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"DAT NOOIT WEER"

In de doelstelling en organisatie van de door communisten
geleide Actiegroep "Dat Nooit Weer" zijn onlangs enige wijzigingen
aangebracht.
_, - "
Deze mantëlorganisatie werd speciaal gebruikt om - zonder
dat het communistische karakter daarvan mocht blijken - onder de
massa propaganda te voeren tegen de Duitse herbewapening;,
In tegenstelling nu met de Nederlandse Vredesbeweging, die
door uitbreiding van de Nederlandse Vredesraad in October 1955 en
de oprichting van het "Comité stopzetting atoomproeven" in het voorjaar 1956 er in slaagde tot een zekere verbreding te komen, is het
aan de Actiegroep "Dat Nooit Weer" niet gelukt duurzaam haar activiteiten buiten de oorspronkelijke kern uit te strekken. De oorzaak
hiervan ligt mede in het feit, dat het aanvankelijke doel van
"Dat Nooit Weer" niet meer actueel is. Sinds het tot stand komen
van de accoorden van Londen en Parijs (najaar 195*0 kwam de Actiegroep dan ook in moeilijkheden te verkeren.
Zoals in schrijven No. 31^328 d.d. 21-12-1955 werd vermeld,
heeft de Actiegroep in November 1955 een tournee georganiseerd,
waarin de Duitse prof. dr. Klara M.FASZBINDER in diverse gemeenten
in hüiskamerbijeenkomsten het woord richtte tot een voor een deel
uit niet-communisten bestaand gehoor. Deze tournee»die nog een laatste poging was de Actiegroep nieuw leven in te blazen, heeft niet
het beoogde resultaat opgeleverd.
Het "Informatiebulletin", uitgegeven door de Actiegroep "Dat
Nooit Weer", viel van 2000 abonné's tijdens de actie tegen de Parijse accoorden terug tot 1000 in November 1955» hetgeen uit financieel
oogpunt een critieke situatie schiep.
Tengevolge hiervan rees in de kringen van "Dat Nooit Weer" het
plan om tot een nauwere band te komen met de Nederlandse Vredesraad
en de uitgave van het bulletin te staken.
Dit plan werd met de Nederlandse Vredesraad besproken. Alvorens
echter tot de uitvoering ervan over te gaan had N.LUIRINK, lid
Partijbestuur C.P.N, en secretaris van de Nederlandse Vredesraad,,
een onderhoud met Paul de GROOT, algemeen secretaris der C.P.N.,
die uiteindelijk hierover besliste.
Uit dit geval blijkt weer eens hoe zeer de mantelorganisaties
afhankelijk zijn van de communistische partijleiding. Als resultaat
van de besprekingen gaf de Actiegroep op 1^-2-'56 een circulaire
aan haar abonné's uit, waarin gesteld werd, dat met de N.V.R. een
vorm van samenwerking diende te worden gevonden, die versnippering
van krachten en financiën zou voorkomen. Het bulletin zou voorlopig
niet meer verschijnen»
Op 28-2-'56 kwam het "Centraal Comité" van "Dat Nooit Weer"
te Utrecht bijeen en besprak uitvoerig de vorm van samenwerking met
de Nederlandse Vredesraad en de uitvoering daarvan. LUIRINK, aldaar
aanwezig, bracht van het besprokene naderhand verslag uit in de Nederlandse Vredesraad, die kennelijk met de voorstellen van "Dat
Nooit Weer" accoord ging.
Als uitvloeisel hiervan gaf de Actiegroep "Dat Nooit Weer"
wederom een verklaring uit, waarin o.a. het volgende werd gesteld:
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"De Actiegroep blijft de herbewapening van Duitsland en de
"daarmee samengaande herleving van het fascisme, zien als
"een ernstige bedreiging van onze veiligheid en onze democra"tie.
"Hij stelt zich nader ten doel, de strijd te voeren voor
"onze veiligheid door middel van:
"- een stelsel van collectieve veiligheid in Europa, omvattende de landen van Oost en van West;
"- algemene, geleidelijke, gelijktijdige en gecontroleerde
" ontwapening, op basis van een desbetreffend accoord tus" sen Oost en West. (Bij een dergelijke vermindering van
" de spanning zal een betere atmospheer geschapen zijn voor
" een vreedzame regeling van het Duitse vraagstuk, waarbij
" de beide Duitse staten betrokken behoren te zijn);
"In overeenstemming hiermee zullen wij dit ook in onze naam
"tot uitdrukking laten komen en deze wijzigen in: "Actie"groep voor Europese veiligheid"0
"Om de strijd voor Europese veiligheid in zo breed mogelijk
"verband te kunnen voeren, zal de Actiegroep contact, resp.
"samenwerking zoeken met personen en organisaties, die ge"heel of gedeeltelijk dezelfde doeleinden hebben als wij."
Er zal gestreefd worden naar een doeltreffende samenwerking
met de Nederlandse Vredesraad, waartoe een lid van de "Actiegroep
voor Europese veiligheid" zitting zal nemen in het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vredesraad.
De taak van het informatiebulletin "Dat Nooit Weer" zal worder
overgenomen door het weekblad "Vrede" van de Nederlandse Vredesraadc
Juni 1956.

