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COLLECTIEF OVERZICHT

Op Zondag 29 Augustus 1954 werd te Amsterdam het 8ste
Waarheid-Zomerfeest gehouden.
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Op het feestelijk ia e t rode- en nationale vlaggen versierde terrein aan de Nieuwe Hemweg was een podium, voorzien
van de leuze "Eenheid tegen Romme",, opgesteld0
Naast een circustent? een sehiettent , een danstent
enz» "bevonden zich op dit terrein ook verschillende propagandatenten o*a« van De Waarheid, de Vereniging "Nederland-TT-S.S „R.
de Vereniging "Nederland-Polen", de Vredesbeweging, de N ..V.B.,
de C.P.N* en de E „V „C*"
Er werd gecolporteerd met diverse brochures en organen zoals "Hed.-U.S.S.R.11, "Jeugd". "Vrede"
net portretten
van Piet van Staveren en de brochure "De Waarheid over de Fevruaristaking"«
Verder verleenden aan dit feest medewerking o»a« het
jeugdorkest "De Jonge CJeuzen", de Russische zang- en dansgroepen "Krasnaja Zwjesda" en "Nowoje Y/reiaja", een Zaanse •
boerenkapel, het Indonesisch orkest "Sinar-Indonesia", artisten
en gymnastiekgezelscheppeno
Harry VERHEY opende net enkele T/oorden de bijeenkomst,
een feest van zelfbewuste mensen, zoals hij het uitdrukte»
G-erben WAG-EMAR,voorzitter van de communistische partij,
hield de feestrede*
Volgens hen wordt; dot T7aarheid-Zomerfeest niet alleen
grootser gevierd dan ooit tevoren, maar ook zijn wij bovendien hier bijeen op een moment van veel goed nieuws* 'Jij constateren n.Ir een duidelijk afgetekende- opmars van de vredeskrachten".
Niet de atoommaniakken, zo riep WAG-ENAAR uit, doch
de vredeskrachten met de. Sovjet Unie voorop, hebben hun zin
gekregen. Zij zijn -erin geslaagd de oorlogshaarden in Korea en
in Indo-China te doven en zij zullen er ook in slagen de herbewapening van de Nazi's te voorkomen»
Dan zal een duurzame vrede onze toekomst zijn!«
De zaken in de wereld gaan in onze richting!
Het publiek lachte hartelijk, toen 7/agenaar opmerkte.
dat de Amerikanen, na de mislukte conferentie van Brussel, te
kijk stonden als het befaamde manneke van Brussel»
Laten de leiders van .de ?*v»d 0 A» een voorbeeld nemen
aan hun geestverwanten'Attlee, Bevan e«a. uit Engeland, die
vriendschapsbetrekkingen aanknopen raet China en Rusland t*g<.Vr
hun bezoek aan Peking en Moskou»
Y/aar handelsbetrekkingen worden aangegaan, kunnen de
kanonnen zwijgen,,
Laat ook de Partij va'n de Arbeid-, hoe eerder hoe liever, de weg van bewapening en oorlog verlaten en gehoor g_e__
ven
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geven -aan de wens van hun leden en kiezers, die evenals de
communisten, voor vrede en veiligheid zijn en alle oorlogsavonturen vervloeken,
T7A GENAAS besloot sijn rede met te zeggen; "De Rommereactie moet van de baan, want een .ftomme--regering betekent
oorlog en lagere lonen en dictatuur tegen de geestelijke- en
politieke vrijheid var. het Nederlandse volk*
'
v/ij, communisten, treden op voor de eenheid van socialisten en communisten en alle vredelievende mensen tegen de
Z-.V.P.-reactie, de sterkste Amerikaanse burcht in ons land".
Al G gevolg van het "optreden van ambtenaren van Minister Donker" kon de vertegenwoordiger van het K.P.D.-dagblad
"Freies Volk" zijn reeds "begonnen begroetingsrede niet voltooien, Marcus BAKKES, las daarop do tekst van de onderbroken
toespraak vooro
Nadat Harry VERHEY daarna nog enkele begroetingstelegrammen van buitenlandse communistische organisaties en dagbladen had voorgelezen» besloot hij met een kort woord dit 8ste
baarheid-Zomer f eest.,
Speciaal memoreerde hij het feit, dat vele N.Y.V.-era
aanwezig waren, '"ij hebben., zo zeide hij,., met hen feest gevierd,
wij kunnen en zullen oo^c met hen strijd voeren voor vrede,'
l-oonsverhoging? prijzenstop en behoud der "democratische rechten.
Dit ïïaarhe id~Zomerf.ee s t werd, naar ruwe schatting, bezocht door ongeveer 40..000 personen»
Op en bij hst feestterrein stonden circa 350 motorrijtuigen geparkeerd, waarvan ongeveer 180 autobussen.
Te Amsterdam heeft de algemeen secretaris van de C.P.N,
Paul de GROOT, gesproken over de verwerping van de E.D.G..
In deze bijeenkomst, welke Lplegd was door het Amsterdamse partijdistrict y stelde de GöOO^vast3 dat de strijd van de Wrérdg^
de vredeskrachten rijke vruchten heeft afgeworpen*
Na "het afsluiten van cie wapens t ilstands overeenkomst in
Korea en Ïndo-China is thans bereikt, dat de E.D.Go van de
kaart werd geveegd., hetgeen de weg opent naar een duurzame
vrede en naar verhoging van het levenspeil,
Maar wij moeten-waakzaam aijn en met verdubbelde
kracht'doorvechten* De oorlogsstokers zijn geslagen, maar
niet verslagent ThanB wordt geprobeerd ons volk te overrompelen en de Amerikaanse troepen als dieven in de nacht binnen te laten. Maar het Nederlandse volk heeft niet gevochten
om de Dui'cse bezettingstroepen te verjagen om hun plaats door
Amerikaanse troepen te laten innemen0 "Geen vreemde bezettingstro'epen in ons land, Amerikanen naar Amerika", zo riep Paul
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de GROOT uit.
Hij riep de vredelievende vebolking op, zich in te zetten voor het tot stand komen van een regering van vrede en welvaart en voor een collectief veiligheidssysteem in Europa*
Spreekt met. onze P„v.d,A.-kameraden, zoekt de kamerleden van P.v.d.A. en V W .D. op, en wijst hen. op hun verantwoor-*delijkheid!, zo besloot de G-ROOT zijn rede.
Aan het slot van deze bijeenkomst werd een motie aan
de regering gezonden, waarin scherp geprotesteerd wordt tegen de plannen tot het zenden van Amerikaanse troepen naar ons
lande
Aan deze vergadering verleenden o.a. medewerking het
muziekcorps Avanti en het zangkoor Morgenrood, terwijl in der
zaal een drietal spandoeken was aangebracht net de -leuzen:
"Voor een collectief veiligheidssysteem in Europa", "Eenheid
tegen Romme, voor een regering van vrede en welvaart" en "Tegen een Amerikaanse bezetting van ons land»"
Op de bijeenkomst te Beverwijk, waar Gerben V/AGEÏJAAR
sprak, was ondanks de propaganda, welke voor deze vergadering gemaakt was, de belangstelling zeer gering»
Ook WAGEEAAR sprak over het onderwerp: "De verwerping
van de E.D.Gs opent de weg naar duurzame vrede en verhoging
van het levenspeil,,"
ïïieuwe gezichtspunten bracht hij niet naar voren.
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EEÏTHEIDSVAZCENTRALE,

Rotterdam

4/9

418/418

ruètig

Amsterdam

6/9

600/600

ordelijk P.Meis

J.Bussink

Vergadering
stakende
classificeerders de MetaalE.V.C.

Vergadering
stakende havenarbeiders
ABT-EVC
Amsterdam
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Amsterdam 7/9 2000/7

lauw

jp.Meis Vergadering staLcVoOs kende havenarbeiders ABT-EVC

Te Rotterdam was de vergaèering van do stakende classificeerders belegd om de stakingsüiScering te besprekenr
De opbrengst van de sterjilijsten bleek f,450,— te 'bedragen,
een ontoereikend bedrag,, BÜSSIEE prees desondanks de solidariteit onder de arbeiders en deelde mede, dat de E.V.C*
f.30009— ter beschikking van de stakin^sLeicling had gesteld?
zodat alle stakers hun uitkering verkrijgen,,
Besloten werd regelmatig te posten en door persoonlijk
bezoek te trachten de werkwilligen tot staken te bewegen»
De vergaderingen te Amsterdam stonden in hpt teken van
de activiteit in de havenbedrijven-, Tijdens de vergadering
op Maandagavond 6 September sprak MSIS in het overvolle vergaderlokaal--Lückner, waarbij hij de ontevredenheid onder de
haveaarbeider-s schetste als gevolg van de ongelijke taakverdeling, de te geringe rus turen en het te lage l o on-r Besloten werd op Dinsdag 7 September, gedurende' 24 uur- te staken»
Als eiöen werden gesteld; f.6=50 loonsverhoging per week
voor alle arbeiders, betere verdeling van het nachtwerk en
langere rusttijden tussen de diverse takene
Op Dinsdag 7 September bezochten circa 2000 stakende
havenarbeiders de vergadering in Bellevue, des morgens om
11 uur. Ook hier bracht MEIS de grieven van de arbeiders
naar voren. Ten aanzien van de nacht-en ëondagarbeid merkte
hij op, dat geen propaganda werd -gemaakt-voor meer van dit
soort -arbeid* doch dat een earlijke verdeling van de taken
geëist wordt»
Namens het 0»V«J3 a te Rotterdam sprak van OS, Deze verklaarde, dat het O.V.L* ^leh volkomen achter de actie van de
A»B<= T r stelde en drong aan op samenwerking» Hij .wekte de arbeiders op bij hervatting van het werk de strijd voort te
zetten, o*a. door het arbeidstempo te vertragen*
Een commissie werf. gevornd van 12 personen, waarin
naaat A.B.T.-ers ook enkele I-T „V .-.T.-er s zitting hadden. Deze
commissie zal zo spoedig mogelijk sich in verbinding stellen
met de Scheepvaartvéreriging-Hoord. Daarneven zal zij contact
opnemen,met een te Rotterdam te formeren commissie van havenarbeiders om gezamenlijk actie te voeren^.
EP sloten
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vatten.

Besloten werd het werk op Tfoensdag 8 September te her• .

Amsterdam

13/9

250/?

bewogen

J.v.d.'/wardt, "Vergadering
P.Meis
stakende
brandstoffenwerkers ABTEVC,

Te Amsterdam kwamen de stakende brandstoffenwerkers
bijeen om hun standpunt te bepalen ontrent de hervatting van
het werk op 14 Sept. d»a«v,
V-doWARDF behandelde de voorgeschiedenis van de staking en stelde vast, dat het traineren vanwege de. Federatie van
Nederlandse Brandstoffenhandelaren de aanleiding tot deze
waarschuwingsstaking was. Gezien de lopende onderhandelingen
mot deze federatie gaf spreker het advies het werk te hervatten en het besluit van de werkgevers nog een dag af.te wachten,
MEIS betoogde, dat de A.B,T. volkomen achter de staking
stond. Hij sloot zich aan bij het advies van van der \VAKDT»
eerst het werk hervatten en vervolgens,, indien geen genoegdoening wordt verkregen, de strijd "tot op het mesfl voortzetten",
Na heftige debatten werd schriftelijk gestemd; 125 stemmen voor en 97 tegen feervatting van 'het werk. Van der WAIJDT
concludeerde, dat, waar de meerderheid voor oph'effing van
de staking was, de minderheid zich daarbij heeft neer te leggen* Een collecte werd gehouden ten bate van de stakers bij de
"Velser tunnelbouw*
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JEHOVA'S GETUIGEN.

Leeuwarden 29/8

600/—

rustig

R.«Jo Engelkamp

Zoneve^-

gadering

Spreker
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Spreker behandelde liet onderwerp: "Is het einde van de
beschaving nabij?". Hij deed jdit in de bekende stijl van de
J.G-, (doorspekt niet bijbelteksten, ) doch hield de politiek
buiten zijn reder.
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