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COLLECTIEF OVERZICHT

In de "bijeenkomsten met filmvertoning werden "De Baarheid
kent geen grenzen", "De stomme barricade" en "De Dorpsarts" vertoond j
Joop WOLFF, die te IJmuiden (Oost) het woord voerde hekelde de opneming van T7e s t-Duit s land in de West-Europese verdedigingsorganisatie. Hij vertelde, dat hij in de Duitse Democratische Republiek was ten tijde, dat in 'Te s t-Duitsland in
Bonn de Parijse accoorden werden aangenomen.' Hij schilderde de
reacties van de arbeiders in Oost-Berlijn op dit gebeuren.
De regering Drees, zo zeide hij, doet mee aan de obsessie, waarvan Amerika en Engeland bezeten zijn, om steeds
maar weer opnieuw te vertellen, dat Rusland het 'Testen wil aanvallen. Mets is echter minder waar. Rusland toont dagelijks
zijn vredeswil! .
Aan het slot van, zijn rede wekte hij de aanwezigen op
krachtig te blijven ijveren voor de vernietiging van de atoom- 4
en waterstofbommen en voor een betere verstandhouding met Sov™
jet-Rusland, door lid te worden van de C.P.ÏT. on abonné" op De
't'aarheid,.
In Elim hield H.GORTZAK een rede van bijna twee uur c
Zijn rede was het antwoord op die, van het 2e Kamerlid
van de P.v.d.A. SCHEPS, die ongeveer drie weken geleden gesproken had over het onderwerp: "Waarom wijzen wij het communisme
af".
GORï.ZAK begon zijn betoog met te zeggen, dat de spreker
van de P.v.d,A. wel een beteronderwerp had kunnen kiezon, bijv,
over wat de P.v.d,A* doet voor de woningbouw enz. Maar aangezien
genoemde partij voor dergelijke dingen niets doet, moet de
aandacht worden afgeleid en werden de fiolen van SCHEPS' toorn
*• 3 uitgestort
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uitgestort over het communisme0
Spreker belichtte in zijn rode de volgende drio punten
Ie, Hoe denken de communisten over de democratie en wat zijn
hun uiteindelijke doelstellingen?
2e, Het vraagstuk van de verhouding van de binnenlandse- en
Buitenlandse politiek»
3e. Wat gemeenschappelijk kan en moet gebeuren.
Zeer uitvoerig ging hij op al deze drie punten in. Het
gaat erom,, zo eindigde G-ORTZAK- zijn redevoering, of er in de
komende periode iets voor de arbeiders bereikt zal worden. Dit
kan alleen gebeuren als er gezamenlijk, zowel door P.v.d,A. en
C.P.Hy als door N .V „V. en E.V .C .' wordt- opgetreden*.
Van de gelegenheid om vragen té stellen werd een zeer
druk gebruik gemaakt o
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Alle vergaderingen stondon in het teken van de viering van de internationale vrou?/endagn
De verschillende spreeksters memoreerden allereerst
het ontstaan en de betekenis van de Internationale vrouwendag,
waarbij zij in het bijzonder wezen op de figuur van Clara
'••etkin, on vervolgens de hedendaagse politieke problemen, zoals de herl.üwaponing van "7o s t -Lui t s land onder de loupe te nemen»
,
In '"inschoten bracht Anneliese Peig^yaJtêïlbërS,,0631
Duit se; de aanwezigen de har-ïfoITJIco" "groet"on over van dé vrouwcn uit. Duitsland„ Zij vertelde, dat ook de Duitse vrouwen
streden voor de vrede en.veel succes, hadden net de inzanelingen van handtekeningen tegen de herbewapening van T.7est-Duits~
land.
Muziek-, zang en toneelgezelschappen verleenden medewerking aan deze bijeenkomsten, terwijl hier en daar een
fiIn werd gedraaid»

ALGEME3IT' NÏÏDEH1AND3 JMJGD

Den Haag

6/3

IK/420

—

J.F.vTolff

Vergadering

"eze vergadering was belegd door het A.H.J.V. district .
Den Haag, om de dag van de- vriendschap met de Indonesische
jeugd te vieren.
In de zaal waren spandoeken aangebracht niet leuzen, als:
"leve de TT.F.Ii.Y.", "'JorcLt lid van het A.N.J.V." en !"Jeg met de
Duitse herbewapening".
Het Indonesisch nuziekgroepje "Darah Rakjat" verleende
nedev;erking»
. .
"Honderd jaar geleden", zo zeide de spreker J.]?.".7CLFP,
zat er in Brussel een man een boek te schrijven, Deze man was
Max Havelaar en zijn boek is wereldbekend geworden. In dat
boek beschrijft hij c!0 schreiende, toestanden in het toenmalige Indië, hoe de planters er rijk vandaan kwamen tenkoste
van de bevolking van Indië»
Menige koelie v/erd 'tot' bloedens 'toe geslagen, die in
vorzet kwam werd geliquideerde
Dit spelletje is thans "ui t".' Dit broedervolk heeft de
ketenen afgeworpen en speelt thans als zelfstandige staat in
het
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het wereldgebeuren
"/ij, als A.l'ï.d «V »-e:rs', staan schouder "aan schouder net
onze Indonesische broeders, die vechten voor de vrijmaking
.van "ïest-Irian, dat nog steeds gebukt gaat onder het koloniale jukXran de Nederlandse regering,
•
ïTa heftig gefulmineerd te hebben tegen Minister ;3taf,
die nog steeds Nederlandse militairen naar ITieuw-Guinea zendt,
en daarom het oorlogsgevaar vergroot, besloot hij, zijn rede
met de oproep aan de jongeren te strijden voor de vrede0
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160/—
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matig

A.v.d.Berg Openb', film-. voorst. '.WC
..'. "T)e 'Jaarheid
kent' geen
grenzen"
M.Boshart
F.Meis

opgevvi

Openb. verg.
voor havenarb.
belegd door
/LBT-13VC.

T.Stuiven-. Openb,ontspanberg
ningsavond
voor werkende
jeugd belegd
door .WC.

Te T.'ageningen wees de spreker' in een fel betoog op de
noodzakelijkheid van actie' tegen de lage lonen en teg"en het
gebruik van atoombommen. Hij hekelde het regeringsbeleid met
gebruikmaking van''scheldwoorden.
In Glanerbrug werd de film vertoond over het wereldjeugdfestival te "f ar schau c, Aan de hand hiervan riep de spreker, .STUIVElJIïERGr," op tot deelname aan het komende festival in
Helsinki. Ook'de S.V.C, zou een delegatie sturen.»,. Ter dekking
van de daaraan verbonden onkosten moest thans reeds begonnen
worden met sparen. Voorts wees hij op de noodzaak dat ook de
werkende jeugd zich organiseerde in de E.V,C., opdat aan hut
S.V.C» streven naar verbetering van de arbeidsvoorwaarden
- 6 voor
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voor jonge ^rboiders krachtig •~7:.idcr.öt'cnictn kwi-worden»
De opkomst voor IQ openbare- vergadering voor haven-arbeiders was teleurstellend. Je loeide sprekers behandelden
de toestand in de Rotterdamse en Amsterdamse havens en stelden het volgende eisenprogran;
loonsverhoging van f. 6 o 50 per ?/eek
vol loon bij ziekte en ongeval
'
vaststelling iDloegensterkte
geen scheidsgerecht,' doch een gekozen vertegenwoordiging van
de havenarbeiders behorend onder de Centrale voor Arbeidsvoorziening.
Voor de inwilliging van deze. eisen moest zo nodig gestreden wordenj de tijd is nu rijp» 3e havenondernomers maakten grote winsten.- De andere vakorganisaties i«,c« het O .V. L*
en U,V.V. stenden vrijwel'mét. deze E'.V «C .-.-eisen in, zodat in
grote eensgezindheid hiervoor kon worden gestreden. Een waarschuwingsactie van 24 uren 'deed wonderen., Ben gene onschappelijke, actie-leiding was hierbij bereist» Hoewel de A.3.T.E.V.C* het niet eens is met de leiders van het O.V.B., was de
S.V.C, bereid om in het belang van de arbeiders samen te werken.
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Hilversum 7/2

"".AT HOOIT ÏÏEER ".
' 180/150

' '

—

Ds. P.A.TiVergadering
chelaar
:'Dat Hooit
T/eer"

Ds.TICHELAAR zei, dat hij veel sympathie had voor de
aötie "Lat Nooit 7'eer". Hij was wel gewaar s chuv/d-,. d a. t hij in
"de verkeerde hoek" zat, doch dat hinderde hem niet. Spreker
gaf vervolgens een uiteenzetting waarom er zijns inziens geen
Duits leger'meer moest komen0 .Volgens hem waren de Duitsers
teveel op revanche belust» Ter staving van deze bewering
haalde hij enkele redevoeringen aan van.Duitse Generaals,
waaruit dit, volgens hem, duidelijk bleek»
Cver he.t geheel leverde de rede van Ds «TICHELAAR geen
nieuwe gezichtspunten,/.
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Rotterdam

DAT HOOIT ;/E;

3/3

15/~-

A.L*S.AndersenCochius

H.v.Leeuwen

Opent,

.verg, georg.door
'Tat nooit
7,reer" actie comité"

Mevrouw AïCERSEN wees op het feit dat het entie-Senitisme in 'Duitsland weer de kop. opstak. Daarentegen bleek dat
een groot deel van de':Duitse bevolking er ook de Duitse vakbonden tegen de herbewapening waren. De "Dat' Nooit "7eer" gedachte
won ook in Nederland neer en ne.er. .terrein.
.•
Mr. Hans van LEEÜ7EH behandelde in zijn betoog systematisch verschillende argumenten die rien tegen D.N.T/, opwierp
en ontzenuwde deze. Hij bestreed voorts de gedachte dat r/.lloïï.
communistisch zou zijn. 7fè:l was ""hè t zo dat met uitzondering
van "De T7aarheid" geen der nieuwsbladen aandacht aan het optreden van dit comité besteedde „.
Mevr. AïDERSELT en Mr. van LEEUT/EH beantwoordden, nog enkele vragen en riepen op tot het zonden van delegaties naaid e 2 e Kamer.
...
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