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Bij deze heb ik d e eer Uwer Excellentie het volgende
te berichten:

In verband met het gewapende conflict op het schier-
eiland Korea, kwam het Partijbestuur van de Communistische
Partij van ïïederland in de laatste dagen van Juni 1950 her-
haaldelijk bijeen, ter bepaling van de houding, welke de
G.l'. 'M. in deze nieuwe situatie diende aan te nemen.
Van een vastomlijnd politiek programma was echter geen spra-
ke. 0-ezegd v/er d, dat door de Partij geen maatregelen konden
worden genomen zolang Rusland zijn houding nog niet defini-
tief had bepaald.

Bet Partijbestuur besloot zoveel mogelijk openbare ver-
gaderingen te doen houden. Het verzamelen van handtekenin-
gen voor de "oproep van Stockholm" zou zolang men in onze-
kerheid verkeerde over de acties, v/elke eventueel zullen
moeten worden ondernomen, voortgang dienen te vinden.

Eet in dit verband in "De Waarheid" van 27.6.1950 ge-
publiceerde verslag van een zitting van het Dagelijks Be-
stuur van de G . P . K . , waarin de bevolking werd opgeroepen
de "strijd voor de vrede" en de ondertekening van de oproep
van Stockholm met vertienvoudigde kracht voort te zetten,
en de uittreding van Nederland uit het Atlantisch Pact te
eisen, was dan ook in feite een voortzetting van de reeds
te voren gevolgde politieke gedragslijn.

In een der bovenbedoelde vergaderingen werd overwogen
op eigen initiatief proteststakingen in de havens te pro-
clameren, in navolging van de communistische acties te /uit-
werken. Deze oproep is tot op heden"niet gedaan, mede om-
dat'de partijleiding van het succes daarvan niet verzekerd

l was. Reeds eerder-o.m. bij gelegenheid van de lossing van
l wapenschepen - was gebleken, dat vele leden van de cenheids
l Vak Centrale de C.P.N.-acties negeerden. Te Rotterdam werd
' in partij-kringen geconstateerd, dat havenarbeiders die bij
een~vorige staking aanvankelijk nog gehoor gaven aan een op-
roep, thans niet meer tot medewerking bereid zijn.

Deze feiten, aangevuld niet het volgens velen toegeno-
men oorlogsgevaar en de angstpsychose, nebben in leidende
part ij-kringen het besef gewekt, dat de vredes-actie thans
rplnder kans" van slapen heeft dan tevoren. Onder de C.P.ïï.-
functionarissen bestaat zelfs twijfel of het verstandig is
stakings-acties te voeren bij nieuwe wapenzendingen uit
jQerika naar Federland.
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de l inist er -President
de Binister van Binnenlandse Zaken
de L'inister van Sociale Zaken.

-Door de ontwikkeling-



Door de ontwikkeling der omstandigheden heeft de
O.r.l'. op het gebied van de vredes-activiteit terrein
verloren. De ïartij-leiding houdt er rekening mede, dat
het Tederlandse volk in het algemeen ae v^apenzendin/ren
graag zal accepteren. Door middel van propaganda wil
men trachten het verloren terrein te herwinnen.

Tot op heden ontving do O.P.K. geen andere richtlij-
nen dan een verzoek van het 'Vereld Vak Yerbond ( /.Y.7. },
om de Koord-Koreaanse Volksrepubliek, door boycot van
Amerikaanse en andere schepen, welke v/a pens voor de strijd
in Oost-ftzië aan boord hebben, te ondersteunen.

Ken vergadering van de ;3enheids Vak Centrale, begin
Juli 1950 te Amsterdam gehouden, v/er d toegesproken dooi-
de bekende Berend RLOKL'IJL (geb. 29.12.1918 te Foogoveen,
wonende te Amsterdam), die zich geheel aansloot bij de
houding van het• Dagelijks Bestuur der O.r.N. TOen daarna
aan de leden verzonden verklaring van het hoofdbestuur
der ii.V.G. ademt dezelfde geest.

van Ivaanen,


