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VERNIEUWING NEDERLANDSE VREDESBEWEGING

S a m e n v a t t i n g

De likwidatie van de Nederlandse Vredesraad - waartoe de Partij-

leiding der CPN heeft besloten, toen duidelijk werd, dat de NVR de

communisten uit de hand begon te lopen - is in volle gang.

Onder toezicht van de CPN wordt thans gewerkt aan de voorberei-

ding van een in januari 19&2 te houden "nationaal vredescongres",

waar een nieuwe Nederlandse Vredesraad zal worden gevormd. Van dit

nieuwe orgaan valt te verwachten, dat het beter bruikbaar zal zijn

bij de uitvoering van communistische vredescampagnes.
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VERNIEUWING NEDERLANDSE VREDESBEWEGING

Uit de wijze, waarop door CPN-kaderleden wordt gewerkt aan de

voorbereiding van een op 14 januari 19&2 te houden "nationaal vredes-

congres", blijkt duidelijk, dat de likwidatie van de Nederlandse Vre-

desraad thans in volle gang is en dat een volledige vernieuwing van de

communistische Vredesbeweging voor de deur staat. (Over de wijze, waar-

op wrijvingen tussen communistische en niet-communistische bestuursle-

den de oude Nederlandse Vredesraad in een zo ernstige impasse hebben

gebracht, dat hij onbruikbaar werd voor de CPN, is reeds enige malen

gerapporteerd).

In oktober van dit jaar heeft het Algemeen Bestuur van de naar

comm. visie in haar taak tekort geschoten Nederlandse Vredesraad zich

door het zeer actieve en pro-communistische bestuurslid Maria B.

MINNAERT-COELINGH ervan laten overtuigen, dat het zinvol zou zijn mee

te werken aan een gemeenschappelijke bijeenkomst met leden van het

"Actiecomité voor de Vrede". (Dit actiecomité was op bevel van het par-

tijbestuur der CPN gevormd om "de strijd voor de vrede" voort te zetten,

toen de NVR was vastgelopen).

Voor deze bijeenkomst, die op 12 november 1961 in Amsterdam werd

gehouden en die werd aangekondigd als een "uitgebreide zitting van de

Nederlandse Vredesraad", werden voorts uitgenodigd de leden van het

"Protestcomité Fietstocht Volkel" (geleid door het ANJV) en van "vredes-

comité's van arbeiders uit de bedrijven" (voor de gelegenheid gecreëerd

door de CPN).

In de convocaties voor de bijeenkomst werd gesteld, dat de ver-

scherping van de koude oorlog, de opvoering van de atoombewapening en

in het bijzonder de gevaarlijke ontwikkeling in West-Duitsland grotere

activiteit van de NVR en de ontplooiing van massa-acties noodzakelijk

maakten. Vernieuwing en versterking van de Vredesraad werd aanbevolen

en een nationaal vredescongres, bijeen te roepen in januari 19^2, werd

aangekondigd.
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De_raadszitting

De "uitgebreide zitting van de Nederlandse Vredesraad" van 12

november in Amsterdam werd bijgewoond door circa 50 personen, waarvan

driekwart geen deel uitmaakte van de NVR. Als voorzitter fungeerde de

communistische redacteur van het blad "Vrede", Jhr- Guido van SUCHTE-

LEN.

Na een welkomstwoord van de voorzitter hield mevrouw MINNAERT-

COELINGH een inleiding over: "De Nederlandse bijdrage in de strijd voor

de vrede en de noodzaak tot vernieuwing en versterking van de NVR".

Zij laakte daarbij op scherpe wijze de passieve houding van de NVR en

sprak onverbloemd over politieke tegenstellingen in het Algemeen Bestuur.

Mevrouw MINNAERT beval een nauwere binding van de Vredesbeweging met

de massa der arbeiders aan en adviseerde nieuwe mensen aan te trekken

uit de onlangs gevormde vredescomité's in de bedrijven. Het zittende

Algemeen Bestuur van de NVR diende en bloc af te treden, waarna kon

worden overgegaan tot de benoeming van een commissie van voorbereiding

vooreen nationaal vredescongres. Deze commissie zou tevens een ontwerp

moeten maken voor een herziening van de grondslag van de NVR.

De communist Ab VELTMAN gaf een uiteenzetting over de wijze,

waarop een zo breed mogelijke basis voor het nationale vredescongres

zou kunnen worden verzekerd. Hij adviseerde mensen aan te trekken uit

plaatselijke vredes- en bedrijfscomité's. Hij kondigde voorts regionale

vredesconferenties aan, waar afgevaardigden zouden worden gekozen voor

het nationaal congres.

(Met de plaatselijke vredes- en bedrijfscomité's, waarover door
mevrouw MINNAERT en VELTMAN werd gesproken, worden inderdaad nieuwe
comité's bedoeld. De plaatselijke comité's van de oude Vredesraad,
die hier en daar nog een kwijnend bestaan leiden, zijn naar de me-
ning der communisten te zeer verburgerlijkt om thans nog bruikbaar
te zijn.
Hier en daar was intussen al een nieuw bedrijfsvredescomité in de
openbaarheid getreden. Een voorbeeld daarvan is het "Koopvaardij-
vredescomité", waartoe enige zeelieden en oud-zeelieden medio okto-
ber "spontaan" het initiatief namen. De leiding van het comité is
in handen van bestuursleden van de communistische transportarbei-
dersbond, de ABT'58. In een oproep, gericht tot de Nederlandse zee-
varenden, vraagt het comité om aan boord van de schepen actie te
voeren voor de vrede en handtekeningen te verzamelen onder een adres
gericht tot de regering. Daarin wordt onder meer de eis gesteld van
een neutraal en atoomvrij Nederland. Dit is, zoals bekend, een der
punten van het actieprogram der CPN).
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Bij de discussies kwam op wel zeer duidelijke wijze de contro-

verse tussen de communistische en de anders-georiënteerde vredesstrij-

ders tot uiting. De communisten - waaronder de vice-voorzitter van

"Verenigd Verzet 19^0-19^5" Louis H. KONING - ondersteunden de voorstel-

len van mevrouw MINNAERT en VELTMAN. De niet-communistische NVR-bestuurs-

leden - waaronder de voormalige voorzitter dr. Willem H. van DOBBEN -

waren van oordeel, dat deze slechts tot isolement van de NVR zouden voe-

ren. Dr. van DOBBEN verklaarde tenslotte niet te willen medewerken aan

een dergelijke vredesbeweging. Zijn opvatting werd gedeeld door Louis

BOAS, Ir. Carel BOOL en Gaspar SPOOR, allen lid van het Algemeen Be-

stuur der NVR.

Vooral het demagogische betoog van de laatste discussiant, de

CPN-er Nico LUIRINK, liet geen twijfel aan de onverzoenlijke houding

van de CPN-groep. Na felle kritiek te hebben geleverd op de SWP-er Louis

BOAS deed LUIRINK een aanval op de "uiterst smalle basis" van het huidi-

ge bestuur der Vredesbeweging, bestaande uit "enige CPN-ers, PSP-ers,

één SWP-er en enkele personen zonder politieke status". De grote ideo-

logische verschillen binnen deze kleine groep waren zijns inziens de

oorzaak van de herhaalde botsingen. Hij achtte een algehele vernieuwing

van de Raad een conditio sine qua non voor het voortbestaan der Vredes-

beweging.

Aan het slot van de bijeenkomst werd besloten de zittende Vredes-

raad te ontbinden. Het Algemeen Bestuur maakte de weg daartoe vrij door

en bloc af te treden. De vergadering besloot voorts, dat op het natio-

nale vredescongres, dat op 1*f januari 19^2 - vermoedelijk in Amsterdam T

zal worden gehouden, een nieuwe Vredesraad zal worden gekozen.

Ter voorbereiding van het vredescongres werd staande de vergade-

ring een commissie gekozen. Ten aanzien van de samenstelling hiervan

verklaarde de fungerende voorzitter Jhr. van SUCHTELEN, dat daarin in

principe niemand van het demissionaire Algemeen Bestuur zitting zou ne-

men. Een uitzondering werd gemaakt voor mevrouw MINNAERT-COELINGH, om-

dat zij, aldus Van SUCHTELEN, beschouwd moest worden als de geestelijke

moeder van de plannen tot vernieuwing van de NVR. Deze commissie be-

staat uit een tiental personen, waarvan het merendeel tevens lid is van

het "Actiecomité voor de Vrede". (Voor de volledige namenlijst moge wor-
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den verwezen naar de bijlage).

ij de voorbereiding_yan het nationale vredescongres

Reeds enkele weken voor de hier beschreven zitting heeft de Par-

tijleiding op besloten CPN-districtsvergaderingen richtlijnen laten ge-

ven voor de gedragslijn met betrekking tot de Nederlandse Vredesraad

te volgen.

Zoals uit het bovenstaande reeds duidelijk naar voren komt, heeft

het partijbestuur der CPN de bedoeling op het komende nationale vredes-

congres de NVE te likwideren. Tegelijkertijd dient een nieuwe Vredesbe-

weging te worden opgericht, waarin de communisten terstond de sleutel-

posities bezetten. Om bij voorbaat zeker te zijn van een goed verloop

van het vredescongres worden in verschillende CPN-districten werkcomi-

té's gevormd onder rechtstreekse leiding van een der leden van het CPN-

districtssecretariaat. In deze werkcomité's worden betrouwbare partij-

genoten opgenomen, afkomstig uit de communistische mantelorganisaties

en daarbij behorende hulpcomité ' s.

Ter voorbereiding van de regionale vredesconf erenties , die in de

loop van december zullen worden gehouden, is voorts een "technische

commissie" ingesteld. De leden daarvan gaan op huisbezoek bij mensen,

die in aanmerking komen te worden uitgenodigd voor de regionale confe-

renties.

Speciale aandacht wordt voorts nog besteed aan de opstelling van

manifesten en perscommuniqué ' s. Het voornaamste oogmerk daarvan is het

partijdagblad "De Waarheid" in de gelegenheid te stellen publicaties

te brengen over het verloop van de "vredescampagne". Om te voorkomen,

dat het "vredesinitiatief " terstond als communistisch zal worden gedood-

verfd, wordt ervoor gezorgd, dat de stijl van de perscommuniqué ' s en

manifesten geheel verschilt van die welke gewoonlijk door de communis-

ten wordt gebruikt.

Voorafgaande aan de regionale conferenties worden - waarschijn-

lijk alleen in de grote steden van ons land - instructie-bijeenkomsten

georganiseerd voor bedrijf sarbeiders. De deelnemers ontvangen hier de

laatste richtlijnen over de wijze, waarop in de bedrijven met manifes-

ten dient te worden gewerkt en deelnemers aan de conferenties kunnen
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worden geworven. Men gaat er hierbij van uit, dat de arbeiders een be-

langrijk aandeel moeten hebben in de vredescampagne, omdat men immers

een nieuwe vredesbeweging wenst, die een nauwere binding heeft met de

arbeidersmassa.

Nabeschouwing

Door gehoor te geven aan het voorstel van mevrouw MINNAKRT-COELINGH

en deel te nemen aan de "uitgebreide raadszitting" van 12 november heb-

ben de leden van de NVR zelf de laatste hand gelegd' aan de opheffing van

de bestaande Vredesbeweging.

De CPN zal er ongetwijfeld in slagen op het aanstaande "nationale

vredescongres" een nieuwe Nederlandse Vredesraad (zij het wellicht on-

der een andere naam) te creëren, die vrij is van SWP- en PSP-smetten.

In deze "herboren" Vredesbeweging zal de Partijleiding over een instru-

ment beschikken-, dat beter bruikbaar is bij de ondersteuning van de vre-

despolitiek der Sowjet-Unie dan met de oude NVR het geval was.

12 december

Naschrift

Blijkens een bericht in "De Waarheid" van 12-12-'6l is de "natio-

nale vredesconf erentie" uitgesteld tot 27 januari

13 december
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Comité ter voorbereiding van nationaal vredescongres .ian-

HARINGA, Cornelis 'o?)

HARTSKEERL, Willem

HOMMA, Andries

, Louis Henri

LATASTER-van HALL, Hermina

MEESTER, Aalbertus Godert

MINNAERT-COELINGH, Maria Bour- (<
gonje

STOUT, m.i.a. STOUT, Joseph
of aan:

STOUTEN, Teunis

TIMMER, m.i.a. TIMMER, Gerrit

WEBER-de HONDT, Adriana Mathea (

•'20)

'20)

'99)

'06)

'2*0

•M8)

'18)

'25)

lid Actiecomité voor de Vrede
lid PB-CPN
actief in Metaal/EVC « 58
lid Comité Protestfietstocht
Volkel.

lid PB-CPN, actief in CPN-bedri jf s-
werk te Rotterdam.

lid Algemeen Bestuur NVR
prop.-secr. van een CPN- af d.
te Zaandam
lid Comité Protestfietstocht
Volkel.

lid Actiecomité voor de Vrede
vice-voorz. "Verenigd Verzet

directeur communistische drukke-
rij HEIERMANN.

lid Nederlandse Vredesraad
secr. Protestcomité Vrijlating
Oorlogsmisdadigers.

lid Actiecomité voor de Vrede
lid Dagelijks Bestuur CPN-distr.
Amsterdam
actief in Metaal/EVC'58.

lid Wereldvredesraad (WVR)
lid Algemeen Bestuur NVR
lid Comité Protestfietstocht Volkel,

lid Dagelijks Bestuur "Verenigd
Verzet 19^0-19^5"
voorz. van een CPN-afd. te Den
Haag.

lid Actiecomité voor de Vrede
lid.Bestuur CPN-distr. Amsterdam
actief in Ketaai/iüVC '' lj'ó
secr. CPN-bedrijfsgroep ADM
lid Bestuur CPN-district Kennemer-
land.

lid Actiecomité voor de Vrede
lid CPN
actief in CPN-groep Bouwvak en
ABWB/EVC'58.

lid Actiecomité voor de Vrede
lid CPN
lid Nederlandse Vredesraad
lid Comité Protestfietstocht Volkel.
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