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Dit zesde "./aarneid ióOinerfeest verkreeg een grotere be-
langstelling (ca* 10000 bezoekers meer) dan het in 1951 gehouden

"Zomerfeest. Ook de inrichting van het terrein was enigszins
uitgebreid«

Een gedeelte van het oiet rode vlaggen versierde terrein
was als kermis ingericht^ tevens waren er twee z.g. "winkel-

waar van de netto-opbrengst

feestterrein bevonden zich
tentoonstellingstenten,

straten", bestaande uit marktkranien,
"De ïïaarheid" ten goede kwam.

Op een ander gedeelte van het
een drietal podiums en verschillende
o,a. van de verenigingen Nederland » U.S.S»R. en Nederland-
Polen» Bovendien was er een speciaal kinderkanip ingericht, v/aar
diverse gezelschappen voor de kinderen optraden.

Voor de bezoekers waren enkele mogelijkheden geschapen
o c a. door ^middel van uitgereikte enveloppes en geplaatste
bussen, om giften te deponeren. Bij een door de N.V.B. inge-
richte kraam bestond de gelegenheid om zijn handtekening te
plaatsen tegen de verlenging van de .militaire diensttijd, Er
was ook een expositie van door Rotterdamse kunstenaars ver-

kunstwerken.vaardigde Het
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Het programma vermeldde het optreden van verscheidene
muziekkorpsen, zangkoren en cabaretgezelschappen, 'benevens de
opvoering van het openluchtspel ;'Piet van Staveren'1

De toegangsprijs was f. 0,50 per persoon, voor mili-
tairen en kinderen gold een gereduceerd tarief.

Na het openingswoord van S.GMJGO"3S, waarin deze de
bezoekers en speciaal het partijbestuur en de redactie van
"He baarheid" een hartelijk welkom toeriep, werd tot aan de
rede van G. ïïagenaar de bezoekers een gevarieerd programma
aangeboden^

De rede van G-/.7AGMAAH, die ca. een half uur duurde,^
bevatte slechts de bekende communistische gemeenplaatsen* W

Met een zekere mate van partijverheerlijking betoogde
spreker, dat er redenen te over waren om deze dag in een
vreugdestemming door te brengen, ̂ ij hebben in het afgelopen
jaar onze posities, ondanks alle aanvallen en critiek en on-
danks de door ons gemaakte fouten, behouden. Wij hebben er
§e voornaamste stoot toe gegeven, aldus Hagenaar, dat de held
van alles wat zwart en Amerikaans is, Professor .Homme, in de
afgelopen zomer bij de stembus een geduchte afstraffing -heeft
gekregen» De stormloop van de vijanden van het Nederlandse
Volk op onze krant (waarmede spreker doelde op de verhogin-
gen van de papierprijs en een z^g, advertentie-boycot), hebben
onze vrienden met glans doorstaan, Voor de Amerikaanse impe-
rialisten is er alom in de wereld weinig reden tot verheuge-
nis, terwijl v/ij de ene • overwinning na de andere behalen.
Het kamp der imperialisten kraakt in al zijn voegen,

ïïagenaar sprak vervolgens nog over de strijd van de
Belgische socialisten en communisten tegen verlenging van de
diensttijd. Hij roemde het Belgische volk, hetwelk in deze A
strijd het wapen,, waardoor de reactie zo dikwijls, roemloos ™
ten onder is gegaan/ n»l. het sterke zwaard der werkstaking,
heeft gebruikt*

, In het bijzonder riep spreker op zich te blijven ver-
zetten tegen de ratificatie door. het Nederlandse parlement van
de z0g. Europese Defensie Gemeenschap en de heroprichting van
de Nazi-lïfehrmachts

De P.Veda A. had bij de verkiezingen het vertrouwen van
het'Nederlandse Volk gekregen. De nieuwe regering Drees is
echter niet de uitdrukking van de wil der P,v.d.A.-kiezers,
Wij stellen onze sociaal-democratische vrienden- daarom voor,
verlangt van Uw partij de uitvoering van de verkiezingsbelof-
ten c •
Gij zult' ons daarbij aan Uw zijde vinden? Samen kunnen vil j de
meerderheid behalen.

Na nog het a.s. partijcongres der C.P.N, besproken te i
hebben, waarbij door hem op de partijleden een dringend be-
roep werd gedaan een groot aantal nieuwe leden te werven,

besloot
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Toesloot ïïagenaar zijn rede met de volgende woorden. 7/ij zullen
met alle krachten ervoor strijden, dat ons land een regering zal
krijgen, die een eigen onafhankelijke buiten- en binnenlandse
politiek aal voeren, los van Amerika, sn steunende op een
coalitie van alle partijen» Sen regering, die geen geforceer-
de on-Nederlandse bewapeningswedloop voert, ons land vrij
maakt van buitenlandse overheersing en die Handel laat drijven
met alle landen, ook met de Sovjet Unie, China en Oost-EJuropa.

Ten besluite van dit zomerfeest werd het aangekondigde
Groot Openluchtspel "Piet van Staveren" opgevoerd. De ten
tonele gebrachte taferelen waren een uitbeelding van de rechts-
zitting van het Militaire Gerechtshof, waarbij Piet van Stave-
ren tot gevangenisstraf was veroordeeld.

De rechters, drie in getal, waren door grote houten
poppen vervangen. Direct nadat de Auditeur Militair het vonnis
had uitgesproken, bestormde een groep medewerkers, het wer-
kende volk voorstellende, het podium, waarop de rechters voor-
over vielen. -

Alla medewerkenden riepen daarop in koor;
"Piet van Staveren moet vrij". De bedoeling was, dat het pu-
bliek deze leus zou overnemen. Hiervan kwam totaal niets te-
recht» Men reageerde in het geheel niet en haastte zich, het
terrein zo,spoedig mogelijk te verlaten,

P S R S O .N A L I A

Vïïagenaai- (blz.l) 27-9-12 Amsterdam Amsterdam
Gerb en,

B.V.D,


