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COLLECTIEF OVERZICHT

In de bijeenkomsten, waar een film werd gedraaid, werd
"De stomme barricade" vertoond*
Het hoofdthema van de redevoeringen, waar de diverse .
sprekers hun gehoor bij bepaalden, was we der on de Duitse herbewapening.
De forumavond te Rotterdam v/as belegd om. de mensen "in
de gelegenheid te stellen een ant\voord te krijgen op vragen,
die gerezen waren in verband niet de Duitse herbewapening,
GEELHOED haalde iij dit verband een artikel uit "Izwestia" aan?
dat speciaal over Nederland handelt. In dit artikel wordt gewezen op- -de' gevaren, die in het bijzonder voor Nederland dreigen als de Duitse herbewapening een feit zal worden»
Het forum beantwoordde de gestelde vragen. Nieuwe gezichtspunten deden zich hierbij niet voor.
In Krommenie werd een discussie-avond gehouden tussen
burgemeester Provily van Krommenie en drie leden van de plaatselijke C. P. N, -af deling «
Sr bestond voor deze avond veel belangstelling en nagenoeg alle politieke richtingen waren in het publiek vertegenwoordigd»
Burgemeester PROVILY zei, dat het houden van deze' debatavond-in eerste instantie zijn oorsprong had gevonden in de
meer 'dan treurige houding van de C. P. W» bij de hulpverlening
tijdens de Watersnoodramp in 1953»
Op een door de C«PoN. gedaan verzoek om een gesprek kon
hij toen niet ingaan, maar na de algemene beschouwingen zoals
de
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s o al s d e C r. P. N r d e 3 e b i j d e b e h and e l ing v an de g en e en t e b e groting 1955 had gehouden, was hij wel tot een gesprek bereid»
:Domocratie of dictatuur." was het onderwerp waarover gediscussieerd sou worden o
De burgemeenster begon niet te v/ijzen op de achteruitgang op alle fronten van de C «P* H" r hier te lande» Dit komt,
zo aeide de burgemeester, omdat de'theorie van het communisme in wezen fout is0 Uitvoerig ging spreker hierbij in op de
theorieën van Marx* ••
Tenslotte gaf de burgemeester zijn visie over een dictatuur staat o
. ',/ij in Nederland willen géén dictatuur! De dictatuur
van het prolotariaat^/r',3 een dictatuur over het proletariaat
geworden £ in Rusland
Tot slot ried hij, de mensen van de C.P.H, aan ook eens
een andere krant dan "De T7aarheid" te lezen, opdat zij zich
breder konden oriënteren„
J.TELS was van mening dat er: wel een grondslag was te
vinden om gezamenlijk vele problemen, op te lossen,
•:
Het gezegde, dat communisme en fascisme één zijn, noemde hij een bakersprookje0
Vervolgens nam hij het begrip democratie onder de
loupe,> In de loop der eeuwen heeft de democratie reeds vele
veranderingen ondergaan» In de Sovjet Unie, zo zeide-PELS,
bestaat een hogere vorm van democratie, omdat het volk daar
niet alleen de politieke, maar ook de economische macht bezit.
.
,
Jacob Jan van HARLINGEN onderstreepte met vele cijfers
de enorme vooruitgang van de Sovjet Unie op economisch en cultureel gebied„
Jan BRASSER bepaalde zich hoofdzakelijk tot de gebeurtenissen rond de oorlogsjaren» De.communisten zijn, volgens hem,
de beste verdedigers van dé democratische"vrijheden»
ïïant ook nu weer staan cle communisten vooraan in de strijd tegen de Duitse herbewapening»
-.-...
'Zowel de burgemeester als de C.P.N.-woordvoerders waren
teleurgesteld omdat men.pp vele punten van elkanders betoog
niet was ingegaan.
In zijn sluitingswoord ging J„J,van HARLINGEN in op de
bewering, dat er in De \7aarheid vele leugenachtige berichten
staan» Hij nodigde de burgemeester uit een maand lang alle
leugens uit "De "Taarheid" te noteren en daarna een vergadering
te houden waarin deze leugens aan de kaak zouden worden gesteld,
De burgemeester'ging hier echter niet op in en besloot
met cl3 woordens "Ik praat nooit meer raet jullie"e
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J.F.ïïolff

Feestavond

Deze feestavond was "belegd • on de "Dag van Vriendschap
mat de Indonesische Jeugd" te vieren en ging uit van het district Zaanstreek van het A.ÏT*J?V»
De- -hoofdbestuurder Joop ÏÏOLFF vertelde va.n zijn reizen naar Indonesië en Oost-Duitsland-en verklaarde, dat de
Nederlandse jeugd de Duitse moet ondersteunen in de strijd
tegen -herbewapening. Er werd een motie aangenomen, waarin
gevraagd werd de Nederlandse troepen uit Nieuw-Guinea terug te
trekken.
• -Sr werd muziek gemaakt, gedanst en een toneelstukje
opgevoerd (getiteld "De LIFT"), gewijd aan het bekende liftverbod. .Na afloop was er een kort bal.
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Alle hierboven vermelde "bijeenkomsten waren belegd
on de Internationale Vrouwendag (8 Maart) te vieren en droegen op de meeste plaatsen een feestelijk karakter. Hier en
daar werd eveneens een kort woord gesproken namens de plaatselijke organisatie van de CoP.N r en E.V.C.. Op de "bijeenkomst
te Rotterdam werd een.vredesboodschap voorgelezen van een
"Test-Duitse vrouwf aangezien "deze dit in het z.g, vrije 'Testen op een openbare bijeenkomst niet zelf' mag doen". Medegedeeld werd j dat deze vrouw in .de zaal aanwezig'was. De reeds
in 7.0. 11/1955 genoemde AVTATTENBERG-FEIG uit' urenen raadde
op 8~3-'55 de aanwezige vrouwen te Oude Eekela met klem aan
alles te doen wat mogelijk is .om een oorlog te voorkomen..Gp'
9-3"'55 was zij aanwezig op de bijeenkomst te Arnhem, doch
hier voerde zij het woord'-niet,
.•'••De verschillende spreeksters keerden zich tegen de TestDuitse herbewapening, de atoomwapens, de prijsstijgingen en
spraken zich o^a» uit voor ontwapening en gelijke beloning
voor man en vrouw. De vrouwenbond van de P.v.d.A. werd-heftig
aangevallen, omdat deze geweigerd had de Internationale Vrouwendag gezamenlijk met de W.V.B» te vieren en thans niet af?/ijzend staat t,a.v» de herbewapening
Anne GELOK we e sér' nog "op" 'j 'cïatT'de strijd tegen de Duit-jse herbewapening gevoerd moet worden tezamen met de Duitse
kameraden„• -Deze samenwerking is al enigszins tot stand gekomen
en blijkt uit het feit*- .dat enkel e Duitse vrouwen, spreekbeurten hebben vervuld op bijeenkomsten van de ; -ET. V .'Ba en de
C«P*N«j o,-a. ook te-:.Amsterdam.; .
;
• . ..' -Mededeling werd gedaan van een door cl e Internationale;
democratische Vrouwen Federatie in Juli 1955 te houden vTereldcongros van Moeders, .waarmee'Koningin:Elisabeth van België
haar instemming heeft'betuigdv -.
.:. •
'. . . . .
Vermoedelijk als gevolg van de weersomstandigheden
en de geringe opkomst op T-3^55 vond de voorgenomen demonstratieoptocht aan de rechter Maasoever te Rotterdam geen
doorgang» .;. :•:•
.
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Do-arts ZOSÏER-ZREGER hield een lesing over het leven
on het werk van de Rus, -professor PA".TLO¥? op wiens bevindingen het systeem' van de pijnloze bevalling is gebaseerd<, Verder
zette zij de methodiek daarvan uiteen„ Een film over TAïïLO'T
illustreerde haar woorden ,
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Te Groningen 'werden op dezelfde dag twee vergaderingen
gehoxiden voor het trampersoneel. Op' de eerste bijeenkomst
waren slechts 4 personen aanwezig? de tweede werd bijgewoond
door 12 lieden» J.STOOPES1DAAL v/ekte de bus-chauffeur s op hun
eisen voor opname in de vierde loongroep en voor vergoeding
voor. ongeregelde diensten te handhaven o
éij geen enkel gemeentelijk vervoersbedrijf zijn de ,
bus-chauffeurs volgens spreker in de derde loongroep ingedeeld
en overal wordt voor de ongeregelde diensten oen vergoeding
verstrekt»
:
Alvorens van het '„";:".£ t e Ivo lel te vertrekken/ werden vte
Amsterdam de bijeengekomen personeny leden van het Amsterdamse
Overheidspersoneel, toegesproken door G. G-ROOT ROES SIM o
• Spreker bracht in herinnering dat de besprekingen in
het georganiseerd overleg inzake de salarissen van het Overheidspersoneel waren mislukt en vestigde er de aandacht op?
dat de eisen van de katholieke en de christelijke bonden hoger
waren dan die van het H.VoY.- Doch, zo zeide hij, laat U
daardoor niet misleiden c Zij zijn loten van één stam en die
heet
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&eet Boel, Het N.V «V,, hoof t de eisen van haar leden f die met
i;ons" voor 10 /6 loonsverhoging strijden, genegerd. Desondanks
zf.llen wij met onze kameraden van het NcV.V,. de strijd voortr, e-c t en tot de overwinning is bereikt o
Hierna trok men in optocht naar het Kwakerplein? waar
de stoet werd ontbonden» Ir werden twee spandoeken medegedragen
met de leuzen ; "Voor 10 /6 .loonsverhoging" en "Het Overheidspersoneel eist recht .,
Te Rotterdam, waar de vergadering was belegd door de
Plaatselijke Raad van de E.V.C» ontvouwde J „BUS-SIM de betonde bezwaren tegen de Publieke Bedrijfs Organisatie en de On~ ,
dernemingsraden, Beide zijn volgens spreker? fascistische
broedselsj houden beknotting in van de rechten van de werknemers en passen daarom precies in deze tijd* Vastberaden
strijd daartegen is daarom eer eerste vereiste i Mocht onverhoopt
het vormen van Ondernemings. Hader toch doorgaan, dan moeten
de EiVjCj.-ers het aanvaarden om la oer te trachten deze van
binnen uit weer ongedaan te maken.
In de vergadering van de ABT te Amsterdam besprak
F.MEIS de eisen van de E.V«C. met betrekking tot de nieuwe
C.AeO. voor de havenarbeiders o De ondernemers hebben momen~
teel de arbeiders hard nodig. Uit zichzelf zullen zij echter
nooit meer betalen dan beslist noodzakelijk is. Alleen een
krachtige houding van de arbeiders kan in de goede richting
stuwen*
,
.
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