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•HOOFDSTUK I 	COMMUNISM INTERNATIONAAL.' 

gowietgnie.  

• • 	• 

De man aan de top. 
01.1111.. MO NO MD .1■10.011110 

Kortgeleden werden in het Westen enige mededelingen gedaan over 

de werkkracht van Chroestsjow. Deze partij- en regeringsleider van de 

USSR is op 17 april 65 jaar geworden. Hij hield de laatste twee jaar 

niet minder dan 97 grote redevoeringen, waarvan een enkele meer dan 

zes uur duurde. Hij zond 105 persoonlijke boodschappen aan staatshoof-

den, maakte verscheidene buitenlandse reizen Hongarije, Bulgarije, 

Roemenie, China en tweemtial Oost-Duitsland ) en stand 36 communisti-

ache delegaties te woord. Voorts onderhield Chroestsjow zich ruim hon-

derd maal - en some zeer langdurig - met niet-communistische bezoekers 

zoals de Sjah van Iran, de president van de Verenigde Arabische Repu-

bliek Nasser, de Franse politicus Mendes France, de Amerikaanse sena-

tor Humphrey, de Brit se premier MacMillan, de weduwe van prefiident 

Franklin D. Roosevelt, de voormalige candidaat voor het presidentsahap 

der Verenigde Staten•Adlai Stevenson en was o.a. aanwezig op 27 recep-

ties en banketten op het Kremlin. Met de hoofaen van-buitenlandse-re-

geringen ondertekende Chroestsjow dertien gemeenschappelijke communi-

qua's. 

Sedert juni1957 kon Chroestsjow, nadat • hi j er in was geslaagd 

zijn belagers van de zogenaamde antii:Tartijgroep een zware nederlaag 

toe te brengen, nog meer dart voorheen zijn persoonlijk stempel ietten 

op de arbeid van pariij en regering van de Sowjt-Unie.61dariis zijn 

eigen aanvallen op depersoonsverering heeft het pas gehouden XXIste 
. 	. 	. 	. 	. 

CPSU-congres hem bij monde van enige woordVoerders op dubdanige wijze 

gehuldigd als staatsman en ideoloog, dat het 	zijn* minst de' achijn 

van heeft dat depersoonsverheerlijkinehaar rentree hieft gemaikt. 

Op 1 mei werd Chroestsjow onderscheiaen met de Lenin-vrbdesptijs. Zijn 

toespraken, brieven en interviews worden gebundeld onder i de scIiimn-

werpers der publiciteit geplaatst. Op .  zijn 65ste verjadrdag kondigde 

het officiele wjet-nieuwsagentschap de uitgave aan van een boek 

(600 pagina's) in perste oplaag van 150.000 exemplaren. Het bevat veel 

van hey een Chroestsjow de laatste Jaren heeft geschriven en gezegd. 

Dit alles Wordt gebracht onder de verzameltitel: "Naar de 6Verwinning, 

in vreedzame wedijver met het kapitalisme“, - e6n aanduiding die politiek 

voor 

• 



voor ziehzelf spreekt. H ,et . prijzende- .Tass79opmentaar hierop gewaagt 
• •• 	 • •• • • 

van Chroestsjowls "zuivere leninistische opvattingen" met betrekking 

tot de buitenlandse politiek van de CPSU en de Sowjet-regering. Uiter- . 
aard zijn "de strijd voor de vrede" en "de vreedzame coexistentie" op 

de voorgrond geplaatst. 

Om onbekende redenen schonk de Sowjet-pers eerst op 19 april, 

twee dagen na 	verjaardag van Chroestsjow, breAe aandacht aan deze 

. gebeurtenis. Op de voorpagina's en de binnenbladen van de "Pravda" 

en andere Sowjet-kranten werden de vele gelukwensen afgedrukt. Daar- 

onder .  beyond zich een felicitatieschrijven van 22 vooraanstaande per-

soonlijkheden van de CPSU en de Sowjet-regering. De ondertekenaars 

hebben alien zitting in het partijpresidium. De naam van 

ontbreekt als enige in deze groep, hetgeen echter niet belioeft to im- 

pliceren dat hij van genoemd presidium geen deel meer zou uiimaken. 

Tot dusver is dienaangaande generlei formele aankondiging bekend. 

vitif..d in juni1957 gedegradeerd tot . candidaat presidiumlid en 

op het begin 1959 gehouden XXIste CPSU-congres werden zijn politieke 

gedragingen in verband met de anti-partijgroep nogmaaid gelaakt. 

• I 	 • 

PCF en SED feliciteren. 
MMUISIMMOPMW M. 411a 

We]haast vanzelfsprekend ontving. Chroestsjowtalrijke gelukr. 

wensen van buitenlandse communistische partijen. zo zonden Maurice 

Thorez en Walter Ulbricht reap. een bpoctschap namens het centraal 

comitg van de PCF en van.de SE/5. Opvallend is daarin bij onderlinge 

vergelijking het verschil in formulering, gekozen door de leider van 

de Prange communist en en die van de Oost-Duitse, aan de macht zijnde 

SED. . 	. 	. 
Thorez memoreert Chroestsjpw's bijdrage in de scheppende tint-

wikkeling van de marxistisch-leninistische theorie, zijn vurige strijd 

tegen de .anti-marxisten en in de eerste plaats tegen het hedendaagse 

revisionisme. Chroestsjow heeft, naar hij sten, immense diensten be-

toond bij de opbouw van de communistische maatschappij in de USSR. Als 

getrouwe discipel van Lenin had hij altijd het voorbeeld gegeven van 

de communistische leider, die, verbonden met de massa, in haar zijn 

vertrouwen stelt en haar noden en streven kent. 

De loftuitingen van Ulbricht zijn niet minder uitbundig. Herin-

nerd wordt aan de ommekeer, die het XXste CPSU-congres van februari 

1956 onder. aanvoering van Chroestsjow teweeg bracht. Door zijn conse- 
. 
quente strijd, zo luidt het in dit verband, werden de leninistische 

•• • 

normen 



normen van het partijleven ten . volle toegepast en de aanvallen van 

het revisionisme en het conservatisme te niet gedaan. 

Op het theme . 11bestrijding van het conservatisme", waarover in 

de felicitatie van Thorez niet wordt gerept, is de SED-leider vrij 

uitdrukkelijk ingegaan. De betekenis daarvan is nog eens geaccen-

tueerd door de inhoud . van een uitvoerig gelegenheidsartikel onder 

de kop "Een groot vriend van het Duitse Volk", evenals de boodschap 

van Ulbricht gepubliceerd in "NeuesDeutschland" van .17 april. Niet 

minder dan vijf -kolom tekst zijn in die beschouwing gespendeerd aan 

Chroestsjow, die wordt geeerd als vernieuwer van het communisme ook 

in theoretisch opzicht. 

Volgens dit artikel ging de CPSU doelbewust voort op de weg die 

Lenin had geweien. Zij had, dogmatisme en conservatisme te boven ko-

mende, onder leiding van haar centraal comit6, met Chriqestsjow aan 

• het hoofd, de ieninistische normen van het partijwerk in ere .hersteld. 

Het belangrijkste werd echter geacht, dat in samenhang met de zich 

ontwikkelende taken op het gebied van de economie, cu;tuur, ideologie 

en buitenlandse politick, nieuwe etappes van de communistische opbouw 

theoretisch waren uitgedacht. 

De essentie van het SED-beleid is nog steeds het streven om de 

Moskouse partijlijn stipt te volgen. De in "Neues Deutschland" gegeven 

aaneenschakeling van pluimstrijkerijen zou er op kunnen duiden, dat de 

SED en partijsecretaris Ulbricht in Chroestsjow de sterke man zien. 

Vandaar ook, na ruin een jaar geleden nog betoond voorzichtig voor-

behoud, het nu extra prijzen van de agrarische hervprmingen in de Sow-

jet-Unie, tot stand gebracht op Chroestsjowls-initiatief (blijkens 

zijn bekende rede op 22-1-58 te Minsk ter take de MTS en de kolchozen). 

Communisme in Polon. 

Derde partijcongres. 

De Poolse Verenigde Arbeiderspartij - dus de communistische par-

tij hield haar derde .congies van 10-20 maart te Warschau. Het pro-

paganda-apparaat slaagde . er niet in het medelevenvan de bevolking met 

dit gebeuren te stimuleien. De brede . massa toonde slechts geringe be- 

- langstelling, een matheid, die haar voornaamste oorzaak vindt.in de po- 
i 

litieke en economische ontivikkeling rinds de "Poolse oktober" in het 

na jaar van 1956. Het 61an van de Poolse massa heeft geleidelijk. aan 

ingeboet en plaats gemaakt voor een berustende houding. 

Gomulka 



Gomulka en zijn naaste medewerkers begrepen dat - de partij be-

zwaarlijk go .ed kon functioneren indien de elkaar tegenstrevende krach-

ten niet zouden worden bedwongen. In 1958 is door straffe selectie van 

het kader en het massaal verwijderen van in-actieve leden getracht de 

strijdvaardigheid van - de partij te vergrot*en en de interne discipline 

te verbeteren. Voorts zijn zoveel doenlijk maatregelen toegepast om de 

weerspannige intelligentia tot de orde te roepen. De "Poolse vrijheden" 

weraen in menig geval rigoureus ingeperkt. Toch bleef na dit alles het 

geestelijk klimaat zich tot nog toe gunstig onderscheiden van dat der 

andere volksdemocratische landen. De verstrakking van het Poolse commu-

nistische bewind heeft nochtans vele lieddn, die de terugkeer van Go-

mulka in oktober 1956 met gejuich hadden begroet, ontgoocheld. 

In economisch opzicht waren er eveneens ha' 1956 nog vele sombere 

aspect en. Brede lagen der werkende bevolking moesten 'ervaren dat het 

opvoeren van de levensstandaard minder vlot vcrloopt dan zij in aan-

vankelijk optimisme haddenVerwacht. 

Alvorens het partijkader kon worden ingezet voor het Ontplooien 

van grotere activiteit diende het te wooden teruggebracht in het gar eel 

van het democratisch centralisme. Daarnevens'moest de Poolse partijlei-

ding er tegen waken dat dogmatisdle 'en conservatieve element en - met name 

de aanvankelijk nog sterke en weerbarstige Natolingroep - politick op-

nieuw aanzienlijke invloed zouden krijgen. 
. 

Het partijcongres werd om uiteenlopende redenen van  1958 verscho-

ven naar de lentemaand van dit jaar. Het viel zodoende na het XXIste 

CPSU-congres, hetgeen de Pbolse leiders onder andere in organisatorisch 

on ideOlogisch opzicht wel beter zal zijn uitgekomen. 

Partijsecretaris Wiadislaw Gomulka hield de openingsrede van zes 

uur, waarin hij de binnen- en buitenlandse politieke . situgtied alsmede 

de nog steeds grote economische moeilijkheden van Polen onder de loupe 

nam. Ideologisch liet Gomulka geen ruimte voor aarzelingen, zoals deze • 	.•• 	• 	.... 	•• 	... 	• 	•... 
in het verleden . nog waarneembaar zijn geweest. Integendeel, zijn stel-

lingname . tegen het . revisionisme als . hoofdgevaar conformeerde zi.ch aan 

de gedragslijn van het internationale communisme jegens de,Joegoslavi-

sche en andere "dissidenten". Symptomatisch was het ontbreken van een 

Zuidslavische partijdelegatie in de rij van de communistische afvaarT 

digingen. Belgrado bleek niet te zijn uitgenodigd. 

In het voetspoor van Chroestsjow's rede op het XXIste CPSU-congres 

van januari/februari 1959 .  zeide Gomulka, dat in het Internationale com-

munisme geen "superieure" en "inferieure" partijen bestaan. Zij zijn 

- alle 
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alle gelijk en onafhankelijk. Iedere partij bepaalt zelf haar werk, 

mar bij deze arbeid laten alle partijen zich leiden door de begin- 
,. 

selen van het marxisme.aeniniime: SleChts de Sowjet-Unie geniet door 

de historische ontwikkeling een bijuinder prestige en vervult een 

leidende rol. Aileen de Joegoslavische partij heeft zich, aldus Gomul-

. ka, eigener beweging losgemaakt van het Internationale communisme door 

haar revisionistisch . program t  dat er op was berekend de eenheid . van het 

socialistische kamp te breken. De revisionistisChe ondermijning van het 

marxisme-leninisme is geenszins de interne aangelegenheid van een commu-

nistische partij t  want zij is gericht tegen de gehele comMunistische be-

weging t  wier eenheid en solidariteit'zij ondergraaft. 

Met een zeer concreet.nationaal belang voor ogen, tog. een - onher-

roepelijk erkennen van de•Oder;-Neissegrens en Pol ens rechten op de wes-

telijke%- vroeger Duitse -•gebieden, keerde Gomulka zich in het.bijzon- 

- der tegen de politiek en .  de leiding van. de: West-Duitse Federale Repu-

bliek. Zoal6 men weet heeft Oost-Duitsland, i.c. de DDR, de Oder-Neisse-

.1ijn wel erkend ale de definitieve grensafbakening met Polen. Gomulka 

• appelleerde t  door het in staat van beschuldiging stellen van de:rege-

ring.  te Bonn.en van:kanselier Adenauek t . aan het patriottisme-Van•de 

Polen en aan de. vooral onder zijn oudere landgenoten sterk: levende an-

ti-Duitse gevoelens. 	 - 

Meer algemeen werd gefulmineerd tegen -  het gevaar van een voort- 

• zetting. van de.koude - oorlog en gewaarschuwd•tegen de - samenzwering van 

-"imperialistenlen -  militaikistenw.• De Poolse partijleider onthield zich 

er echter van het . beleid en . de:tedragingen van de Grote Drie gepreci-

seerd aan te vallen en liet eveneens na-in details de politieke en an-

dere relaties• van Polen met .de Sowjet ,,Unie•aan. te roeren. Hier toonde 

Gomuika..zich . een.:badreven tacticus. 

•De Poolse taChthebbers hebbensop - dit derde partijcongres 'de con- 

- • •solidatie van hull -  bewind ten toon•gespreid.Gomulka persconlijk•heeft 

het inboeten van eeniaanvankelijk grote populariteit kennelijk &sec- 

-. • cepteerd als een "qtinder kwaad" in ruil voor het verkrijgen - vari een 

steviger greep op het eigen partijapparaat en-verbetetde bettekkingen 

.met Moskou. Zijn.geZag lijkt-nu wel.verzekerd. Zijn - vroegere tegenstan-

dere., o.a. de Natolinisten, kunnen in de toekomat„niet langer tegen hem 

ageren met beweringen • over eertijds.door:heth gemaakte ernstige'politie-

ke-fouten.-In de geschiedenis van het -  internationale communisme heeft 

zich namelijk een vrij zeldzaam gebeuren . afgespeeld. Het  derde Poolse 

partijcongres vernietigde.namelijk.de  besluiten van ;het centraal comit6 
t4,.. van - 



van 1948 en 1949, die gericht waren tegen het toenmalige beleid van 

.:Gomulka als partijsecretaris. Door deze jongste bealissing is Gomul-

ka definitief gezuprerd van de blaam van een "rechtse nationalistische 

afwijking". Op grond daarvan werd Gomulka destijds in het kader van 

de algemene zuiveringsactie in het Oostblok uit het partijbestuur ge-

stoten door de Poolse stalinisten, die hem jaren achtereen van zijn 

vrijheid beroofden. 

Partilbestuur .en -politiek -bureau. ..... ---------- ..... 

In de nieuwe samenstelling van het door het congres gekozen cen-

traal comit6 (77 leden) en het politiek bureau (12 instede van 9 leden) 

komt de overwinning van Gomulka onmiskenbaar tot uiting. In de dage-

lijkse leiding zijn o.m. twee naaste vrienden van Gomulka opgenomen, 

en 	 , die evenals hij jaren achtereen in poli- 

tieke gevangenschap vertoefden. Uit het centraal comitfi zijn 14 van 

de 18 personen, geidentificeerd als aanhangers van de Natolingroep, 

verwijderd, die zich in het verleden fel hadden gekeerd tegen de door 

Gomulka voorgestane vernieuwingen. Een aantal van hen, dat zijn zetel 

in het centraal comit6 behield, betoonde zich op het jongste congres 

loyaal net de huidige partijkoers. 

Het congres volgde een gematigde koers, trouw aan "het proleta- 
. 

risch internationalisme", dat de minimum-garantie voor goede betrek-

kingen met de Sow jet-Unie en de CPSIT schijnt te zijn en waarin wel-

licht de voorwaarde is gelegen.om i.n Polen de "eigen weg near het so-

cialisme" zoveel doenlijk open te houden. 

De Poolse partij handhaaft op enkele belangrijkv punt en bestaan-, 
de regelingen, zo bijvoorbeeld de met de rooms-katholieke kerk gemaak-

te afspraken, in een land met overwegend katholieke bevolking zeker van 

betekenis. Aan de landbouw zal vooralsnog geen gedwongen collectivisa-

tie worden opgelegd; wel spreekt de partij officieel haar voorkeur voor 

de kolchozen uit. Beide aangelegenheden zijn in de volksdemocratische 

landen uitzonderlijk. 

Gomulka heeft er op aangedrongen de arbeidsproductiviteit van 

Polen aanzienlijk op te voeren als voorwaarde voor een toekomstige ver-

hoging van de loner. gij verheelde daarbij niet, dat het opvoeren van 

de leven6iitandaard der werkers eerst mogelijk zal worden door het ver-

vullen van de nu door het congres aanvaarde economische plannen. Bij 

die ontwikkeling kan dan het gemiddelde (zeer lage) loon van 1340 

zlotych (in 1958) stijgen tot 1800 zlotych (in 1965), al met al nog 

maar 



maar een wager vooruitzicht voor de brede schare der Poolse arbeiders. 

Beraadslaging van de communistische Eartijen van "Klein Euroiii."0 ------- - ------------- ..... . .... 	 . 	 . . ...... 	 ... 	 . ........ 

Op 1 en 2 april hebben in Brussel delegaties van communistische 

partijen uit de zes landen, aangesloten bij de Kolell- en Staal Gemeen-

schap (KSG) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) beraadslaagd, 

t.w. die uit Belgig, FrankriSk i -  Italie, Luxemburg, Nederland en West-

Duitsland. Voor het laatstgenoemde land was een afvaardiging van de 

illegale KPD aanwezig. 

Deze vorm van overleg, -  de zogenaamde regionale bijeenkompt (bui-

ten aanwezigheid van representanten der CPSU) is na de opheffing van 

het Kominform in april 1956 gebruikelijk en door Moskou aanbevolen. 

Vorig jaar werden twee van deze multilaterale conferen t ies belegd (tw. 

van de PCF en de CP'en der Beneluxlanden te Luxemburg in maart 1958 

en van vijftien Europese CP'en te cost-Berlijn in juni 1958). 

Bij de jongste beraadslagingen in de Belgische hoofdstad zijn 

maatregelen beraamd tegen de KSG en de EEG. Vooraf was nogal geheim-

zinnig gedaan met deze Brusselse bijeenkomst, mogelijk met het oog op 

de deelname van de KPD-delegatie. Eerst op 2 april bracht de interna-

tionals communistische pers een kort bericht terzake. Vijf dagen later 

publiceerden de partijbladen de gemeenschappdlijk aangenomen resolutie,, 

.De KSG en de EEG worden'aangeduid als instrument en van het mono- 

poliekapitaal en de grootgrondbezitters, die bij voortduring-toenemende 

uitbuiting van de arbeiders, e6onomische hegemonie en • het opvoeren van 

de internationals spanningen heten na te streven, in het bijzonder 

door het versterken van he't agreisieve Duitse militairisme. De begeer-

te naar zo groot mogelijke winst uit zich i.h itanvallen op het levens-

peil en ;de sociale zekerheden van de arbeid6r8, op . de democratische 

vrijheden en de rechten van arbeiders- en vakbeweging. Zeze. politiek 

veroorzaakt werkloosheid en sluiting van mijnen en'fabrieken. Alle 

wijd verbreide illusies ten spijt is cat,- volgens d6 resolutie, de 

realiteit van de Europese integratie. De enorme bewapeningslasten 

drukken op de werkers en staan een economische vooruitgang in de weg. 

De resolutie stelt als alternatief de politiek van vreedzame 

coexistentie en vermindering van de bewapening, die de SOWjet-Unie, 

China en de Volksdemocratien zouden nastreven. In de resolutie wordt 

opgeroepen tot solidariteit van de arbeiders van alle landen met de 

Belgische mijnwerkers in de lorinage', wier actie wordt toegejuichte 

- De -- 



De comthunistische pariijen richten -een iilechtige bproep tot de 

socialistische partijen, tot alle democratische en vakbondsorganisa- 

	

ties van de zes-landen om.een strijdverbond..tegen 	 y'an .  het 

grootkapit 'aal tot stand te brengen.. Tegenover het verbond van de mono-

polibs en de militairisten dient de gecagrdineerde actie van de.wer-

kers en de • volksmassa ! s te staan. Te dien einde worden door gemeen-

schappelijke strijd te verwizenlijXen doeleinOn voorgesteld,t.w.: 

ulterdediging en verbetering van de levensvoorwaarden d.w.z: 

een einde maken aan ontslagen, werkloosheid, sluiting van mijnen.en 

fabrieken handhaven en verhogen van.lonen l .handhaven en verbeteren 

- van - de sociale zekerheden,verk.orting van.arbeidstijd met behoud van 

loon, eenheid van actie voOr de rechten van geimmigreerde arbeiders 

beecherming van de kleine en middelgrote landbouwbedrijvenen-van de 

legitieme belangen van de kleine en middelgrote industriele en handels-

ondernemingen". 

,Hoewel. begonnen wordt met het signaleren van het verderfelijke 

karakter van de KSG en de EEG komt de resolutie niet tot het aangeven 

van een duidelijke taktiek van bestrijding. Er worden to„v. de EEG 
. 	. 

slechts 7enige mogelijkheden voor actie geopperd, die teruggrijpen • , 
naar.vroegere eisen en die .  met de vorming van een gemeenschappeliSke 

marktmaar weinig uitstaande hebben..  . 	. 	. 

De .aankondiging in . 4e resolutie van verdere samenkomsten der zes 

communistische partijen kan er op duiden dat men in Brussel niet tot 

volledige overeenstemming is ge.komen. Waarschijnlijk is dii een gevolg 

van het versch1.1 van. inzicht tussen de afgevaardigden van de Italiaan- 
• • 

se en de Franse.CP. De Italiaanse communist en verwachten mogelijk dat 

Italie als armste land van de EEG toch enkele voordelen uit de Europese 

Gemeenschap zal halen. 
• 

.De redactie van de resolutie blijkt geenszins consequent te zijn 
-. 	• 

Op 6611 plaats wordt nadrukkelijk een beroep op de socialistische par- 
. 

tijen gedaan zich aan te sluiten bij de strijd .  tegen het grootkapitaal. 

In verscheidene andere passages richt de resolutie zich uitsluitend 
• • 	- 	. 	. 	. 	. 	. 

tot de arbeiders in het algemeen. Ook hieruit zou men een aanwijzing 

kunnen putten voor het mogelijke botsen van de opvattingen der 'tali- 

- aanse 



aanse.en Franse_gedelegeerden...De PCI.1eeft. waarschijaijk—in, de.ver-

wachting het onlangs door de Nenni-socialisten verbroken verbond als-

nog te kunnen herstellen. De PCF weigert echter samenwerking met de 

socialistische partijleiding zoals in de stellingen voor het nu weer 

tot juni. uitgestelde 15de Franse partijcongree mede tot uitdrukking 

komt. 

Op de conferentie te Brussel werd de CPN vertegenwoordigd *door 

een delegatie van twee man, met name Marcus Bakker, lid van het 'par-

tijsecretariaat en Jaap Wolff, lid van het partijbestuur. 



10 

HOOFDSTUK. II -*ACTIVITEITEN VAN . DE C N EN HAAR HULPORGANISATIES. 

• 
.• 

De CPN.  
• 

•• 	 • 

VeertiE jaar CP in Nederland. 

Op 10 april was het veertig jaar geleden, dat de toenmalige 

Communistische Partij Holland- (CPH) zich aansloot bij de Communis-

tische Internationale (Komintern).-In het, begin-van 1957, .plus reeds 

bijna twee. jaar geleden, besloot het partijbestuur, dat de tiende 

april 1919 voortaan zou werden beschouwd als de oprichtingsdag van 

de partij. 

Het veertig jarig bestaan van de partij werd op zondag 12 

april in een feestelijke bijeenkomst te Amsterdam herdacht, waar-

bij tevens de "veteranen" uit het gehele land zijn geeerd. De door 

, voorzitter van de ABWEVEVC61958, en Paul de Groot ge-

houden toespraken leverden geen nieuwe gezichtspunten op. Ook in en-

kele andere grote steden vonden feestelijke vergaderingen plaats. De 

partijafdelingen hadden opdracht op 10 april grootscheepse colporta-

getochten te houden met een extra verzorgd Waarheid-nummer. Na af-

loop van de colportage kwam men in verscheidene afdelingen bijeen 

om het jubileum in intieme kring te vieren. 

In de Amsterdamse feestvergadering werden met enig ceremonieel 

enkele van de zesentwintig gelukwensen voorgelezen, die van buiten-

landse zusterpartijen waren ontvangen. De vergadering toonde zich 

volgens "De Waarheid" bijzonder enthousiast bij de voorlezing van 

de felicitaties van het Centraal Comit6 van de CPSU, de PKI en de 

Chinese Communistische Partij. Alle gelukwensen zijn tussen 7 en 17 

april in "De Waarheid" gepubliceerd. In de meeste daarvan wordt de 

CPN tevens gefeliciteerd met haar succes in de strijd tegen het re-

visionisme. De Chinese partij rnaakt daarbij gewag van de strijd te-

gen "het moderne Joegoslavische revisionisme". 

Protest van "De Brut" - 	- -- ---------- ..... 

In "De Brug" van 14 april 1959 betoogt een zekere J.H. (ver-

moedelijk Jan Hoogcarspel), dat het niet veertig maar vijftig jaar 

geleden is dat in Nederland de communistische partij werd opgericht, 

De schrijver wil namelijk de oprichting van de Sociaal Democratische 

Partij (SDP) op 14 maart 1909 ale zodanig beschouwd zien en niet die 

- van - 



van de aansluiting van de CPH bij de Komintern. -In verband met •de 

door de CPN geproclameerde oprichtingsdatum spreekt het Brugartikel • 

van een "perfide geschiedvervalsing", die Oen ander doel kan hebben 

dan de voorvechters van het communisme in ons land posthuum de hun 

toekomende eer te ontstelen. J.H. protesteert daartegen ten scherp-

ste t  maar, zo besluit hi j, veel zal dat protest niet helpen bij een 

groep, die van geschiedvervalsing en eerroof haar dagelijks werk 

madkt. 

Artikel van Paul de Groot in de "Pravda". 

Paul de Groot smaakte weer eens het genoegen een bijdrage van 

zijn hand opgenomen te zien in de "Prawda", het centrale dagblad van 

de CPSU. De CPN heeft, zo schrijft De Groot, in haar veertig jarig 

bestaan een nooit aflatende strijd moeten voeren tegen het revisio-

nisme zowel als tegen het sectarisme in haar ri jen. Dee strijd zal,-. 

volgens hem, worden voortgezet tot de definitieve liquidatie, niet 

alleen van het revisionisme, dat een snort linationaal-communisme wil 

en het proletarisch internationalisme afzweert", maar .  oak van het 

sectarisme, dat een foutieve hooding tegen de massa-vakbeweging in 

de hand werkt. 

Andermaal.gaf de Algemeen secretaris van de CPN blijk van zijn 

eensgezindheid met de CPSU en Chroestsjow, door te schrijven: "De 

stellingyan het XXIste congres van de CPSU, neergelegd in de rede 

.vankameraad Chroestsjow, over de gelijkberechtiging van alle com-

munistische en arbeiderspartijen en de verwerping van de inmenging 

' in weike norm ook van de ene partijin de werkzaamheden van de ande-

re, is een zeer juiste stelling". 

Toon en inhoud van "De Waarheid". 

In de loop van de tijd is de inhoud van het partijdagblad 

"De Waarheid" bij herhaling onderwerp van .  gesprek geweest in hogere 

en lagere partijregionen..Het partijbestuur beeft voorheen reeds eh-

kele malen getracht tegemoet te komen aan de vaak geuite wens cm het 

blad voor "de gewone man" aantrekkelijker te makers. Uiteraard bleef 

het daarbij'vastliouden aan de eis dat de krant een communistisch po-

litiek strijdorgaan incest zijn. 

In de laatste tijd was het aantal klachten over de inhoud van 

het CPN-dagblad steak gegroeid. Vooral golden de bezwaren de manier 

waarop 



waarop over figuren behorende tot.de.Wagenaargroep geschreven was. 

ook de te rose gekleurd geachte voorstelling van het leven in de 

Sowjet-Unie-had critiek in de leterskring van - "De Waarheid'.' doen 

rijzen. 

Het partijbestuur heeft zich deter dagen ernstig met de pro-

blemen van de eigen kraut beziggehouden. Dit overleg zal vermoede-

lijkangrijpende wijzigingen in de redactionele leiding ervan tot 

gevolg hebben. 

Of in dit verband betekenis moet worden gehecht aan het sinds 

Lf april jl. geheel ontbreken van de artikelen van de hpoNredacteur 

. Friedl Baruch, die voorheen afilisselend met die van Marcus Bakker 

dagelijks i4 "De. Waarheid" werden opgenonen, valt (nog) niet .  te be-

oordelen. Het trekt overigens ook de aandacht , dat de laatste tl.jd 

nog slechts 66nmaal per -week een artikel van Marcus Baker in het 

partijdagblad voorkw.am. Voorheen gebeurde ook dit veelvuldiger. ., 

Resolutie van het Eartipestuur. ..... 

In "De Waarheid" van 29 april is onder vermelding dat bin-

nenkort tot volledige bekendmaking in "Politiek en Cultuur" zal wor-

den overgegaan een betchouwing Opgenomen over 'een nesolutie van 

het partijbestuur, diehandelt over . de politieke situatie in.Neder-

land na de verkiezingen vah-12 Chart jl. Ins= het -voorgaande maand-

overzicht (pagina's 11 en 12),-ierd'reeds-aanditcht gevraagd .  voor 

het felt dat het partijbestuur zich nog niet in een resolutie over 

de verkiezingsuitslag had uitgebrokenat . 6erl .maanA1400.err .nog 

niet totjDublicatie van de volqedige tekst wordt overgegaan, wijst op 

het bestaan van mogelijk niet geringe verschillen van inzicht betref•

fende de inhoud van de resolutie. 

De worming van een eenheidsfront op politiek towel ale op 

vakbondsterrein is blijkens de beschouwing 	Waarheid" ale 

steeds .een, der hoofdthema's van de partijbestuursresolutie. Met Paul 

de Groot's bekende overschatting van de invloed en de mogelijkheden 

der •CPN wordt aangedrongen .op een akkoord,tussen de oppositiepartij-

en - , ale hoedanig de communistenthans de PvdA l  de P$P en de CPN in 

6Szi adem noemen betreffende hun optreden in het parlement en hun 

strijd tegen "de rechtse reactie". 

Vorkeria de resolutie geven de overeenstemmende punten uit de 

verkiezingsprograms van de drie partijen, zoals beeindiging van de 

bestedingsbeperking 



bestedingsbeperking door : loonsvprhoging, geen prijsverhogingen, ver-

mindering van de bewapeningsuitgaven, stopzetting van de atoomproe-

ven en geen dienstplichtigen naar Nieuw Guinea, daartoe voldoende 

aanleiding. 

Voor wat betreft de eenheid in de vakbeweging doet het partij-

bestuur wederom een beroep op alle partijleden-bedrijfsarbeiders de 

noodzaak van een fusie van de EVC met het NVV te aanvaarden en hun 

sectarieche vooroordelen tegen het NVV te overwinnen. 

Wat in de beschouwing over de resolutie aangaande de verkiezings-

uitslag naar voren wordt gebracht komt overeen iiet hetgeen Paul de 

Groot daarover in zijnrede op de partijbestuurszitting van 27 maart 

opmerkte (zie maandoverzocht no. 3 /1 59). Al he 	het optreden van 

de verradersgroep Wagenaar-Dortzak7Brandsen dan al schade aan de po-

sitie van de partij toegebracht, de bijna honderdvijftigduizend op de 

CPN uitgebrachte stemmen vormen een basis voor een snelle vooruitgang 

van de partij, zo klinkt het een weinig optimistisch. 

Het ziet er niet naar uit, dat het partijbestuur de critiek 

op de Rusland-verheerlijking in "De Waarheid" ter harte heeft geno- 

men. Het blad maakt aithans bekend voornemens te zijn 'nom de beslui-

ten van het XXIste congres van de CPSU, door de uitvoering waarvan 

het socialistische kamp tot sterkste macht ter wereld zal worden, op 

grote .schaal aan ons yolk bekend te maken. Iedere overwinning van de 

Sowjet-Unie voor de vrede en het socialisme is ook een overwinning van 

het Nederlandse volk". 

Hierin en in "de broederlijke solidariteit met de Internationale 

arbeidersbeweging" mag, volgens het partijbestuur t geenszins een beves-
. 

tiging worden gezien van de lasterlijke bewering dat de CPN afhanke-

lijk is van de CPSU. Verwezen wordt naar de uitspraak op het Vaste 

congres van de CPSU betreffende de volledige zelfstandigheid van de 

andere communistische partijen en hun onafhankelijkheid van de CPSU., 

een stelling, die het partijbestuur volkomen onderschrijft. 

CPN..tactiek t.o.v. het NVV. 
Olmar im ... . . 	 .. . . .m 

••• •• 	 • •• • 	 • •• 	 •• 	 • ••••• • ••• • •• 	 • 	 ,• •• ••,, 	 • ••• 

De CPN streeft er naar haar tactiek betreffende het vakbewe- 

gingswerk te conformeren aan die van haar Brit se zusterpartij, die 
. 

niet met een eigen communistische vakbeweging maar door middel van 

zoveel mogelijk infiltranten in het Engelse vakverbond, het Trade 

Union Congress(TUC), tracht haar politiek bij de arbeidersklasse in-

gang te doen vinden. 
:Waarscliijnlijk 



_ 
Waarschijnlijk was daaroi juist 	 partijbestuurder 

speciaal belast met het werk in de vakbeweging uitverkoren : de CPN 

op het eind maart gehouden 26ste congres van de Britse Communistische 

Partii te vertegenwoordigen. Dit bond hem nl. tevens gelegenheid nader 

kennis te nemen van de wijze, waarop de Britse CP de binding met de 

mesa tot stand wil brengen. 

Tot dusverre is de CPN..leiding met haar pogingen om nader tot 

de massa te komen weinig succesvol geweest. Naast de moeilijkheid om 

partijgenoten in het NVV te loodsen, stuit de partij bij het propage-

ren van de gedachte dat de EVC moet worden opgeheven op weerstanden 

binnen de eigen gelederen. Een niet onbelangrijk aantal CPN-ers ziet 

namelijk weinig heil in een liquidatie van de EVC. 

Uit de hiervoren gegeven beschouwing over de jongste resolutie 

van het partijbestuur blijkt,dat de partijleiding nu tracht de gesig-

naleerde weerstand op te heffen, door het voor te stellen alsof zij 

streeft naar 'teen fisie tusen de EVC en . het NVV". ZIA doet een'broep 

op alle partijgenoteri,werkzaam in de bedrijven, om hun medearbeiders 

van de noodzaak daarvan te overtuigen en • de sectarische vooroordelen 

tegen het lidmaatschap van het NVV te•overwinnens 

Niet in alle gevallen stelt de CPN.leiding echter piije . 6p het 

toetreden van haar leden tot het NVV. Dit blijkt nu de Nederlandse 
, 	. 

Onderwijzers Vereniging '(NOV) een voorstel tot haar aansluiting . bij 

het 	
•,. 

NVV aan de orde heeft gesteld. 

De partijleiding gaf in Amsterdam,waar verschillende CPN-ers 

lid zijn van de NOV; opdracht aan beirokkenen zich ten stelligste 
•••• 	• 	• 	• 	, 

te verzetten tegen de voorgestelde 6:ansluiting. 

Deze afwijzeride houding is kennelijk ingegeven door de vrees 

van het partijbestuui, dat de . NOTila een eventue1e aansluiting bij 

het NVV haar voorkeui voor het openbaar onderwijs zal opgeven. Het 

Nederlands Verbond van .Vakverenigingen spreekt namelijk geen voorkeur 
•• 

uit voor het openbaar of voor het bijzonder onderwijs. 

••• 

Pegasus-boekenapparaat. • .db • 

W....WMWaO 4.eW dM g  

Het grootste deel van de 'boeken verkocht door de communistische 

"Boekhandel en Uitgeverij Pegasus" wordt omgezet via het zgn. boeken- 

- apparaat. Dit wordt gevormd door ongeveer 200 tot 250 vrijwillige 

padewerkers, die onder leiding van speciaal daarvoor aangewezen CPN-

districts- en afdelingsbestuurders de in consignatie ontvangen werken 

aan Ae man brengen. 
• 
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In 1958 is de verkoop via het . "boekenapparaat" belangrijk bene- 
. 	. 

den de raining gebleven l in tegenstellinetlet de .voor 1957 . ruimschoots 

vervulde taak. Deswege heeft men bij "Pegasus" naarstig gezocht naar 

de oorzaken van Opt achterblijven. Men wijtte het aan het feit dat 

. ion groot aantal "boekenwerkers" in 1958 bij de verkiezingscampagnes 

was ingesehakeld. Voorts hield men rekening met de mogelijkheid, dat 

de vraag naar Pegasus-boeken door de tweespalt in 'de :CPN en de EVC was 

teruggelopen. De leiding van Pegasus meende bov6ndien, dat de kwali-

teit van de aan de markt gebfaChte Pegasus-boeken slechter was gewor-

den. Daarnaast was zij van oordeel dat de partij het boekenwerk te 

weinig zag als een onderdeel van de normale partij-activiteitt.reden 

waarom men meer overleg wenst tussen Pegasus en-de partijleiding. 

Hierdoor hoopt men tevens bet grote en toenemende aantal fraude-ge-

vallen te kunnen verminderen. 

Het feit, dat het boekenapparaat er in 1958 niet in slaagde de 

geraamde omzetcijfers te behalen, 'weft de leiding van Pegasus er 

niet .van weerhouden de eisen voor 1959 nog hoger te $ stellen. 

Stem van Lenin. 

Inmiddels zijn bij Pegasus drie nieuwe uitgaven verschenen, ge-

titeld "De Tweede Wereldoorlog in brieven", bevattende de geheime cor-

respondentie tussen Stalin-Roosevelt-Churchill-Attlee en Truman, en 

een tweetal boeken van Lenin, 	"Marx-Engels-Marxisme" en "Over de 

commune van Parijs". 	 •• 

Voor de kopers van deze.drie boeken, .stelt Pegasus als speciale 

attractie een gramofoonplaatje ter teschikking waarop de stem van Le-

nin te toren is. Dit plaatje bevat een opname van een rede "tat is 

Sow jet. 	hij op 22 maart 1919 te Moskou uitsprak. De Neder- 

landse vertaling is bij de opname gevoegd. 

12e Waarheidzomerfeest. ..... -------- 

Vorig jaar vond, zoals bekend, geen Waarheidzomerfeest plaats. 

Hiervoor waren verschillende oorzaken aan te wijzen, ni. de slechte 

financiele positie van de partij en van "De Waarheid" (de laatste 

jaren werden er op elk zomerfeest duizenden guldens toegelegd), het 

steeds teruglopende aantal bezoekers en de moeilijkheid goede artis-

ten aan te trekken. Tevens werd verstoring van het feest door leden 

van de Bruggroep gevreesd. 
Hoewel 



Hoewel deze negatieve factoren geenszins zijn verdwenen besloot 

het partijbestuur in zijn zitt4mg van 27 maart eon zomerfeest .1959 te 

organiseren. Net  zal op zondag 30 augustus in Amsterdam worden gehou-

den. 

De partijleiding meent het gevecht met de Bruggroep gewonnen te 

hebben en wil blijkbaar moeite moch kosten.sparen pm deze overwinning 

te accentueren met een zomerfeest. De CPN zou.daarmee tevens de indruk 

willen wekken, ongeschonden.uit de strijd te zijn getreden. 

De verwachtingen over het aanta]. bezoekers - 5000 wordt al 

bevredigend geacht zijn overigens niet hoog $espannen. 

Waarheid-werfactie. 

Als beiijs voor het ingetreden herstel en de gfOei van de CIDN 

zullen de districten op de dag van het zomerfeest e'en .  aantal nieuwe 
Waarhadabonneas en partijleden moeten* "aanbieden". De aanhang zal 

moeten laten zien dat een - "nieuwe tijd" is -aangebrokeh'en dat'de'par-

tij met nieuw glan . bezield is. De huidige niet bijzondei. gunais 

verlopende - werfactie wordt hierdoor met een maand verlengd. Met 

deze actie wordt beoogd 3500 nieuwe abonnees te winnein. 

- 0,agen ervan zal het verlies van een jaar_ nog niet eens geheel te niet 

zijn gedaan. De oplage van:  het partijdagblad blijft langzaam,maar ge-

stadig verminder en. 

jaar offeren. 

In de viering van het veertig-jarig bestaanvan-d& CPN zag de 

paitijieiding een speciitle aanleiding voor :een bede om. geld.'De .CPN- 

ers Werden opgewekt voor • elk jaar lidmaatschap een -klein giocit be- 

•rig over ti rnaken. 	De .samilkingen heeft ".De 	 een-in 

het oog lopende wijze vermeld. Daarbij werd;liet .Eicceift -gdiegd — tiet 

alleen op het bedrag der schenking. maar vooral op het aanta]. "dienst-

jaren" van de begunstigers. 

••• 
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MANTELORGANISATIES  

Tien aaar Wereldvredesraad. ..... 	...... 	........ 

Wanneer de Vereldvredesraad van 8 - 13 mei in Stockholm ter ge-

legenheid van zijn tienjarig bestaan bijeenkomt zal daar niet alleen • 
. 	. 

-op . de ontwikkeling en 	 J n de activiteiten van de afgelopen aren -  worden 

teruggezien. Ook het toekomstig o,treden van de organisatie gaat een 

belangrijk punt van bespreking vormen. De mogelijkheid van een wijzi-

ging in de organisatorische opbouw van de WVR (zie het voorgadride 

maandoverzicht) neemt, indien de voortekenen niet bedriegen,* reed's 

mat vastere vorm aan. 
. 	• 	. 

In een beschouwing over de wijze van werken der vredeskrachten 

gaf het "Bulletin" van de WVR enkele maanden geleden voor het .  eerst 

een min of meer systematische onderverdeling van de taken en de spe-

cifieke problemen in de verschillende werelddelen-. In he",t:WVR-orgaan 

van medio februari 1959 zijn aparte rubrieken geopend • voor Europa, 

Afrika, Azie, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en een yoor - La-

tijns Amerika. hisschien.voelt de. WVH meer dan -voorheen behoefte tom 

de vredescampagne's te nuanceren naar gelang van de economische,.po-

litieke en geografische ges;teldhei4 . van.de  verschillende 

tot voor kart gevoerde wereldomvattende.maar gelijkvormige.campagne's 

sorteerden een uite•nlopend en sours vrij . negatief effect.. Het zoge-

naamde Duitse probleem, waarmede ()plc de WVR zich bemoeit.. 0 :zegt het 

Westen bijvoorbeeld veel meer dan Yet Oosten. Reeds'nu . schijnt'dei 

propaganda van de. communistische wereldvredesbevieging met deze:er-

varing meer dan voorheenrelrening te gaan.Aouden Zo. is bijvoorbeeld 

het vraagstuk van de Duitse eenheid centraal gesteld voor Europa, ter-

wijl de "vredesstrijdere in Azie en Afrika zich meer speciaal moeten 

bezig houden met het thema "anti-kolonialisme", al dan . niet gekoppeld 

aan strijd tegen het "dollar-imperialism0 en pie t oliekapitaal. 

Tijdems de komende zitting in .Stockholm zal wellicht .worden. . 

voorgesteld het vredeswerk niet meer bij •oortduring centraal door 

de WVR te . laten Leiden. . Wanneer eventuoel wordt ove:rgegaan tot.d.e. 

vorming van regionals, op collectieve basis werkende bestuurscolle-

ge's, kan het bezwaar van een al te starve uniformiteit bii toelcom-

stige acties worden ondervangen. • 

.Globale campagnes4  zoals tot dusver die tegen de atoomboth, de 

"koude oorlog", de vesti.e.ng .  van raketbases, zullen waarsthijalijk 

ook bij een zodanige ontwikke sling gehandhaafd blijven, voor zover 

Noskou 



18 - 

Moskou, Peking en andere centra van het communisme daarvan voor hun 

wereidpolitieke oogmerken •oordeel denken te hebben. •• 

Op 10 mei a.s. zal te Luik een conferentie worden belegd door 

het Belgische "Ihitiatiefcomite tot Stopzetting van de A-bom-proeven". 

Delegaties uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Belgie en Luxemburg 

zullen aan deze bijeenkomst deelnemen. 

De Nederlandse Vredesraad, die een bustocht naar . Luik zal organise-

ren, heeft een aantal Nederlanders opgewekt deze conferentie bij 'te 

wonen. 

Hocwel dit overleg in Belgie niet is aangekondigd al6 een con-

stitutieve bijeenkomst, blijft het mogelijk dat hier sprake is van 

een oprichtingsvergadering van een "Europe se
. 
 vrede'sraad". 

••, 
Vereniginff "Nederland USSR". ........ --,-,----- 

. 	.. 
Voor het eerst rinds 1955 is de leiding van de VerenigI•ng 

11 
 Ne- 

deriand - USSR" er in geslaagd een "Maand ter bevordering van de 

vriendoahappelijke betrekkingen tussen Nederland en de USSR" te orga-

niserem. 

Zoals bekend stagneerde deze propaganda in 1956 aanvankelijk wegens 

gebrek aan .  artistieke:mectewerking, wat tot uitstel noopte. De bloedi-

ge ontwikkeling in Hongarije leidde tct het afgelasten van de plannen. 

Ais gevolg van de slagen die ook "Nederland - USR" sedert 'november 

1956 kreeg te incasseren, kwam dee,  vereniging tot medio 1958 zelfs 

niet toe aan .het waken van een nieuw project voor een "vriendschaps- 
. 
maand". De herdenking van het tienjarig bestaan van "Nederland - USSR" 

in 1957 had men onder de destijds voor„de communisten ongunstige om- . 
standigheden buiten de openbaarheid gehouden. Zij wend op sobere wij- . 

. 	 . 

ze slechts in kleine kring gevierd. 

De huidige manifestaties van vriendschap - van 13 april to:p 14 , - 
mei a.s. 	concentreren zich op Amsterdam en 's-Gravenhage. Den Haag 

voert hierbij de boventoon met vier lezingen en vijf filmvoorstellin-

gen. Van de overige afdelingen houden in dit kader alleen Zaandam, 

Hilversum, Rotterdam, Beverwijk, Assendelft, Nederhorst den Berg, 

Purmerend en Krommenie een locale bijeenkomst. 

. op het programma staan vijf lezingen door Th. de Vries en 

over. het Sowjet-Russische Zevenjaren7plan, verder causerien 

van over zijn reisindimkken uit de USSR, alsmede praat-

jes over . muziek en lilmvoorstellingen. 

- Een 
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Een muziekavond op 3 mei in het gebouw "Marcanti" te Amsterdam, 

bedoeld om het hoogtepunt van de'"Maand van vriendschap" te zijn, 

werd aangekondigd als "Groot Nederlands-Russisch Concert". 

kie,t zangkoor "Morgenrood" onder leiding van 	 - en de ar- 

beidersmuziekvereniging. "Kunst na,Arbeid" uit Purmerend zijn in het 

programma vermeld, maar over eventuele medewerkers van Sowjet-Rus-

sische origine aan deze avond is niets naders medegedeeld. 

Vrouwenbeweginik 

NVB-stertocht. 
..... 411.MOMMOOM 

De jaarlijkse NVB-stertocht voert ditikaal op 23 juni naar Haar-

lem. Men zal ageren tegen . het fascisme en het atoomgevaar onder de 

leuzen "tegen fascisme en atoomgevaar" en "vbor een atoombomvrije 

zone in Europa". Des morgens zullen de deelneemsters bloemen en kran-

sen leggen bij. het zraf van Hannie Schaft, waarna om 12 uur in het 

Haarlems Concertgebouw een bijeenkomat met een gevarieerd piogramma 

begint, geleid door 	 , de voorzitster van` de NVB. 

Annie Averink, algemeen secretaresse, zal een kort woord spreken. 

Per voorbereiding van deze stertocht besloot het NVB"-hoofdbe-

stuur op 20 april ji. met een nieuwe ledenwerfactie te beginnen..De 

resultaten van de vorige ledenwerfcampagne, die in - september 1958 

aanving, stemdende NVB-leiding kefinelijk geestdriftig.lidj het af-

sluiten eind januari 1959 - zou de NVB 155 nieuwe leden hebben ge-

wonnen alemede 310 nieuwe &Donne's op het verenigingsorgaan "Vrouwen 

voor Vrede en Opbouw". Thans .hoopt men 250 nieuwe namen aan de leden-

lijsten te kunnen toevoegen. 

Congres Bond van Socialistische Zan - en Muziekvereni In en. 

De Bond van Socialistische Zang- en Muziekverenigingen in Ne-

derland congresseerde op 25 en 26 april in Leiden. Uit de discussie 

is de wens naar voren gekomen, dat het de bij dezebond aangesloten 

koren-in tbenemende mate mogelijk zat worden naar buiten op te tre-

den, samen met andere kOren. 

Een zangmanifestatie op 5 mei, de bevrijdingsdag, realiseerde 

reeds iets van dit verlange'n. Ter gelegenheid van de nationale her-

denking hebben op de Dam in di hoofdstad een 15-tal koren, waaronder 

"Morgenrood"-centrum alle aangesloten bij de Bond van Amsterdamse 

Zangverenigingen 



Zangverenigingen liederen uit Oost- en West-Europa ten gehore ge-

bracht, onder leiding-van 

Ale dirigent van Viorgenrood"-centrum is 	in communistische 

kringen geen onbekende. Hij heeft sinds kort zitting in . demuziek-. 

commissie van de vorengenoemde t niet-communistisch gezinde Amsterdamse 

Bond van Zangverenigingen. Het door hem geleide zangkoor gaf reeds 

in januari jl., semen met drie niet-communistische koren, een concert 

in de Noorderkerk te Amsterdam. 

Ook de communistisch georienteerde Bond van Socia4stische Zang

en Muzlekverenigingen heeft aan deze collectieve koorconcerten speci-

A1e'aindEcht gewijd. In het bondsorgaan "Klankbord" wijdde het be-

stuurslid 	 een beschouwing aan deze vorm van samenwerking. 

. De schrijver betoont zich daarvoor enthousiast en maakt in zijn arti-

kel de slotopmerking, dat de arbeiderszangkoren in hun naaste omge-

ving, temidden van klassegenoten, hun heil moeten zoeken en daar aan 

• de eenheid op politiek gebied moeten werken. Genoemde 	is reeds 

enkele jaren eveneens bestuurslid van de Bond van Amsterdamse Zang-

verenigingen. 

Jeugdbewegins  

Buresu:zitting_WFDJ _ in_Berliln :  

Pp 6, 7 en 8 april vond in Buckow bij Berlijn een bureau-zitting 
..- 

van de Wereld 	 m federatie van Democratische Jeugd plaats, waarin en zich 

voornamelijk bezig hield met de kwestie Duitsland, met de voorberei-

dingen voor de algemene vergadering van de WFDJ, die van 10 - 18 augus-

tus -in Tsjechoslowakije zal worden gehouden en met de bijdrage van de 

WFDJ aan het 7e Wereldjeugdfestival in Wenen. 

, eerste secretaris van de (communistische) "Freie 

Deutsche Jugend", stelde ten aanzien van de beide Duitse republieken, 

dat een eind inoest .worden gemaakt aan het bedreigen van de .  vrede in 

Europa en de wereld door het Duitse militarisme. Aileen een vredes-

verdrag met Duitsland zou z.i. een vieedzame democtatische 'ontwikke-

ling van West-Duitsland ten gevolge hebben. Het desbetreffende voor-

stet had, volgens hem, de voile instemming van de Oostduitse jeugd., 

Hij gal de verzekering, dat deze dan ook niets zal naiaten om . de West-

duitse jeugd tot een zelfde standpunt over te halen. 
•. 

Vermoedelijk heeft 	 vice-voorzitter van het ANJV, 

deze 
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deze zitting van het bureau 'van de WFDJ,.bijiewoond. 

Verietsbeieging  

Congres "Verenie Verzet 1940-1945"; ...... ..... 	..... 

Op 18 en 1.9 april.j1. vond in het gebouw "De Valk" in Amster-

dam het congres van de Vereniging "Verenigd Verzet 1940-1945" plaats. 

Alhoewel men er in de voorafgaande maanden steeds naar gestreefd 

had dit congres tot een manifestatie op brede basis te waken, is daar 

in de praktijk weinig van terecht gekomen. De niet-communistische ver-

zetsorganisaties hadden het niet nodig gevonden waarnemers te zenden. 

Het aantal gedelegeerden bedroeg nauwelijks 50 a 60 personen, onder 

wie een -  klein aantal buitenlandse gasten., 

Namens de "Federation Internationale des Resistants" (FIR), waarbij 

"Verenigd Verzet" is aangesloten, woonde de secretaris-penningmeester, 

het congres bij. 

Na een kort welkomatwoord van voorzitter 	 hield de 

hoofdbestuurder 	 (voorstander van een strakke partijpoli- 

tiek in,Verenigd Verzet) de inleidikg. In zijn re de sprak hij voorna-

melijk aver . het Duitse gevaar. Hij herinnerde hierbij aan de herbewa- 

pening van net Westduitseleger en 'Tian de wederopleving van het fas-
., 

cisme zowel in als buiten West-Duitsland. 

Uitvoerig besprak hij de noodzaak jongeren in het werk van de 

oud-verzetsorganisatie in te schakelen. Over dit punt is in de afge- 

lopen maanden zowel in de FIR als in Verenigd Verzet veel gediscussi-- 
eerd. Men gaat 4ierbij, zoals bekend, uit van de gedachte, dat de 

geest van het fascisme nog steeds levend is en in de laatste jaren 

zelfs in kracht is toegenomen. 

Op de (communistische) oud-verzetsorganisatiesrust de task het fascis-

me geheel en al uit te roeien. De leden van deze organisaties zijn 
• 	. 	 • a 

echter grotendeels voortgekomen uit het verzet gedurende de tweede 

wereldoorlog en zijn thans veelal van middelbare leeftijd of ouder. 

Door dit "verouderingsproces" dreigen.bij de FIR aangesloten organi-

saties uit te.sterven. Met het aantrekken van jonge leden, die welis-

waar nimmer aan het werkelijke verzet hebben deelgenomen doch die met 

de historie ervan vertrouwd moeten warden gemaakt, hoopt men de gele-

deren aan te vullen. 

beschuldigde de niet-communistische Vereniging van Ex- 

Politieke 



-22- 

Politieke Gevangenen CExPoGe) van het bedrijven van anti-communisme, 

met veronachtzaming van het fascistische gevaar. De vereniging zou 

zich om dit tegen te gaan vooral tot de jeugd moeten richten. 

zag hierin dan ook een speciale taak voor Verenigd Verzet. Door goede 

voorlichting op de openbare scholen,betreae .riae de gesdhledenis 'van 

het verzet in de Jaren 1940-1945, moet 'de jeugd op de hoogte gesteld 

worden van de werkelijke gebeurtenissen in de afgelopen oorlog ern' de 

rol die het verzet hierbij heeft gespeeld. 

De aanwezigen spoorde hij aan, weer dan voorheen, het vereili-

gingsorgaan "De Stem van het Verzet" te verspreiden en vooral veel 

jonge mensen naar vergaderingen,filmvoorstellingen etc. te brengen. 

De discussies brachten weinig nieuws. Vrijwel iedere spreker 

heeft op zijn beurt de kwestie van -het aantrekken en voorlichten van 

de jeugd aangeroerd. Een stelde zelfs voor een "Jongerenbrigde" in 

het leven te roepen. 

ook de eis aan de Duitse Bondsrepubliek tot schadive'rgoeding 

aan de slachtoffers van het nazi-regime kwam ter sprake. 

Mr. 	, lid van de Landelijke Raad, gal* een uiteeiiZetting over het 

werk van het "Sociaal Medisch Consultatiebureau" voor oud-verzetsstrij-

ders. Volgens hem zou de Westduitse'regering als voorwarde - voor het 

geven van schadevergoedingen aan Nederlandse ex-gevangeneA naast de 

teruggave van de gebiedei Elten en Tudderen ook de vestiging van Duit-

se wapendepots op Nedeilands grofidgebied eisen. Hij wekte de aanwezi- 

gen op hiertegeri een handtekenin&ctie te begitinen. 

In de middaguren van de tweede congreklag werd overgegaan tot 

het kiezen van de nieuwe Landelijke Raad. Deie bestaat thats'uit 26 

personen, onder wie ook . Net algemene stemmen werd 

wederom tot voorzitter gekozen. 
. 

Tenslotte besloot het congres een :schrijven te ienden aan `cue 

Westduitse regering om te protesteren tegen een in juni in Arolsen te 

houden bijeenkomst van voormalige leden der SS. Een afschrift van dit 

schrijven zou worden gezonden aan de Amba'ssadeur van Bonn in Den Haag, 

alsmede aan de pers. 
. 	. 	. 

In de wat rommelige bijeenkomst werd bijna geen controle uitge-

oefend op de identitiat van de "gedelegeerden". Het gezelsChap wissel- 

de nogal. Men kreeg de indruk, dat velen, die de eerste dag aanwezig 

waren, niet de moeite hebben genomen de tweeds dag'weer present te 

zijn, zodat het congies des zondags geheel andere figuren. - nu voor-

al uit Amsterdam zelf te zien gaf. Wezenlijke interesse werd ter - 

- nauwernood 
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nauwernood opgebracht. De particuliere gesprekjes gingen veelal over. 

de Nederlandse kansen in de die middag gespeelde wedstrijd "Holland-

Belgie". 
• 	•• 

Buchenwald Vriendenkring.  

Zoals to doen gebruikelijk heeft de "Buchenwald-Vriendenkring" 

ook dit jaar op 11 april in Amsterdam de bevrijding van het voormali-

ge concentratiekamp herdacht. 

Ben delegatie uit Duitsland en de Nederlandse Vrouwenbeweging namen 

aan de plechtigheid deal. Bij het Buchenwald-monument"op de* Oosterbe-

graafplaats werd een krans gelegd. In een des avonds gehouden bijeen-

komst sprak o.a. 	 , lid van de Iamdelijke Raad van de Bu- 

chenwald Vriendenkring. 

Zij wees, geheel in de trant van de communistische voorlichting, op 

het gevaar van het herlevend nazisme in Weit-Duitsland en herinnerde 

aan de afgelegde gelofte "Nooit weer Nazisme", die geen ijdele kreet 

mag worden. 

r• 

•• ■ 
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VAKBEWEGING.  

De break tussen Wereldvakverbond en "oude" EVC.. 

In het vorige maandoverzicht kon nog terloops worden medegedeeld 

dat begin april voor de "oude" EVC te Warschau de born was gebarsten. 

Inmiddels zijn nadere gegevens verkregen over hetgeen zich-aldaar ter 

zitting van het Uitvoerend Comitfi van het WVV (2-6 april) heeft afge-, 

speeld. 

Bi.j het binnengaan van de zeal voor 'het deelnemen aan de ope-

ningszitting - had Brandsen geconstateerd dat • de plaats, bestemd.voor 

de Nederlandse gedelegeerde, reeds was'bezet door zijn.rivaal 

voorzitter van de EVC-1958. Diens aanwezigheid was voor Brandsen. geen 

verrassing, daEr hij telefonisch in kehnis was gesteld van een pp 31 

maart in "De Waarheid" verschenen beriCht dat 	aan de zitting 

te Warschau zou deelnemen. Het CloN-da.gblad moet hierover rechtstreeks 

uit Moskou zijn ingelicht. 

vertrok op 20 maart, tezamen met een mede-bestuurder van 

de EVC-1958, naar de USSR (terbijwoning van het vakbondscongres te 

Moskou). Er was toen nog geen sprake van dat hij de zitting van het 

Uitvoerend Cordite te Warschau (wear hij geen lid van is) zou bijwonen. 

Hij moet op reis zijn gegaan met het idee na afloop van het congres te 

Moskou een rondreis door de Sowjet-Unie te molten waken. In Moskou heeft 

hij echter ruimschoots contact kunnen opnemen met de voornaamste be-

stuurders van het WVV, die daar alien verbleven ter gelegenheid van het 

Sowjet-Russische vakverbondscongres. Kennelijk is toen bekokstoofd 

vooral onder aandrang van Sowjet-Russische kant dat 	de zit- 

ting in de Poolse hoofdstad als "waarnemer" moest bijwonen. In de rij 

van vooraanstaande bestuurders van het Wereldvakverbond was Brandsen 

de enige vice-president van het WVV, die geen invitatie voor Moskou 

had ontvangen. Dit feit moot voor de "oude" EVC reeds een token aan de 

wand zijn geweest. Het EVC-verbondsbestuur had dan ook al vermped dat 

Brandsen in Warschau mogelijk voor bete vuren zou komen te staan en 

hem met het oog daarop een blanco mandaat verstrekt. 

"Verklarinff", 
m -m-m---- 

In "Werkend Nederland" van april 1959 heeft de EVC een omstan-

dige verkiaring over haar besluit tot uittreding uit het Wereldvak-

verbond gegeven. Blijkens een perscommuniqu6 is zij ook van plan de-

ze verklaring (die tevens een verslag inhoudt van de desbetraffende 

discussies 



- 25 - 

discussies te Warschau) in vertaling man di7.erse buitenlandse vakor-

ganisaties toe te zenden, Aldus verkrijgt het "incident" door toedoen 

van de. "oude" zyc een ruime 	 Het WVV zelf , zomede radio 

en pers achter het. IJzeren Gordijn, hebben in hun uitvoerige versla-

gen over de WVV-bijeenkomst te Warschau met -geen woord van het bedan-

ken van Brandsen als vice-president van het WVV melding gemaakt. 

Aan de verklaring in "derkend Nederland" wordt het volgende ont- 

leered: 

Brandsen had aan het begin van de zitting het woord gevraagd en 

bezwaren ingebradht tegen de aanwezigheid van 	op de besloten 

zitting van dat bestliurscollege. Hij Icon .zich voorstellen, zo zei hij t  

dat in bijzondL.:e omstandigheden wel eens waarnemers werden uitgenodigd, 

doch begreep niet hoe "de scheurmakerij" van 	kon worden gehono- 

reerd met eentoelating als waarnemer tot deze zitting. 
•• 

De algemeen secretaris van het WVV, 	 s antwoordde 

hierop o.m.; dat 	WVV consequnt naar een zo groot mogelijke een- 

heid had gestreefd door zowel Brandsen uit te nodigen ale 	tot 

de zitting toe .te laten. 

Brandsen vroeg vervolgens opnieuw het woord, Hij meende de aan- . 
wezigheid van de "scheurmaker" 	niet anders te kunnen opvatten 

dan ale een vorm van steunverlening aan een groep, die de progressie-

ve arbeiders in Nederland in discrediet had gebracht. Die steun was 

vagend hem van het begin of aan'verleend t getuige het passeren van 

de "oudefl'EVC bij uithodigingen voor bezooken aan de Sowjet-Unie'en 

volksdemocratische landen. 

• -Ddarop stelde 	 functie ialdvicevoorzitter ter beschik- 

king 'eh verklardedat de -EVC4ractigch.*Zeker-het oiganisatorisch con-

tact met het • WVV zou verbrekeh.- - 	
• 

Het Italiaanse 	 het - Uitvoerend Comit6 

heeft getracht Brandsen van zijn besluit to weerhouden. Hij betwij-

felde of het WVV-secretaria6t 1,yel . 4eAui4t9 ..weg : in2dege l ewall40,d had 

en stelde voor dat di .t de scheuring. van de f bij het WVV aangesloten 

vakbewoging in Noderland c zou onderzoeken en daarvan op de eerstvolgen-

de zitting van het Uitvoerend Comite. verslag zou doen ( 	kon als 

Nenni-socialist een enigszins afwijkend geluid doen horen. Communis-

ten en Nenni-socialisten zijn tot.dusver verenigd in de CGIL, het 

grootste vakverbond van Itali;'). 

Hierna voerde het Sowjet-Russsche lid 	 het woord Hij 

verweet Brandsen dat deze de behandeling van de agenda vertraagde. 

Overigens 
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Overigens sloot hij zich aan bij de suggestie van 

Brandsen'veiklaarde .e.chter dat hij er geen heil in zag opnieuw 

het resultaat van een door het WVV in te stellen onderzoek of : te wach-

ten. Hij verliet de liergadering In gezelschap van ziln.tolk Wouter 

Gortzdk, de -zoon vat het gewezen Kamerlid. 

De "oude" EVC heeft in de "verklaring" gezegd te willen probe-

ren nog bestaande contact en met buitenlandse nationale 4akorganisaties 

aan te houden, ondanks de breuk met het WVV. 

Gezien de houding van de leiders der communist ische partijen zal 

deze wens wel practisch onvervulbaar blijken. De "oude" EVC kreeg im-

mers geen enkele uitncidiging . voor de 1 met-viering uit de 6atelliet-

landen. De EVC-1958 Aaarentegen ontving tal van invitaties'om daaraan 

deel te nemen. Zo vertrokken op 21 april drie bestuurders van de EVC-

1958 via Moskou naar Peking. ook gingen tegen einde april EVC-1958- 

delegaties naar Tssecivalcise, de DDR en 131.11 

Wel reisde ook een delegatie van de "oude" EVC oostwaarts, doch 

met bestemming Belgrado. De beide delegatieleden, B. Brandsen en H. 

Gortzak (het gewezen Tweede Kamerlid voor de CPN) zouden de gast zijn 

van de autonome Joegoslavische vakbeweging, .die van 23 tot 28 april 

een congres hield. 

Voor het ANP-bericht over beider vertrek had "De Waarheid" plaats-

ruimte over. De CPN beschouwt deze reis op uitnadiging van het "Tito-

vakverbond" als een soort dgmasqu4. 

Het openlijk in contact treden.van de "oude" EVC met de Joego-

slavische vakbeweging wordt kennelijk door de CPN uitgelegd ale een 

"bevestiging"van de politieke onbetrouwbaarheid, waarvan De Groot en 

zijn medewerkers Brandsen c. s. betichtens 

Resultaten WVV-verEadering te Warschau. 

Alan het begin van de eerste bijeenkomst van het Uitvoerend 

Comit6 vond de verkiezing van - de Italiaan 	 algemeen 

secretaris van de hiervoren genoemde CGIL, tot voorzitter van het 

Wereldvakverbond plaats. Hilvolgt ale zodanig zijnilandgenoot 

op, • die van 1949 of tot aan zijn dood in november 1957 de 

functie had bekleed.  

Na het hiervoren vermelde incident met Brandsen.werd de zitting 

van het Uitvoerend Comit6 voortgezet met een inleiding van een der 

WVV-secretarissen, 	 . Hij sprak over de ontwikkeling van 

- de -- 
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en de claarop-volgende discusstes bleek de opzet tot het meer en meer 

dienstbaar waken van. het WVV aan,de buitenlandse politiek van de Sow-

jet-Unie. Vooral uit de woorden van de Sowjet-Russische vakbondsfunc-

tionaris 	 viel op te maken dat de USSR zich van deze grootste 

der communistische frontorganisaties krachtiger dan voorheen te 

eigen bate wil bedienen. Volgens 	 behoort het WVV een brede 

internationale campagne te organiseren voor onmiddellijke stopzetting 

van' .de proeven.en de productie van atoomwapens. 

. Het WVV moest ook het inittatief nemen om,tot een spoedige on-

dertekening van een vredesverdrag met Duitsland te komen, tot de te-

rugtrekking van vreemde troepen uit andere landen en de opheffing van 

exile vreemde militaire bases. 

Het Uitvoerend Comit6 besloot van $-10 mei a. s. te. GOrlitz (aan 

de Oder-Neissegrens) een internationale vakbondsconferentie te orga-

niseren, waarvoor alle Cook de niet-communistische) vakbonden in Eu-

ropa zullen worden uitgenodigd, ter bespreking van de mogelijkheden 

van een vredesverdrag met Duitsland. 

De arbeidersorganisaties van Europa zouden daarmeekunnen tonen 

dat zij "de politiek van de.wraakzuchtige militairen van West-Duits-

land, die ondersteund. wordt door Amerikaanse militaire kringen", af-

wijzen en accoord gaan met de vredesvoorstellen van Chroestsjow. De 

datum 8-10 mei zou zijn gekozen als zijnde de veertiende verjaardag 

van de nederlaag van het Nazisme. De algemeen secretaris van het WVV, 

gaf de toelichting, dat de bijeenkomst teGOilitz vooraf ging 

aan de ministersconferentie te Genave v  teneinde Max' duidelijk de wil 

der arbeiders te tonen. De, vredelievende krachten heten .daardoor te 

worden ,gemobiliseerd en vooral de arbeiders en hurl vakorganisaties • 
zouden worden gesterkt 	11141 strijd om Europa in een vredesz8ne te 

veranderen. 

De voorzitter van het Verbond van Sowjet-Vakverenigingen, 

betoogde op zijn beurt, dat een der belangrijkste takenvan het WVV 

in de strijd voor de vrede is: het verbreden en consolideren van zijn 

invloed onder de massa der arbeiders door verhoging van de activiteit 

voor verbetering van de levensomstandigheden. 

Hiermede wordt het karakter van het WVV voor dit moment wel 

duidelijk aangegeven. Primair is militante "vredesactie"; waaraan 

het vakbondswerk moet warden dienstbaar gemaakt,: 

. 	 - Nieuwe 
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Nieuwe door Moskou voorgeatelde conferentiet. -  - -------------. . . .. 	--------------------- 
•• 

Bij de bespreking van een ander agendapunt: "Ontwikkeling van 

de strijd van het werkende yolk voor 'de vervulling van ztjn economi-

sche en sociale eisen", bleek ook het streven der Sowjet-Russen tot 

het activeren en het stimuleren van het WVV. 

Ben bedekte critiek aan het adres van het WVV-secretariaat 

leverde 	 '(SU) • toen hij zei, dat het secretariaat zijn arbeid 

moest versnellen ter uitvoering van de besluiten van het laatste WVV-

congres. Het moest een minimumprogram opstellen voor de strijd van de 

arbeiders, dat aanvaardbaar zou zijn voor de vakorganisaties van alie 

landen. Hij wees voorts op de noodzaak van het bijeenroepen van een 

vakbondsConferentie, waar de ontwikkeling van de economische banden 

tussen wile landen nader zou kunnen worden bezien. 
•• 

stelde verder voor ook een grate confereritie to beleg-

gen waar de strijdmethoden voor ae vakorganisaties in de kapitalisti-

eche landen tegen de werklocisheid kunnen worden vastgelegd. Tevens 

zou het z.i. nuttig zijn indien het WVV in zijn . volgende.vergadering 

de situatie van de arbeiders in de Verenigde Staten zou bezien. In 

verband met de aanvallen op de sociale zekerheid der arbeiders .  achtte 

het raadzaam na te gaan of het mogelijk is een internationale 

vakorganisatie-commissie in to stellen, die zich moot verdiepen in de 

problemen van de iociale zekerheid. 
• • 

Ook stelde 	 de pprichting van een commissie voor, die 

tot tat* heeft bijstand f4 verlenen aan ova politieke redenen vers. 

volgde vakbondsleiders. —  

De eerstvolgende iitting van de Algemene Raad van het WVV, die 

in apiirte Peking had moeten plaatsvinden, is in verband met de vele 

dit jaar to houden conferenties uitgesteld tot april 1960. In 'het ko-

mende najaar zal dan eerst het Uitvoerend Comit6 nag bijeenkomen. 

Op vdorstel van 	 word een vertegenwoordiger van de Afri- 

kaanse vakbonden in het secretariaat van het Wereldvakverbond opgeno-

men, t.w. de Soedanees 
• 

Evenals bij de kwestie Brandsen, 	due ook uit het verdere 

verloop an de jongste zitting van het Uitvoerend Comite de domineren-

de positie van de SQwjet-Russische gedelegeerden in het • WVV. Zij waren 

het, die 	 ter vergadering meebrachten en diens positie 

veilig stelden. Van hen gingen ook de initiatieven voor de komende 

WVV7acties uit. 
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HOOFDSTUK III - OVERIGE GROEPERINGE1L 

• PSP. 
Alb Inn im• 

Zoals bekend verwerpt de Pacifistisch Socialistische Partij 

(PSP) geweld als middel ter oplossing van internationale geschillen 

en weigert zij op grond daarvan de militaire paraatheid als factor 

voor het verkrijgen van een juiste verhouding tussen de volkeren te 

aanvaarden. 

Hieruit vloeit voort dat de PSPzich koert tegen elke bewape- 

ning en zich heeft uitgesproken voor eenzijdige nationale ontwape- 

fling, die zal moeten voeren tot internationale ontwapening. 

In dit 17cht dient te worden bezien de op 13 april jl, door 

Ir. 	 (toen nog partijvoorzitter) gehoilden iadf_o-redu, 

getiteld: "Tien jaar N&VO" (gepubliceerd in het P3P-orgaan "Bevrijdine 

van 30 april 1959, 3e jaar gang no a 6). 

Daarin zei hij o.m. dat de PSP het 10-jarig bestaan van de NINO 

niet had meegevierd, omdat de partij de NAVO-politiek verwerpelijk 

acht. Zij ziet in'ha6r aotie het luiden van de doodsklok over Europa 

en cue laatste stuiptrekkingen van een historisch tot mislukking ge- 
. 	_ 	. 

doemde poging on; de westerse superioriteit en overheer6ing -F,11 de we- 

reld te behouden 

De PSP, zo gait het voort, zal pas feest vier en als de 'NOD wordt 

ontbonden, aangezien dat een belangrijke starl*zal zijn op d6 weg"naar 

ontspanning, die een eerste voorwaarde is voor het ontstaan van enig 

onderling vertrouwen, wat noodzakelijk is voor de voorberdiding van 

56n wereldregering, de enige thaziler om de grote iieradprOblemen Wer- 
. 

kelijk op te lossen, 

'Zich sceptisch tonende't.a.V. de N1.2.g of de NAVO *Europa en de 

westelijke wereld van de comthunigtische agressie had gered betitelde 

hij de westeise politiek als een politiek van kracht en bedreiging 2  

die z.i. tovens oorzaak . was 3eweest van de uitbreidirig iran'do'voedings-

bodem voor het communisie in de test 'van de weield, 

De beschouAing . van Ir, 	 vetvolgt! 

"Tien jaar NANO tear en tien far en van leugen . en opzettelik'Vedrog l  

om ons bereid te maken medeplichtig te worden aan de DuitEe he:L-1)e-

wapening en om zelf ettelijke milliarden uit te geven voor 1e opbouw 

van een apparaat, dat gebaseerd is op een tegenstander die vele malen 

zwakker is dan men voorcaf. Om dit mogelijk te maken heeft incr. ons 

in een oorlogspsychose gebracht en gehouden". 

• 

Voor 



Voor deze uitspraak beriep spreker zich op de- defensiemedewer-

ker van de "Times", die verleden jaar de totale onmiddellijke bedrei- 

ging van het centraa]. Europese front zouhebtongeschat op ong....60.dides, 

waarvan .1.1 of 42 Russische l. welke hij stelde tegenover de officiele 

NAVO-schatting van het Sowjet-Russische militaire potentieel, nl. 

175 divieies. 

Tot slot van zijn betoog zei spreker nogmaale te hopen op het 

uiteenvallen van de NAV°, waarop z.i. redelijke kansen bestaan (daar- 

bij do Blend op de volgens hem innerlijke zwakte van de PAVO). 

Als Europa nog een taak heeft, aldus 	 t  slotopmerking, 

dan is het de taak om de brug tussen Amerika en Rusland te slaan. 

Nieuw hoofdbestuur. 

Inmiddels is op een dd. 2 .en 3 mei ji. te Amsterdam gehouden 

buitengewoon besloten congres van de PSI )  een nieuw hoofdbestuur ge-

vormd. 

In de plaats van Ir. 	 - die. onder-voorzitter 

wordt werd ale voorzitter gekozen prof. dr. 	 „.die o.m. 

bekendheid geniet als voorzitter van de.Geloofsgemeenschap van Chris-

tenen-anti-militairisten t uKerk en Vrede Hij maakte in 1955 met ande-

re theologen een reis naar Sowjet-Rusland en zal oolcdit•jaar optre-

den als leider van een . groep..protestanten, die van 6 tot 17 ju].i Mos-

hou zullen bezoeken. Het is de -bedoeling daar in contact te.treden 

met de Oosters-orthodoxe Kerk. . 

H.J. LanXhorst -.lid van de .Tweede Kamer en van de Provinciale 

• Staten van Noord-Holland - en 	 hebben in het nieuwe 

hoofdbestuur geen zitting weer. 

Welke betekenis aan dezebestuurswijziging moet worden toege-

kend. is nog niet geheel duidelijk. Met name geldt zulke voor de vraag 

of deze mutaties alleen het gevolg.zijn van interne persoonlijke ter 

genstellingen dan wel of hier ook sprake is. van een bewuste verster-

king van het links-socialistische element. 

Voor dit laatste zou mogelijk. kunnen pleiten dat in het nieuwe 

hoofdbestuur een.zevental aan de voormalige Socialistische Unie ge-

lieerde personen zitting heeft. 
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AGENDA: 

Datum: 

• 25 en 26 april'59 

april/mei '59 

bAjeenkomst  

Congres Bond Soc. Zang- en 
Muziekverenigingen. 

Maand ter bevordering van de 
culturele betrekkingen tussen 
Nederland en USSR. 

Plaats: 	Omani sat 

Leiden 

Amsterdam 
	USSR 

Rotterdam 
Den Haag 

* 8-10 mei '59 Conf. Europese vakorganisa-
ties i.v.m. vredesverdrag met 
Duitaland. 

arlitz WVV 

8-13 mei '59 	Buitengewone zitting WVR 
t.g.v. het 10-jarig bestaan. 

13-17 mei '59 
	

Congres Tsjechoslowaaks 
vakverbond ROH. 

* 24 mei '59 
	

Zangersfeest, Bond van Soc. 
Zang- en Muziekverenigingen. 

25-30 mei '59 
	

Intern. Congres VVI-Chemie. 

1-4 juni '59 
	

le Intern. Conf. VVI-Handel 
(in oprichting). 

14..19 juni '59 
	

32e Congres CGT. 

15-19 juni '59 
	

3e Intern. Beroepsconf. 
VVI-Mijnen. 

23 Huai 1 59 
	

NVB-Stertocht. 

26 juli/4 aug. 1 59 7e Wereldjeugdfestival. 

10-18 augustus '59 Algemene Vergadering WFDJ. 

• 20-24 aug.'59 

	

	
2e Intern.Beroepsconf. 
VVI-Overheid 

oktober '59 
	

Raadsvergadering IDVF 

24-28 okt.'59 	3e Intern. Beroepsconf. 
VVI-Bouwvak. 

eind '59 
	

Nationaal Festival voor 
vrede en vriendschap. 

S 

nieuw c.q. aangevuld. 
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Bedrig:  

Rijnlandse Seto 
Maatschappij, 
Amsterdam.. 

Aanleiding:  

Loongeschil. 

Inmenging  

Vakbonden: 

Mes mill ■ MM0 0.010 

Resultaat :  

Geen; stakers her-
vatten op 4 mei het 
werk. 

Geen. NV ten Cate, 
te Geesteren. 

Ontslag chef 
naai-A'deling 
en aanstellin 
cheffin. 

Heiersfederatie 
"Broederschap", 
te Amsterdam. 

NV Vaten en Kis 
t enfabriek 
C.v.Toor Czn. 
Maassluis, 

Protest tegen 
de dwangsomme 
opgelegd aan 
de vorig jaar 
stakende hei-
ers. 

Protest tegen 
niet vrij of 
geven op 30 
april (met 
doorbetaling 
van loon). 

Geen. 

Directie stemde toe i. 
een snipperdag op 30 
april; in overweging 
zou worden genomen 
een . 4 dag loon uit te 
betalen. Stakers her-
vatten op 1-5-59 het 
werk. 



• • 	 • • •• • • 	 •.••••■ • 	 ....... • . 	 . 

V Begin De onder de .  stakingsstreep vermelde getallen geven het aantal 
in vo stakers aan: De boven de -6takingsstreep vermelde getallen ge- 

o rige 	ven het aantal hrbeiders. aan- da• in normale toestand werkzaam 
1 maand is 

21314i5!6!7 
; 

8 
• •••••• 

12113114:1511617118!.19 i20 21 22 23 4 2Z T2 28 29201 

= = 
25 

1 0 
===- 
50 

= = 

90 

3b7 
• 

910 

• 

g 

n 

0 



• • • • 

OVERZICHT VAN VOORAANSTAANDE NEDERLANDSE EN BUITENLANDSE 

EXTREMISTEN DIE UIT OF NAAR NEDERLAND REISDEN.  

Tot 1 april 19A9.  

I = Inreis 

U = Uitreis 

Datum: 
	

Naam: 
	

Geb.datum: 

10- 161955 .SiGGELEN, J. va4 	16-11-1921 
25- 2-1959 i • 

Directeur Pegasus. 
Via Moskou riaar China, op 
uitnodiging van Chinese 
Staatsboekhandel. 

19;.,  11959 	BLOM, G. 	 17- 4-1909 • West-Duitsland. 
22- 1-1959 
	

Reisdoel onbekend. 

22- 1-1959 MENDELS, John 	20- 9-1921 Voor Pegasus near Antwer 
pen (U). 

23-1-1959 
	

WOLFF , Jaap 	 1 ,- 9-1923 Vertegenwoordigen CPN op 
10-2-1959 
	

het 21ste CPSU-congres to 
Moskou. 



Datum: Naam: Geb. datum: 
• . ....10M4=4..110M111 . 

Reisdoel: 

8.- 361959 WOLFF, Joop F. 	14- 3-1927 Vertegenwoordigen CPN op 3e 
23— 3-1959 van OMMEREN-AVERINK 28- 5-1913 congres van de Poolse Vere-

H.J. 	 nigde Arbeiderspartij te 
Warschau. 

31*— 5-1959 
4— 4.1959 

begin april 

BRANDSEN, B. 
GORMAK, W. 

BAKKER, M. 
WOLFF, Jaap 

28-10-1914 
22- 4-1931 

20- 6-1923 
1- 9-1923 

dude EVC. Bijwonen 19e zit-
ting Executief ComitS/WVV 
op 2 april te Warschau. 

Vertegenwoordigden CPN op 
conf. gericht tegen EEG en 
KSG te Brussel 1-2 april. 
(cora. . van CPienuit landen 
van "Klein Europa). 
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