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Datum Aanwezig/ Stemming Sprekers
Zaalcape

Bij zonderheden

Termunten 28/3

90/7

W, Nap
J.Haken

Feestavond

Nieuw
4/4
¥e erdinge
Ge m. Emmen

80/200

J,Siemons

Feestelijke verkie zingsvergadering

Zaandam

12/4

350/450

geanimeerd

G» Maas

Feestelijke verkiezingsvergadering

Leeuwarden

15/4

51/200

rustig

ï1. T» Dijkstra
W.B.Jansz

Verkj.e zingsvergadering met
filmvoorstelling

Gouda

16/4

160/300

geanimeerd

M.E.Lips
Odinot

Feestelijke verkiezingsvergadering

Eergen
N.H.

17/4

20/120 rustig
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Verkie zingsver-Schoonoord
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Schoonoord
Genie Sleen

17/4

50/150

Nieuw ïïeer- 19/4
d in ge

5 9/200

Zaandam

Filmvoorstelling

rustig

ÏÏ.» Kr e me r

Verkieaingsvergade ring met
filmvoorst*

350/425

rustig

J.v.Seggelen

Filmvoorstelling

Elim
20/4
Gem. Hoogeveen

4 5/80

rus tig

G, v „ Bc k

Verkiezingsvergadering met
f ilmvoorstr

Drieborg
20/4
Gera, Beerta

50/7

W. B «Jan 3 z

Verkiezingsvergadering met
filmvoorstj,

Rotterdam

40/100

19/4

20/4

• Verkiezingavergadering met
filmvoorst»
Verkiezingsvergadering raat
filmvoorst»

29/7

VLB,Jansz

Verkiezingsvergadering met
filmvoorst.

70

PiElaaijk

Verkiezingsvergadering in
de openlucht
.Verkiezingsvergadering met
filmvoorsto

21/4

130/200

Beerta

21/4

22/4

J» Pi'ank

H, Gortzak

Amsterdam

Koog a c d»
Zaan

rustig

Wa'O*

ca. 50
kinderen

leiden

22/4

18/75

rustig

H.V.tfelabn

Schiedam

22/4

30

lauw.

. J.P.Schalker

Verkiezingsvergadering in
de openlucht

COLLÜCTI3I1 OVERZICHT

Aan de verschillende verkiezingsvergaderingen werden dooj
plaatselijke toneel- en cabaretgroepen, o.a, het gezelschap
*
Theater

- D l E :7 3 ï G E K E I ÏA
W, O, I7/19'53; ia E, c '3.- Theater Hollandia_ medewerking verleend.
De vertoonde filr.c warc-a genaaid s "Partisancin van de Spoorwegen", ;;De Regenboog-. ;?L'3 'rrsdü-si;oiui!-„ "De bloeiende Gekraine;%
"T/e vermiste Tilcot'3 en "De schat"*
Tijdens de b j, ;j eenkomst vo El j .m werd een verloting gehouden
waarvan de opbrengt -- aldus spreker - bestemd was ^oor hot Hampenfonds» ••
Op diverse vergaderingen werden protcstmoties aangenomen
betreffende het E.D^Gr—verdrag on de veroordeling van Jan SI e mor. B
uit Beerta,
De opbrengst van gehouden collectes waren bestemd voor het
verk j.e zingsfonds o
De bijeenkomsten te Amsterdan en te Leiden waren s, g, "gerichte vergaderingen'; .• Ie lelden was deze'rul* bestemd voor de
v/erkers in de textiel™-industrie™ te Amsterdam voor de metaalbewerIcers0
Leuzen;
!;Kandel met. het Oosten is werk voor het *7estenf'
':\oor handel niet Oost Europa1'
"Werk voor allen"
'•Wordt lid van de partij van Stalin"
U'E,D,-G-. is oorlog".
Slechts op een vijftal vergaderingen waren de zalen voor
meer dan de helft beseto Go zien de geringe belangstelling zag de
spreker op de bijeenkomst te Leiden af ven een officiële rede,Enthousiasme over het gesprokene viel nergens te bespeuren,,

In de aan dit onderwerp gewijde redevoeringen v/e r d zoals
gebruikelijk oritiek geleverd op de overige politieke partijen in
in cri3 l'udjSpeciale aandacht besteedde men hierbij aan de P, v, d. A*
De leiders van deze partij hadden ona land - zo heette het - uitgeleverd aan het; Amerikaanse groot-kapitaal,. Dank zij deze politiek werden de ondernemers in da gelegenheid gesteld de enorme
winsten nog meer te vergroten en werden de lasten op de schouders
van de arbeiders en kleine middenstarldera hoe langer hoe zwaarder o Deze verslechtering /an de levensomstandigheden was met de
steun van de PtV^doAc. doorgevoerd ondanks de leuzen en beloften
van de voormannen van deze partij bij de vorige verkiezingen,,
Bedenk dat voor de Puv.,duA,-leiders een tank altijd meer v/aard is
dan een huis.:, Aan kanonnen, straaljagers - die toch naar beneden
vallen - en tanks, zo besloot men aeze critiek,, komt men er geen
tekort, maar daarin hebben wij zoveel woningen te weinig,
Me_t
-~. 4 —
'
""*"

S R E I M
'Je O, 17/1953, blz,

Mot tootreden tot de E.D.G-? word oen bondgenootschap gesloten met onze vijanden., die na nog niet eens v/illen inzien, dat z'i
schuldig zijn, aan ds laatste oorlog- Door dit "ïï„I), &<• -verdrag - aldus üsHi'iZEN '~ hetgeen ^rgsto Dieven G-eneenschap betekent,, heeft
Wiliem Snor ons aan de Amerikaanse oorlogsdrijvers uitgeleverd; en
komen onze jongens straks onder Drevel te staan van de fascistische
oorlogsmisdadigers,, die nu nog steeds vrij in 'Test-Duitsland rondlopen o
He Regering wilde blijkuaar met haar pogingen de nationale
feestdag op 5 Mei te laten vervallen do nasis tot vriend hoadG.a3
Voor de arbeiders "blijven de na?,;. s de nazi? uit de oorlogsjaren on
met hun Verenigd "Europa kunnen 7,1;] naar do bliksem Iopen0 Als do
Regering dacht op het punt van de oe-vri jdingsdag een loopje met
het volk te kunnen nemen, zal ai;j sloh deerlijk vergissen,,. De arbeiders laten zioh deze dag nooit ontnemen^
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Rotterdam

13/4-

±7 O/-

A3 BokhovenIj on

Contactavond mrf iImve r toning
;:re Regenboog"

Rotterdam

16/4

75/-

J» ScV.DiggeIe- Gr o en eveld

Contactavoncl m,,
f. i Imv er toning „
"De Do r;? s ar t s

Beide spreeksters waren van mening, dat het 3.D.G.-verdrag
de samenstelling beoogt'van een agressief leger onder Amerikaanse
leiding. Hiertegen neemt het verzet in alle deelnemende landen toe?
vooral in Frankrijk en DuitslandB Het geld, dat nu voor bevrapening
wordt uitgegeven, is nodig voor het bouwen van woningen, scholen
en ziekenhuizen„ Reeds nu,wordt de heropbouw van de door watersnood getroffen gebieden erg geremd, ;want er wordt weinig gedaan,
zo werd gezegdo
Bovendien is de E,D»G. strijdig met de grondwet. De volksvertegenwoordiging moet echter de wetten handhaven* Derhalve mag
het E.D»G»-verdrag niet worden aangenomen,
Op beide vergaderingen werd een voorstel aanvaard een protestbrief te overhandigen aan een ter plaatse woonachtig kamerlid.
De voorzitster van één der bijeenkomsten stelde voor een
protestschrijven te zenden naar het ';/itte Kuis in Washington i = v„ni R
de veroordeljna; van het echtpaar Rosenberg, Medegedeeld werd;; dat
de

I- I E K S 'j.' G .J H E I

\7.0 f 17/1953j
de ïïoV* B*-landdag op 30 -juni a? s., aal y-orden gehouden,- Do pl^ai-c
is nog nl&"

ALGEMEEN NEDERLANDS JFJGD

'urne c r i g A, ,3» G-eufijjeeZeeha n delaa:

Koog a,,d, 18/4
Zaan.

Openb'ar e f e e s tavond

Het A , K , J , Y . > - hoofdbestuurslid- Ai B. G-EUGJES-ZEEHAIDEIAAR
protesteerde tegen het houden van militaire lezingen op scholen.
Cok memoreerde zij de bestraffing van ds "onschuldige"
soldaat J<,van RIEMEN, welke- zich tegen de EelhG, had gekeerd,, onvdat dit verdrag de m5.litai.rsn. onder leiding vaai gevvssen naai-gene -r aal s s te 1der,
Het besluit van de regering om de nationale feestdag als
normale werkdag te beschouwen ween'volgens de spreekster, eveneens
op de nazi-invloed^
De zaal .was versierd met doeken,,, welke opschriften vermeld-den als "Beter werken, hoger lenen 17 , "handel met het Oosten' is.
werk voor het 'Vesten", en !i Eist vrij op vijf ï.Iei".»
Het.programma werd opgeluisterd met muzdek, sketches en conférence 6 De avond werd besloten met een bal.

VREDESBEWEGING-o

39/150

rustig

P 0 Kuiters
P,, V.Praag
Mn de Vries

rustig

P/Kuiter s
P , v e Praag
M, d e.' Vries

Jubbega

18/4

6O/--

Enschede

20/4

300/~

. aand c

HoLode
Ds,ïï,S.H,v,
Dalen

Openlucht bijeenkomst
Amsterdam
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Amsterdam 22/4

400/800

rustig

A 5 M,,!'ebercl e Hen d t

Feestavond voor
werkers en belangstellenden

De bijeenkomsten waren belegd in het kader van, de door de
vredesbeweging gevoerde agitatie tegen de ratificatie van het
E.D.G.-verdrag door het Nederlandse Parlement, De sprekers betoogden; dat dit verdrag voor ons land noodlottige gevolgen zou
hebben. Nederlandse jongens zouden onder bevel komen te staan, van
Duitse generaals o
Het nieuwe "Duitse leger sou da hoofdmacht vormen van de Europese strijdmacht» Indien er als gevolg van de verslechterde
economische situatie in ons land stakingen zouden uitbreken konden (
E/D. G»-troepen v/orden gebruikt om de orde te herstellen, Rusland
kon en zou Europa niet overmeesteren, .Een poging daartoe sou
voor de Sovjet Unie zelfmcj.rd betekenenc De E0D0G. mo.est tot
stand komen omdat de bewapeningsindustrie er aan kon verdienen,,
Niet Rusland doch het Er, D. G, -verdrag vormde een bedreiging van de
vrede. Hst verzet tegen dit verdrag groeide allerwege0» Door middelvan een handtekeningenactie zal de mening van het Nederlandse
volk aan de Kamerleden kenbaar worden gemaakte.
Te Enschede en Arasterdam werden de toehoorders opgewekt op
5 Mei a.s, een halve dag vrij te nemen en te demonstreren tegen de
re-aif icatie van het-S.D.. G.-verdrag. Op b Mei 1945 werd het vrede
in ons land„ Daarom moest alles in het werk worden gesteld om de
5e Mei als nationale bevrijdingsdag te vier en:.
Aan het op de bijeenkomst te Amsterdam afgewerkte programma werkten o s a„ mede het accordoon-duo '"De Hodlars^f het klein-kunstensemble "Cultura" en de tenor Kees SMULDERS c
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Groningen

26/4

625/870

rommelig

J,T»Wijngaard

Nachtfilmvoor s telling
mmv* de dansgroep "De
Rode Ster"
films" "Het
Witte Zeil"

Wijngaard heette de bezoekers welkom en zeide, dat de "ojien*-;
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iedenwerfcampagne onverminderd zou wordon doorgezet, ^an deze werfcampagne waren- prijzen verbonden, o„m=, een vacantiereis van drie
weken naar de Sovjet Unio„
"De Rode Ster" gaf enige zang- en dansnummers ten beste,

'P 'S R S O II A L I A.
i^-Bokhoven-Don
£blz.4)
Adriana»
Dalen (blz.5) IX<
',
i
Da , Willem Stradalus Hu
Diggele-Groeneveld
Ibla,4)
Johanna Sara van ,
Dijkstra (blzf.l)
Prederik Tijmen,

Eek
Geert van<,
Frank (blz»2) ^
Jacobus»
Geugj es-Zeehandelaar
(blz.5)
Anny Betty.
Gortzak ( b l z „ 2 ) (_/
Hendrikusc
Haken (blz.l)
Jan«

s/

Jansz ( b l z B l , 2 )
*"
Wilhelmus Bernardus,
Kaaijk (blz,2)
ïieter,

