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idem

G-. G-, Geelhoed

idem

luFloor
W.-,Hartog

idem

Gom, Hoogeveen

Filmvoorstelling

COLLECTIE OVERZICHT
Op vrijwel alle bijeenkomsten werd een film vertoond. Gedraaid werdenï "Alarm Gestapo", "Het Leven in de Citadel", "De
eerste dagen", ."Matrozen van ICroonstad"1 'en "De Regenboog"»
In diverse zalen waren doeken gespannen met leuzen als:
''Tegen B.DoG= en Duits militairisme"
"B.D.G-. - Nee"'
"Minder wapens - meer huizen:'
'•'Werk voor allen/ hoge, lonen, lage prijzen"
."Mot de C«PoNo voor nationale eenheid tegen $,")<>&."

i
Op verscheidene plaatsen v/e r d een tegen de "3.D.G. gerichte
motie aangenomen, welke ter kennis gebracht zou worden van de
Regering, cf werd besloten een pro test-telegram te verzenden aan
de v o o r z i t t e r van de "Eerste ICamer,
De bijeenkomst te Oudkarspel was belegd door ''het Agrariach bureau" van de plaatselijke G.P.N.-afdeling met het doel
het C r P. N-.- Tweede Kamerlid Jan HAEM in te lichten over de toestanden in de tuinbouwDe vergaderingsvoorzitter PeIC,VÖLICtïïlS zette uiteen, dat
de toestand 2.1. onhoudbaar was en verzocht de aanwezigen hun
grie en dienaangaande bekend te maken.
J.B£Al*t5J zeide, dat de slechte toestand in de tuinbouw het
gevolg was van de vijandelijke houding van Nederland tot de Oost"Europese landen* Nederland staat geheel onder druk van Amerika,,
_ 3 .,

ijhgeland
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'J-O. 4/1954, blz. 3*
Engeland trekt zich daar niets van aan en handelt met RuslandSpreker vertelde enige maanden geleden persoonlijk te
hebben geconstateerd dat men in Rusland graag kool oet„ De Regering belemmert echter de handel met Oost-Europa,
Een der aanwezigen merkte op; dat Rusland wel boter en ha^
ring afneemt, waaruit volgens hem bleek, dat de redenering van
Haken niet juist was. Haken antwoordde, dat boter en haring artikelen waren, waarvan de handel in handen van concerns v/as, welke zich niets ven de Regering aantrokken en handel dreven met
wie het hen beliefde» Ook de tuinbouw zou zulks moeten doen»
Te Arnhem bepaalde A,v*d*BERG zich tot het bespreken van
de belangen van het gemeentepersonëel en enkele acties ter verbetering van de plaatselijke woning toestanden,- "
Op de andere plaatsen bepaalden.de aprek.érs zich voornamelijk tot de bestrijding van de Europese Defensie Genieenschap ,. ',
waarbij zij de gevolgen van de aanvaarding van het verdrag'voor
ons land in de somberste kleuren afschilderden„
De meeste sprekers rappelieerden daarbij nadrukkelijk aan
de oorlogsherinneringen en anti-Duitse gevoelens van hun gehoor,
Zeggen de naaien Oranienburg, Auschwitz, Dachau Buc ftenwalde,
'Putten en Lid ie e ons dan EO weinig en hebben die óns zo weinig
geleerd, zo werd gevraagd^

J,HAKEN herinnerde de vergadering te Rotterdam eraan, dat
het ruim tien jaar geleden was. dat de Grüne Poliaei de uannelijke bevolking uit die plaats wegvoerde» Als zij niet oppassen,
aldus spreker, zal de tijd niet ver „meer af zijn, dat onze kinderen, die toen'klein waren, hetzelfde lot zullen ondergaan»
.Onze jongens sullen ingezet worden om de expansielus t van schurken als KesseMng te bevredigen» Moord en terreur zullen weer
aan de orde van de dag zijn en duizenden mensen zullen weer
• sterven in concentratiekampen en gaekame.r\, voldoening .constateerden versc
de C.PoN* in haar strijd tegen het 3.D.-, G.-verdrag niet meer alleen staat en noemden in dit verband de namen van Prof« Gerbrandy en Prof* Donkersloot, Zij noemden het de taak van de communisr ten om op de bedrijven de leden van de P.VodaA» en anderen van
do onaanvaardbaarheid van het verdrag te overtuigen. Ook na aanneming van het verdrag door de Eerste Kamer is de strijd niet
afgelopen, zo werd betoogd* V/ij zullen ons .blijven verzetten
met alle krachten waarover v/ij kunnen beschikken*. Samen met alle
progressieve krachten uit het Nederlandse volk voor Nationale
eenheid tegen de E,D. G,.
Groep 2.
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G R O E :P 2 - DIVERSEN,
Amsterdam 11/1

350/1100' rustig

Spoor
Renken

Opent) e bij eenkomst belegd
door het Comité ''Benheid in
het Verzet'' en
de "'Samenwerkende Vredesorganisaties"

SPOOR hield een betoog voor de handhaving van de vijfde
Mei als heidenkingsdag van de bevrijding. Als oud-verzetsstrijder sprak hij waarderende woorden over de "Moeder des Vaderlands"
die het verzet in al zijn facetten heeft' gekend^
RENKEN verklaarde deel uit te maken van een internationale
commissie van artsen uit diverse landen* Deze commissie heeft
zich tot taak gesteld wegen te zoeken om de oorlog voor goed uit
te bannen^ Niet de regeerders van de diverse landen, doch de directeuren en raden van commissarissen van;grote bedrijven en
concerns beschikken over het lot der mensheid,, aldus spreker*,
Als voorbeeld haalde hij het I„ Gc-Parben-cpncern in Duitsland
aan s
Sprekende over het Ent).. G» -verdrag gaf hij al. s zijn mening
tekennen, dat door de ratificatie daarvan een levensgevaarlijke
situatie zou worden geschapene,
Niet all.een was het in strijd met onze Grondwet maar tevens leverde hst gevaar op voor onze nationale onafhankelijkheid.
Het z„g 3 defensieve karakter van de TSaDoG. werd door hem tenzeerste in twijfel ge trokkena
Een militaire bedreiging van Russische zijde zou alleen
kunnen ontstaan indien de in de Sovjet Unie gevoerde strijd om
de macht zou resulteren in een militaire dietatuur0 Deze mogelijkheid achtte hij geringe
Een betere oplossing dan hst E,Do G--verdrag zou gelegen
zijn in een neutrale zone aan beide zijden van de demarcatielijn
met in die zone een ' terk bewapende UNO-macht, gesteund door licht
bewapende Buitse politie-eenheden r
Tot slot van de avond werd de Oost-Duitse film "'Dé Raad
Goden"
vertoond,,
der

VERENIGING
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VERENIGING "NtöJtïlMD - U, S, S,R,'"'
Zaandam

17/1

200/430

rustig

-P, H. A..7Tagener

feestavond

Door hst Amsterdamse Symphonie-Orkest vierden Russische,
Hongaarse en Mongoolse muziekstukken ten gehore gebracht, en het
7,-:g0 Russische Bouquet van Eugo van Dalen..
Voorts werkten aan het programma mede; ' ; The Hodlers : '(harmonie), de zangkoren ''''Morgenrood" uit Zaandam sn Purmer end en een
Russische dansgroep uit • s-Gravsnhage,, Aan het einde van.de
avond v/e r d de :r Stallncantate'" : ten gehore gebracht uitgevoerd door
koor en orkest«.
In de zaal. v/aren spandoeken aangebracht met ue volgende
leuaens
"Voor uitbreiding van de handelsbetrekkingen met de S» IL,"' en
"Vriendschap met do S = Ur bevordert de Yfereldvrede r f 0

NEDERLANDSE VROU7ELT ETJEGIU

Leeuwarden 9/1

70/300

,

rustig

A, Sc haper-Tolman

Feest-avond

SCHAPER-TOIMAN, memoreerde de wapens t j. Is tand in ICore-a en de
bijeenkomst van 'de Grote Vier te Berlijn,, Zij wekte de aanwezigen
op steun te verlenen aan het Nationaal Congres var. '.ïaakzaamheid
tegen het Duitse Militairisiae, dat op 17 Januari 1954 te Amsterdam zou worden gehouden
,
Uit het feit, dat Amerika thans openlijk Frankrijk met
bepaalde maatregelen bedreigt wanneer daar het E,D,G.-verdrag
niet spoedig wordt ondertekend, b l i j k t dat de communisten indertijd gelijk hebben gehad, toen zij de Amerikaanse pressie op de
Nederlandse regering in het licht 'stelden*. tenslotte spoorde de spreekster ae Nederlandse Vrouwen
aan, in de gelederen der 'TT„-V,B. 'te strijden tegen het herlevende
" militair isme,» •
'
•
' .
.
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Amsterdam

17/1 1300/—

entho

M»B«MlnnaertOoelingh
•

Nationaal congres van Waak:zaamheid tegen het Duits
Militairisme

De toeloop var-, da bezoekers'van. dit Congres was groter,
dan men aanvankelijk gedacht had, zodat in altier ijl een grotere
zaal moest worden bijgehuurd;,
Bij de binnenkomst moest iedere congresganger zijn op
naam en adres gesteld deelname-formulier afgevenf waarvoor hem
een groen bewijs van toegang werd vers trekt„ De saai was niet
versierde Slechts .op- het podium, waarop het presidium had plaats
genomen/ v/aren enige bloemstukken geplaatst, terwijl twee spandoeken waren aangebracht mot de volgende lauzen: "NationaalCongres van Waakzaamheid tegen het Duits Militairisme'1, en ""Voor
de Veiligheid van Nederland"*
Voor het podium v/aren .plaatsen gereserveerd voor de pers»
MINNAERI-CO^LINGH deelde'mede.; 'dat zeer'vele sympathiebetuigingen met dit congres waren ontvangen van personen van verschillende politieke en godsdienstige overtuigingen.
Zij verklaarde zioh tegen de E«,D<, G.? omdat dit verdrag het Duitse
militairisme en de ex-nazi's de kans geeft een overheersende rol
te spelen* De. "S.DoGe moet geheel verdwijnen, aldus spreekster en
daarom moeten wij ons, zelfs al zou het verdrag door de Eerste
Zamsr worden aangenomen, met des te meer kracht verzetten.
Voorts stelde zij de strijd, die thans in Frankrijk tegen de
E»D* G* wordt gestreden, Nederland ten voorbeeld,,
"rl

Tenslotte sprak zij de hoop uit, aac de verschillende organisaties, die nog n&et als zodanig aan dit congres hadden willen deelnemen, maar waarvan wel de leden en bestuurders individueel op deze bijeenkomst aanwezig waren, zich thans aan de zijde
van dit congres zouden scharen0
Na Minnaert-Coelingh volgde ongeveer een 20-tal sprekers
die zich allen uitspraken voor de handhaving van de vijfde Mei
en tegen de 3»DCG<.. De een uit politieke -, de ander uit economische motieven, weer een ander omdat de Nederlandse souvereiniteii; verloren gingo
Als afgevaardigde van het Internationals Bureau voor een
Vreedzame oplossing van het Duitse vraagstuk voerde/j;ean Verlhac
het woord. Deze memoreerde de grote strijd die momenteel in
Frankrijk tegen de "Sc D c G» gevoerd wordt. Hij verzekerde de
1,
,n
aanwezigen
/de/Fransman
s—
_ 7 ,_
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aanwezigen, dat z:.j bij de door hen
moeren strijd op de morele
hulp van F r a n k r i k konden .reken en t,
Sam GOUD SMIT sprak 0,-nu over de huidige Duitse Minister voor
de vluchtelingen, die in 940 een vooraanstaande functie in het
Nazi^apparaat vervulde,, In 1940 hield deze tegenwoordige Minister
eendrede,-, waarin hij de bekende "r as-bloed- -on-b odem-- theor ie" verheerlijkte* Deze verbondenheid met de grond wensen wij hem natuurlijk van harte toe, aldus Goudsmit,
VEERIPS zelde te spreken namens vele onderwijzers uit het
N,0,Yr.ö Hij adviseerde het militaire propaganda-materiaal op
GO hooi i.n de prullemaad te gooien en officieren domweg de toegang
tot de scholen, te weigeren*
Door een uoirjnrlssie, gekozen uit het presidium, v/as een conclusie opgesteld, van de volgende inhoud; In de loop van Maandag
18 Januari E al aan alle Eerste Hamer Ie d en een adres worden bezorgd
waarin met klem aal worden gevraagd de 'B, D, G.- niet te tekenenc
Voorts zal een appèl aan het Nederlandse volk worden gericht,
waarin .uitvoerig over, de Es 3* G,-, wordt gasproken en waarin wordt
opgewekt actief rnse te doen dit verdrag te doen "mislukken,
.Tenslotte kan nog opgemerkt werden, dat door de actiegroep
"pat Kooit Weer!ï in de. congrosaaal een o tand was ingericht, waar
diverse documenten en fotomateriaal;, voornamelijk uit Duitse bron,
tentoongesteld waren,- waariii t ".overduidelijk de herleving van het
"Duitse, fascisme moest, blij.ken*
:

4-A
Valthermcnd 9/1

50/150

rustig

H, Schuur

Feestavond m,
cabaret
BLZ-EVC

De lj< loonsverhoging en de verschillende prijsverhogingen
.werden door CHUUR besproken? waarbij hij opmerkte, dat een actie
terzake van ''de prijsverhogingen w-erd ondernomen door 'de A„NiA. B»*
3preker wekte op met dese bond samen te werken? Vervolgens werd het
E^. D., Gr. -verdrag gocrioiseerd* Indien dit verdrag door Nederland
wordt goedgekeurd zullen 22 artikelen van. de Grondwet geschonden
worden o
Personalia,

