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Zaalcap»

.Jubbega

Verzonden ops 28 Maart 1955-.
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A.Zandstra

'Baarheidfeestavond

Y/.B.Jansz

Openbare vergadering

tfr

Assen
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Schiedam 28/2
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vergadering

J.Haken

idem

n. filmverto,ning

Leeuwarden

1/3

175/250
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Scheenda
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—

J.v.dnSchans

idem

Zaandam

6/3

400/416

—

W.Mans

idem

Bussura

7/3

130/150

rustig

.H.J.ÏÏooter

idem'

D I E N S T G' E - H E I . M
Y7,0, 11/1955, bis. 2.
COLLECTIE!1 OVERZICHT,

In vier van de zes "bijeenkomsten werd een film vertoond,,
Te Jubbega vond een "Waarheid-feestavond" plaats, waaraan werd
medegewerkt door een amateur-toneelgroep en twee zang-ensembles» Alleen aan de vergadering te Assen was geen attractie verbonden» ÏÏ.B.JAETSZ achtte het aldaar weer eensnuttig de politie
in discrediet te brengen. Onder aanhaling van het bekende radiokinderversje "de politie is mijn beste kameraad", stelde hij
dat voor een arbeider nog al wat kans bestaat om bij gelegenheid
van een staking met een verbonden hoofd thuis te komen» Wanneer
zijn kinderen hem dan naar de oorzaak daarvan zouden vragen kon
hij antwoorden; "dat heeft jullie beste kameraad gedaan". Een
direct antwoord op de hem gestelde vraag hoe het komt, dat de
C «P.U* steeds in ledental terug loopt ontweek deze spreker met
de opmerking dat het aan de leidende partijgenoten is om daaraan een einde te maken<,
Voor het overige richtten alle sprekers zich tegen de
Duitse herbewapening. Geconstateerd werd, dat het verzet tegen
"de Amerikaanse" oorlogsdrijvers groeiende isf ondanks de houding van de geheel onder invloed van Romme staande p-.Vod.A»
Opgewekt werd delegaties te sturen naar de leden van de Staten
Generaal,teneinde hen te bewegen zich'tegen het accoord van Parijs te verklaren en de eenheid, vooral met de socialistische
arbeiders., te smeden, ..
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_Nieuwe
Scfeans

6/3

" 90/~

rustig

J.P.MölinInternationale
Gerritze
A.Wattenberg- Vrouwendag
Peig

Drieborg
Gem.Beerta

7/3
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rustig

J.P.MolinGerritze
A.ïïattenbergEeig

idem

Zaandam

8/3

rustig

E «de SmitKruyt

idem
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De,hierboven vermelde bijeenkomsten stonden in het teken
van de Internationale Vrouwend ag. (8 Maart)* De N.V.B;, af d*
Nieuweschans organiseerde in de middaguren nog een filmvoorstelling' voor de kinderen. Er waren 180 kinderen opgekomen. Op de
andere bijeenkomsten werd een Oost-Europese film vertoond en werd
gesproken over de Duitse herbewapening.
Zowel te Nieuweschans als te Drieborg werd o.a. het woord
gevoerd door een Duitse, afkomstig uit. Breinen. Zij uitte een
begroetingswoord namens de geestverwante West-Duitse'vrouwenorganisatie en vertelde van de strijd, die deze organisatie te
Bremen voerde tegen de .vorming van een Iffest-Duits 'leger,
Aan het slot van haar betoog te Nieuweschana wekte zij de Nederlandse vrouwen op gezamenlijk met de Y/est-Duitse vrouwen de
s-trijd voor de .Vrede voort, te zetten.
Te Drieborg beperkte zij zich tot enkele algemeenheden.
Aan de bijeenkomst te Zaandam werd medegewerkt door
het zangkoor "Zingende Strijders". Aldaar werd een motie m.b.t.
de herbewapening van "7e s t-Duit s land aangenomen.

ALGEMEEN' NEDERLANDS JEUGD VERBOND.

Rotterdam

26/2

130/230

matig

.'

,

G.C.van 't
Land
W.Swart

.

v'

- . •

Openb, film-en
ballet t,g.v.
Dag v.Vriendschap met de
Indonesische
Jetigd uitgaande
v,h, ANJV"

De eerste spreker Van 't LAND wees op de gemeenschappelijke vijand voor de Nederlandse en Indonesische jeugd, namelijk
het Nederlandse en Amerikaanse -imperialisme. Als winstpunt in
deze strijd noemde hij de opheffing van het Unie-Statuut. Met
het Loog op; de in Indonesië komende algemene verkiezingen, had
de ïndon» jeugdbeweging een taak; om het analphabetisme. te; bestrijden» Het ANJV .zou hierbij kunnen helpen door het, zenden
van papier:;-en schrijfmateriaal..
Beide spreker.s wekten op tot deelnemen aan het te Warschau te
houden ïïereld jexigdfestival.
,
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ÏÏ.O. 11/1955, blz. 4,
Telslotte v/er d. besloten een telegram aan de Minister van
Oorlog te zenden, waarin de onmiddellijke terugtrekking van de
Nederlandse oorlogsschepen rondom Nieuw Guinea werd geëist.
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Amsterdam

19/2

400/—

—

—

Nachtfilmvoorstelling

Amsterdam

20/2

300/300

—

A»Banning

Filmvoorstelling

Gedraaid werden de Russische films "Song of Russia",
"Oliewinning in de Kaspischezee" en "Het Oekiaïns Danstheater"
BANNING achtte de atoom-wetenschap in handen van de kapitalistische staten een gevaar -voor de mensheid, omdat die
landen er slechts gebruik van maken om A- en H-bommen te fabriceren. In Rusland wordt de atoomkracht aangewend voor vredesdoeleinden.

DIVERSEN.
Amsterdam

8/3

130/180

—

H.v,Leeuwen

Vergadering

m. filmvertoning

De vergadering'was belegd door de afdeling "Amsterdams
Overheidspersoneel" van het comité,"Dat nooit weer",
'H.v.LEEUWEN hield een rede tegen de Duitse herbewapening
Vervolgens gaven 2 personen een verslag over de ervaring van
een delegatie :van Amsterdams Overheidspersoneel, welke die dag
in Den Haag getracht had diverse leden van de Tweede Kamer
•—«
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te spreken te krijgen. Geen enkel Kamerlid had hen echter te
woord gestaan,
Hierna werd de film "De Waarheid kent geen grenzen"
Vertoond*
.
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