrengsters zijn
van. niéuw leven, dat wij tot ontwikkeling dienen te brengen en
te ' beschermen." ••

Ds sVan Balen hield een enthousiaste redevoering, Hij be-
toogde, dat men in financiële kringen de vrede vreesde, daar
deze voor die kringen funeste gevolgen zou hebben* Een tiental
malen verklaarde hij, dat de West-Europese geest vergiftigd was
door het Amerikanisme en voerde als bewijs daarvan een aantal
gebeurtenissen aan uit het buiten- en binnenland, 0„a. zou in (
Nederland door het invoeren van het ambtenarenverbod de vrijheid
van de organisatie verkracht worden» Het instellen van de B.V.D.,
volgens spreker een "Gestapo", was een uiting van nazificering.
Sprekende over de strijd in Korea, achtte Van Dalen het gebruik
van bacteriologische wapens door de Amerikanen, bewezen. Vlak
voor zijn vertrek uit zijn woonplaats had hij uit Praag een pakje
fo to 1 eontvangen.-, Hij had vergeten deze f o t o ' s mede te brengen,

dat zij onweerlegbare- en verbijsterende bewij-
het gebruik van bacterie-bommen door de Ameri-

doch verzekerde,
gon leverden van

s vals
"stom"

waren, aldus
om zich

fcanenB Men kan nog tegenwerpen, dat deze f o t o '
spreker? doch de Wereldvredesraad was niet zo
voor een stunt te laten gebruiken*
~" ' ' " " ' ' 'Hij ' verhé'ëï'lij'kte de toestanden in Rusland, en eiste van
zijn toehoorders» dat zij iets voor dë''vredè zouden'doen. "'''

' •"•'•"'Voorts' deelde"sprsiter"flie1dQ7 dat hij' 'een religieus con-
gres 'in Moskou aou bijwonen, Hiervoor had hij toe stemming"'van
de Generale Synode, doch geen opdraht-, Na zijn terugkeer in Ne-
derland hoopte spreker hst leugennet, omtrent de vervolging van

gelovigen
i ™i
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gelovigen in Rusland, te
Op Zondag 27-4- '52

voerd over het besprokene
G-*Blokker~de G r o o t ;

een arts? wiens1 naao. ve l ' ,
genoemd werd in het a -nb?
Deventer),

Een < der aanwe zigon
het blad, "Vrede" niet zo
ken was gebleken,, dat het
de communisten verliest^
aan de macht komen<•

verscheuren* • • " '
-./arden vvein.ig geanimeerde discussies ge-
.".n do vorige avond.-
ü G o n r a k "het geval Matzinger" (dit betreft
.J . J 2ijn eigen verklaring, ten onrechte

VGl.in.js comité van het Vredescomité .te

verklaarde voorts, dat "hét werken met
moeilijk meer .ia,.' daar hem uit gesprek-

publiek meer en meer zijn tegenzin in
en men toch wel weet, dat de, communisten

In de zaal hingen enige biljetten met leuzen als; "Tekent
voor de bijeenkomst van de Grote Vijf" en een spandoek waarop

.Sjtond '!Vfa-t doet gij voor de Vrede?"

O-E-Ï'' 3v;;:- Vereniging NEDERLAND > U , S , S „ R C /

&aJLsïaeer 25/4- 35/100 — - ' E,Saelens

TJen Haag' , 27/4 800/1600 G, v 7 Praag

Zaandam 27/4. 300/416 rustig onbekend

Films "Het Le-
ven in de' Cita-
del"

"Ballet der
Lage Landen"

Film; "Natasja
de Partisane"

Sael.ens gal' c .M ' . . , - • i . c . Wrijving van zijn ervaringen in de
Sovjet Unie,.- die hij als lid van een delegatie in 1951 bezocht .
Men zag er "nieïs andorg dan lachende en levenslustige mensen,

.die vrij .met elkaar spreken"(, Het was niet zoals de Nederlandse
pers het .weergaf f een hel in Rualandc. "Laten we de Amerikaanse
leugencampagne de kop indrukken door met feiten voor de dag te

': komen", aldus spreker. Vervolgens wijdde hij uit over het onder-
wijs en de arbeidstoestanden in de Sovjet Unie» Alles wat men no-
dig heef t voor het dagelijks leven is voor elk mens te koop, "Sr
is geen concurrentie, zoals in Nederland,- omdat all-e--winkeliers
•dezelfde- prijzen vrageny . , . - . . , - . • .

. - ~ -D© -.-vergadering' te. <s s-.Gravenhaga,,.waa -het sluits-tuk van de
maand van vrede en vriendschap met de Sovjet Unie-t-

Van Praag besprak de vredelievende bedoelingen van Rusland
in tegenstelling met de Amerikaanse en Wes t-Europese maohthebbers>

die ,
- 8 ~
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die; terwijl verschillende landen in Moskou confereerden -over e-
conomiache betrekkingen met de Sovjet Unief nog steeds druk doend?
waren een nieuwe oorlog t; •;•--- ^n s l and voor' te bereiden

Te Zaandam bevve^rde de spreker, dat in korte til d het leden-
tal der 0<.~P*N„ in Amsterdam met 11^000 gestegen was ( I ) , Vervol-
gens zeide hij, dat de levensmiddelenprijzen in Rusland dalende
zijn en dat de lonen sinds 1947 gelijk gebleven of gestegen waren»
De bewering dat er honger in Rusland zou heersen, was een leugen.
Het tegengestelde was waar, omdat de sociale bepalingen in dat
land !'zeer goed zijn te noemen" c Zelfs de sportverrichtingen gin-
gen met rasse schreden vooruit., Volgens spreker wenste Rusland

'de vrede., maar bereidde het T?esten zich met alle kracht op een oor-
log vóór. (

G R O, --E P 4-A

Amsterdam 8/5 300/ F «Reu t er Openb.verg. van de
B-,Blofczijl BNOP afd. Amster-

dam

Zowel REu TER als B L 011 ZIJ L hekelden het ambtenarenverbod.
REUTER wijst ercp. dat krachtige manifestaties dienen te worden
gehouden otn het ambtenarenverbod te ^si^rjlani af te wijzen. Bij
deze manifestaties dienen N „ V f V c - e r s erf E. V, C ,» -er s een eenheid
té vormen c BLOItZIJIi vindt het ambtenarenverbod op f ascisti&ohe
leest geschoeid; omdat de werkgever bij ontslag het bewijs niet *
hc^ef t te leveren, dat de ontslagen ambtenaar in strijd heef t ge-
handeld met zijn plicht als- ambtenaar. Bovendien vindt BLOEZIJL,
dat het begrip '-dienstopdracht" te ruim kan worden geïnterpreteerd,
Zo kan onder het begrip -dienstopdracht" worden ondergebracht het
"bezwaren hebben tegen mili.taire dienstplicht", of wel bezwaren

.hebben tegen het opnemen van de wapens
'delen van de arbeider ski aas e <,

ter bestrijding van andere

G- R O E P 4--B - M'HMLMJ'Jiv /mEOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES,

'Vieringen 1/5 70/190 rustig Vfc3mid Openb.verg, O.V.B,
af d,, Wieringen
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Op de openbare vergadering van het 0*Y=B„ te Vieringen
hekelt SMID de maatschappeli jke toestanden in Nederland en in
Rusland* Spreksr ageert
het .Russische communisme

egen de bewapening,, Volgens Smid heeft
niets gemeen met het werkelijke socialisme,

R O E ï 4-0 ~ DIVERSEN

's-Herto- 28/4 275/350 opgew,
genbosch

Amsterdam 7/5 65/300 Hollander

Feestavond ••v*en
het Werklozen- en
D„U.ÏÏ.-arbeiders
comité

Openb„verg, bs-
legd door een
"Actle-comité
Haven"

Op de feestavond;, gegeven door het 7/erklozen- en D.U.flÜV-
arbeiders Comité te 7 s--Horto.^onb_osch werd tot aan de pauze mu-
ziek gemaakt door s -r-ri. ""V>Viij"c. :cluö "en "er werden enkele korte to-
neelstukjes opgevoerd: i ' , do pauze werden in korte bewoordingen
de noden van ds wer>".^-^ en D, U* V f ~ ~ arbeiders besproken»

Op de open1 ara vergadering, belegd door een "Aotie-comité
Haven" te Anis^r^dam werd gesproken door HOLLANDER, die een inlei-
ding voo r ris, opgesteld door de voorzit ter van het comité J. van
der WAKDT.-, Een onbekende spreker besprak het conflict inzake het
ontslag van 20 losse havenarbeiders uit de _Samenwerkende Haven
Bedrijven. Besloten werd door overleg de Directie van de S. H, B,
'erop te wijz©*n, dat er voldoende werk in de haven aanwezig Is.
Overgaan tot één stakingsactie zou weinig sueces hebben door het
kleine Pan tal stakers üp 4000 man havenpersoneel,

P E R S O Ï Ï A I I A

Bakker (blz*2)

(b lz«2)
Marcus,

Blakker

_ l o -~* 4, w


