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NATIONALE MANIFESTATIE 15 MEI 1960

!

Op 15 mei a.s. wordt in het RAI-gebouw te Amsterdam op instiga-

tie van de communistische Nederlandse Vredesraad (NVR) een "nationale

manifestatie voor het welslagen van de topconferentie"gehouden. Voor-

afgaande aan de bijeenkomst zal in het centrum van de stad een optocht

worden georganiseerd.

In kringen van de CPN en de mantelorganisaties is daarvoor veel

propaganda gevoerd. In sommige gemeenten zijn " 15-mei-comité '§u opge-

richt om de manifestatie een zo breed mogelijke bekendheid te geven.

De initiatiefnemers organiseren voor belangstellenden bustochten naar

de hoofdstad. De communisten pogen zich bovenal te verzekeren van een

ruime deelname van andersdenkenden. Daartoe is een schijnbaar neutraal

aanbevelingscomité van 33 personen gevormd, dat geleid wordt door me-

vrouw A. WEBER-de HONDT en de heer A. van DOBBENBURGH. Mevrouw WEBER-

de HONDT is lid van de Nederlandse Vredesraad, doch zeker niet alge-

meen als zodanig bekend. Van DOBBENBURGH is aanhanger van de vredes-

beweging "De Derde Weg" en moet meer gezien worden als een idealis-

tisch . werktuig. Hij werd op 2k april jl. voor het eerst in een ver-

gadering van de NVR ontvangen en zeer voorkomend behandeld.

De actie is gebaseerd op een besluit van de communistische We-

reld Vredesraad (WVR), dd. 21 september 1959) om - in overeenstemming

met CHROESTSJÖW's voorstel in de Algemene Vergadering van de Verenig-

de Naties - te 'streven naar totale en algemene ontwapening. In febru-

ari 1960 belegde het secretariaat van de WVR een mobilisatievergade-

ring in Boedapest in verband met de geringe voortgang van de aange-

kondigde massacampagne voor ontwapening. Op deze vergadering is vol-

gens sommige berichten vrij krasse taal gesproken. De Nederlandse

Vredesraad werd er vertegenwoordigd door zijn communistische secreta-

resse Els de SMIT-KRUYT, die waarschijnlijk met nauwkeurige opdrach-

ten in Nederland terugkwam.

De organisatoren verwachten een vrij grote toeloop voor de bij-

eenkomst in het RAI-gebouw. Er zijn 15.000 deelnemers- en toegangs-

kaarten uitgezet, doch het is niet bekend of deze ook alle verkocht

.zijn. In- verband mefc h«t feit,.dat de bezoekers de toespraken staan-
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de zullen moeten aanhoren wil men het aantal sprekers beperkt houden.

Tot nu toe zijn als zodanig genoemd: Prof. dr. M.G.J. MINNAERT, dr.

A.J. RASKER, ds. J.J. EUSKES, pater M, HEKSEN en de studente

S. BOERLAGE.

11 mei 1960
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