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Zaandam

14/4 ±100

Openluchtvergadering

A.Gelok

Vergadering
m» filmvertoning

j.H.M.v.

Vergadering
m,filmvertoning

Apeldoorn 15/4

130/250

Glaner15/4
brug
{J.em. Enschede

65/65

Wagenin- 15/4
gen

150/250

G*G.Geelhoed Vergadering
m. filmvertoning

Halfweg
15/4
39/250
(Haarlemiaerliede e.a.)

Vergadering
m, filmvertoning

Dordre cht. 16/4

Enschede

16/4

Hoogeveen 16/4

Turnhout

50/400

100

H.Hoekstra

Vergadering
m.' filmvertoning

J.Haken

Vergadering

13/200

lauw

H.Gortzak

Vergadering

450/450

enth

M.Bakker
J.Maliepaard

Vergadering
m» filmvertoning

Schiedam

16/4

Amsterdam

17/4 ±3000

H.Gortzak
S.de Groot

Openluchtvergadering

Amersfoort

17/4

M.Mulder

Openluchtvergadering

H.Haken

Peestvergadering

±30
meest kinderen

Drachten 17/4 150/200
Gem.Smallingerland
Utrecht

17-18/ 325/350
4

Filmvoorstelling

Weeop

17/4

Filmvoorstelling

J?othao
18/4
Gem .Slechteren

;t"

M. Bakker

100/450
19

Filmvoorstelling
Groningen

D IË N S T G E H E IM
TF«0,

17/1954- bis, 3^

Groningen 18/4

450/1500

—-

Emmer
19/4
•""Compascuum
5 Emmen

100/200

aand„

Delft

20/4

±100
meest kinderen

H,Haken
H-Gortr.ak

Feestvergadering

J»Haken

Vergadering m<
filmvertoning

F.Schoonen"berg

Openlucht M jeenkomst

Glaner20/4
±60
•"brug
meest kinGem, Enschede
deren

T.Stuivenberg •OpenluchtbijK.G.Bijkerk
eenkomst

Hengelo

7,Kamp
W.Mans

Openlucht bijeenkomst

J oHaken

Openlucht bijeenkomst

20/4

Vlaardin- 20/4
•gen

±40

COLLECTIEF OVERZICHT

Voorzover zij in besloten ruimten werden gehouden, werd op
vrijwel alle vergaderingen een f ilm^rertoond. Gedraaid werden o.a»
"Spartakiade", "Alarm Gestapo", een Poolse film, "De Regenboog",
"Koebankozakken", "Lente11, "Avonturen in Bochara" en "Het lied van
de Jeugd"0
In verschillende zalen waren spandoeken bevestigd met leuzen
als: "Eenheid tegen Romme',' "Geen anti-communisme, maar anti-kapitalipme", "Versterk de Baarheid", "Leve liet Socialisme", "Minder wapens,
meer woningen"; "Handen af van de vijfde Mei" en "Voor de 5e Mei?
tegen de E«DoG,",
Voorts ?/aren verkiezingsreclame-biljetten opgehangen. Gecolporteerd werd met de brochure van Paul de Groot "Roiame legt zijn
kaarten op tafel"*
Hier en daar werd door zangclubjes, dansgroepen, oabareten toneelgezelschappen medewerking verleendc
De verschillende openluchtmeetings trokken over het algemeen
zo goed als geen publiek, xerwijl de bijeenkomst te Callantsoogj waar
'Gerben '."agenaar zou, spreken, wegens gebrek aan belangstelling moest
worden afgelast»
Alle samenkomsten stonden in het teken van de Statenverkiezingen»
Ook nu weer war e r. het E*D.. G c-Verdrag, de vestiging van
Amerikaanse
.„ 4 „
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Amerikaanse luclltbases in ons land, de zorgwekkende toestand van
de arbeidersklasse en de 5e Mei-viering de hoofdpunten van het betoog van alle sprekers,,
M.BAKKER besprak te Schiedam breedvoerig het succes van de
Belgische Socialistische Partij o Dit sueces was volgens spreker te
danken aan het feit, dat de B-S.Pc tegen de S,D.G» en een grote tegenstander van de Belgische Katholiek-clericale politiek was»
In Nederland daarentegen, zo zeide hij is de P.v.d-A* een
grote voorstander van de E.D--G, en een slaafse volgeling van de
verderfelijke Rommeaanse politiek^.
De rechtse leiders van de P,v.d«A« en Romme mogen thans
doen alsof se ruzie met elkaar hebben, doch dit is alleen om de
kiezers i=v,mr, de a<,s, verkiezingen een rg,d voor de ogen te draaien.
De P.v,d, A .-leider s erkennen straks Romme ' s kleur^üï welke dffi .
kleur van Romme is; dat weten wij wel. Die is zo zwart als de
nacht!
Enkele sprekers hekelden de houding o.a. van burgemeester Thomassen van Zaandam, die zogenaamd onder het mom'van eerbiediging
van de Godsdienstige gevoelens van een aantal inwoners van zijn gemeente voor de ''stille week n; een beperking van de verkiezingscampagne heeft opgelegd,,
In alle vergaderingen werd overigens gewezen op de verfoeilijke politiek van Romme en zijn trouwe paladijnen? de rechtse
P.v.d = A <»--leider s, welke tot rampzalig gevolg heeft, dat de prijzen
en de huren stijgen, en dat het levenspeil van de arbeidersklasse
steeds meer daaltc
"Brengt, socialisten in de P.v.d.A.", zo riepen verschillende' sprekers uit" op 21 April ar.s» tot uiting dat gij beu zijt van
de politiek van het tegenwoordige partijbestuur van de P.v.d.A.,
een politiek van slaafsheid tegenover de Amerikaanse dictators en
geldmagnaten, van onderwerping aan de heerszucht van Romme en -zijn
K.?.P., van sociale afbraak en ondermijning van de gewetensvrijheid".
Wanneer de socialisten in de p r v.d«A. een eenheid van actie
vormen met de communisten, tot heil van de werkende massa, dan is
het met de reactionnaire politiek van ïïomme en zijn rechtse P.v.d.A.aanhang gedaan!
De vergaderingen werden besloten met een opwekking zijn
stem uit te brengen op de C*p,N<> ? de enige werkelijke arbeiderspartij
.
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Amsterdam 10/4

80/150

d n Leek

rustig
D^Bonsink
IH-. B« M i n n.
Coeliiigh

Openb o'
eenk* tegen
Duitse herbewapening

YJ-GJQinkenberg
VJoDaamen
enige niet geïdentificeerde personen

De sprekers betoogden o, «m-, dat deze bijeenkomst was belegd
cm het vraagstuk Van de Duitse herbewapening nogmaals onder, de
ogen te zien c Het Congres van YJaakzaarnhoid;' dat op 17 Januari
'1954 te Amsterdam werd. gehouden.; had bewezen5 dat de aversie tegen
deelname aan de E.DoG* in alle lagen van de bevolking in Nederland
weerklank heeft gevonden. De initiatiefnemers van deze bijeenkomst
richtten zich tot het Nederlandse volk.
Het lag in de bedoeling het bestaande comité van actie
tegen de herbewapening van Duitsland zo breed en gevarieerd moge-lijk te maken- Daarom moest met de aan 'L e trekken personen niet
over politiek worden gesproken, doch uitsluitend over de vrees van
een nieuwe oorlog en een' herlevend Duits ir.ilitairisme „
MINMERT-COELIKGH sprak over het te Parijs op 20 en 21
Maart 1954 gehouden congres tegen de E. D .G*
" Alhoewel thans de indruk gewekt wordt, dat dit congres uit
communisten bestond, was het tegendeel waar, zo werd gezegd* De
congressisten, waren van versohillende politieke richtingen-; doch
koesterden zonder uitzondering de mening dat Duitsland nimmer als
militaire macht meer een leidinggevende rol mocht speler.,. De
'"esterse mogendheden hadden de conferentie van. Berlijn opzettelijk
doen mislukken om aan te tonen , d -T. t er met de Russen niet te onderhandelen was = De overige sprekers lieten woorden van gelijke sterkking horen en spoorden de aanwezigen aan zich eenstemmig en krachtdadig te verzetten tegen' de Duitse herbewapening en het E. D. G „-verdrag c
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Enschede

4-A

-

EEÏÏHEIDSVAKCBNTRALE.

17/4

800/830

opgewekt

H.J.Aldenkamp
T.Stuivenberg

Feestavond
E,V, Cc, m. cabaret en bal

Te Enschede hield ALDENKAMP een rede, waarbij hij de groeten
overbracht van de Oost-Duitse arbeiders, die hem hadden verzekerd,
dat zij zullen strijden tegen de heroprichting van een S.S.-Duitsland.
STTJIVENBBRG vermeldde de-gestadige groei van het ledental
van de E-V.Co; van l Januari tot l April 1954 1100 nieuwe leden,
De verboden B.ÏT.O.P. verkreeg 300 nieuwe, leden. Ten aanzien van
de verkregen loonsverhogingen merkte spreker op, dat deze te danken zijn ae>n de E.V.C. Spreker besloot met de opmerking grote
propaganda te maken voor de E.V.C., die in 1955 haar tienjarig bestaan zal vieren.
Het cabaret had geen politieke strekking»

P E R S O N A L I A .

Aldenkamp (blz.6)
Hendrik Jan.
Bakker (blz.1,2)
Marcus.
Bonsink (blz.5)
Dirk.
Boas (blz.5)
.Louis.
•Burema (blz.l)
Roelf. Bijkerk (blz.3)
Hendrikus Gerhardus.
Daamen (blz.5)
Wilhelmus.

