
BINNENLANDSE 	VEILIGHEIDSDIENST 

Maandoverzicht no. 5 - 1959 
....... Wabiftula ■ MOOMMIP.M. 

(Tijdvak 1-5-'59 t/m  

INHOUD 

I. Communisme Internationaal. 	 blz. 1 - 6 

De Joegoslavische kwestie in het licht van recente 
gebeurtenissen. ............................................. 	1 

Terugkeer van maarschalk Tito na drie maanden verblijf 
in Azie en Afrika.. Oseeeee414.8.4.0000•01.0•0410Poefooes ,b000.411100411 	 3 
Nieuwe anti-stalinistische uitspraken van het Joego- 
slavische staatshoofd ii*sossoo ,D0WOO119000041101,040M004,04110041.40 

Chroestsjow's bezoek aan Albanie. sos411000000agioeMfeee40004110 
	 6 

II. Activiteiten van de CPN en haar hul • or anisaties. 	 7 - 27 

Ontwikkeling naar een tweede CP in Nederland; 
meerderheids- en minderheidsrapport van de Bruggroep 1,880111000 

Reactie van de CPN op deze rapporten ........................ 	11 

Drastische reorganisatie van de redactionele leiding 
van het partijdagblad "De Waarheid" ......................... 	11 

Positie CPN-periodieken. WO0008000000400060411,61,000efkele01, 4.4, 0 	 14 

Paul de Gtoot in Oost-Duitsland geinterviewd• •• • • • • •• •• •• ••• 	15 

Vredesbeweging bestaat 10 jaar; haar politieke taken........ 	17 

West-Europese conferentie te Luik.. 001110.*Oes011414,11,410.00411040fe 	 20 

Jeugdbeweging, voorbereiding van het communis- 
tische festival in Wenen.... • 21 

Vakbeweging, verkiezingen in bedrijven tonen slinkende 
doch nog niet onbeduidende EVC-invioed. ..................... 	23 

De "oude" EVC en Joegoslavie ................................ 	25 

III. Overi nen. 	 28 - 31 

Anti-kernwapenactiviteit; de AAA in internationaal verband.. 	28 

Symptomen van neo-nazisme in Nederland ...................... 	29 

IV. Vreemdeling 	 32 - 3! 

Het politieke en geestelijke klimaat van de emigratie - 
De Hongaren in Nederland.................................... 	32 

Agenda., 

plierzicht_stallilouLjamia211. 



••• 

.• • 

. 	 • 

•• • 

-BOOFDSTUK I '- • COMMUNISME• INTERNATIONAAL. 

. • Joegoslavie en het oostelijk biok. . 

• • 

Eerst e ver jaardag van .het jongste conflict. 

Het diepgaande geschil :tussen het communistl6che blok en de 

Zuidslavische partijleideis trad ru.im een jaar geleden opnieuw in 

'de openbaarheid4 Het •evende partijcongres te Ljubljana hechtte op 

26 april 1958 etnstemmig zijn' goedkeuring aan een Ontwerp-partij- 
. ,, 	• . 

program tehgefrolge waaivan het conflict weer is opge/aaid .; Het in 
• 

beginsel . ianVrden van het nieuwe partijStatuut schoite het inter-

nationalecomml.:LAitheDe in het liiogram tot uiting gekomen •Weige- 
. 	.• 	• 	. 	. 

ring cm de- leicig van -  Moskou te erkennen 'en .de erin ultgesproken 

.voorkeur:lroor"de A.gen -  (Jo .egosia-vische) weg naar het sooialisme", 

.betekenctenvtorChroestsjow het mislukken van zijn poginken- om als-

nog ti& eenheid .van bet 'socialistiache . kahlp": op een 

spectaculaire wjze te herstellen. 

Recente gebeurtenissen waken het wenselijk thana . .nctg eens 

terug te_komen op de JoegoslavisAe kwestie,e 'de. o1Lie 	ge- 

moederen in 'Ooat en West in ib-menig.opzicht blijttiDero.ervA.:Dui-

delijk zijn de aanwijzingen, dat Ipeidepartijeri -4.c..Morikou en 

.Belgralio .-'nadortot elkander trachten - te kOmen, cloch even klaar- 
: 	•:- 	., 	• 

.bliikelijk 'zed_ e6ry toenadering nimmer zo vex- gaan, dat Joegadla-

vi •  satelliett&at in het oostelijke blok wordt. Het Titobewind 

•voert an.derziSds 	ten-  o-verstb.aA van het We•ster, 

kenheli'jk mede bepaald door . de gedachte zijn:belAgers in 

het communistiscae bibk zo weinig Mogelijk voedsel te geven bij 
! 	- 	• 	• 

het voeren van hun ideologische hetze, 

De machthebbeis 'te Belgi:ado zijn geensziais bereid.:voor. elan 

toenadering grdte politieke offers te brengen, zoale • . 

	

. 	. 
onvoorwaardelijk erkonnen van Moskou's 1ederschap, het..teragkeren 

. • 	 • 	 • • • 	 •• 

in het "socialistische" Iamp en het.  iwijsgeven van ei,gen_initiatie- . 

	

_ 	. 
•-yen orn ..over 

	

	 wereld ten dienste van de opbouw. yqn.b.0.13.- so- 

cialisme sarnenWerkinite zoeken met de ool;_buiten Ile lt : qammunisi4e 
.• 	• 

•*erkzame progredsieve krachten. 
. 	 . . 	 • 

Omdat -het 'prestige van de sowjet-Vnie on net 14o3 rogizch2 

leideisChala - 1/an ie CPSIJ bijdit conflict in het gedrang clreigden, 

te komen, leidde Mockou een campagne in tegen het Joegoslavischo 

- revisionisme 
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revisionisme, gepaard aan .een toenemende economische. druk. Vijandig 

gestemde radio-uitzendingen en persverslagen alsmede het veroordelen 

van de Joegoslavische standpunten en doeistellingen door de leiders 

van het oostelijk blok, beoogden het Tito-regime zo straf mogelijk te 

isoleren van de communistische gemeenschap. . 

Moskou, Peking en de satellieten zagen.talrijke gevaren en 

schreven de gebeurtenissen in Hongarije (november 1956), benevens de 

verschijnselen van vernal in de communistische partijen van West- en 

Midden.Europa (bijv. in Denemarken, Nederland en Oostenrijk) niet in 

de laatste plaats toe aan het Joegoslavische "revisionisme": 

Bij de heftige agitatie werd Belgrado gedoodverfd all het hoofd-

kwartier van de "scheurmakers".. De Joegoslavische leiders zijn voor 

huurlingen van het "Amerikaanse imperialisme" uitgekreten en beschul 

digd van "verraad" aan de marxistisch-leninistische beginselen. Al 

met al is het tot dusver echter niet tot een zodanig dieptepunt in de 

betrekkingen van staat tot staat gekomen all Stalin met behulp van 

het Kominform in 1948 en de eerstvolgende jaren had vermogen te for-

ceren. 

Moskou boekte inmiddels, zoals in het vorige maandoverzicht 

vermeld i  een succes .doordat de Poolse partijleiding zich openlijk 

uitsprak tegen de Zuidslavische opvattingen. • 

Deze stellingnarne moet Chroestsjow temeer welkom zijn geweesti 

aangezien Polen in het .Russische kamp tot dan nog werd versleten voor 

de partner, die het meeste begrip voor de standpunten van Belgrado 

had getoond. Gomulka's eigen politiek verleden (zijn onttroning in 

1948 en zijn omstreden positie in 1956/1957) maakte de huidige cri-

tiek van Warschau op de Joegoslavische polities nu politiek extra 

waardevol voor Moskou. 

Op het derde, in maart geeindigde congres der Poolse Verenigde 

Arbeiderspartij accentueerde Gomulka het ideologische onbehagen van 

het. communistische kamp wel heel evident. Hij adviseerde de Joegosla-

vische partijleden zich nu eens duidelijk uit te spreken of zij com-

munisten dan wel sociaal-democraten.willen zijn. Een ondubbelzinnige 

verklaring terzake kon, aldus beweerde Gomulka, de heersende verwar-

ring opheffen. Hij verweet de Joegoslaven hun "pretenties" de marxis-

tisoh-leninistische principes bij .  uitstek juist te interpretereni Met 

deze situatie, aldus de strekking van Gomulka's betoog, konden de com-

munisten geen vrede hebben. 

- De 



De Poolse partijleider had het in dezelfAe . rede nadig .gevonden 

te verklaren dat de Bond van Joegoslavische - dammunisten zichielf nog 

niet buiten de internationale communistische beweging had geplaatst 

toen deze Bond de ondertekening van de Verklaring der-twaalf commu-

nistische parti j en in november.1957 had geweigerd. Dit gebeurde pas 

in maart 1958, toen de Bond van Joegoslavische Communist en tegenover 
.; 

- deze v6rklaring zijn eigen revisionistische program had geplaatst met 

de bedoeling de eenheid van het socialistische kamp te breken. 

Het Joegoslavische partijdagblad "Borba" diende Gemulka onmid- 
• • 	 • 	 . 

dellijk van repliek. Het verweet hem een politieke ommezwaai te .heb-

ben gemaakt, die parallel liep met het voormalige, tegen Zuidslavie 

gerichte'beleir3, van Stalin. Reeds terstond na de weigering van Joego- . 

slavie om de Moskouse Verklaring mode te ondertekenen was er . een al- 

gemene politieke herorientatie contra Belgrado waarneembaargeweest, 

aldus het commentaar van "Borba". 

TeruEkeer van maarschalk Tito van zijn wereldieis. ...... 	...... , ..... " ............ 

Op 5 maart 1959 keerde het staatshoofd van Joegoslavie in zijn 

land terug van een rondreis, die hem in de voorgaande.drie maanden in 

persoonlijk contact had gebracht met vele leidende figuren:in Z.O.Azie 

en.Afrika. 

Tijdens zijn afwezighei,d hadden twee .van de meest slaafse satel-

listen aer SOwjet-Unie, t.w. Albania en Bulgarije, beschuldigingen te-

gen Belgrado gelanceerd:inzake het onderdrukken van Albanese en Bul- 

. gaarse minderheden. Mogelijk waren zij bedoeld om in de Afro-Aziati-. 
-sche landen, die Tito - kennelijk met aanzienlijk politiek succes 

bezocht, tegen Joegoslavie stetming te maken. De maarschalk kon or 

daai.entegen op wijzen, dat de door ,hem en zijn medebestuurders in en 
• • 

na'cle oorlog gevoerde nationaliteitenPolitipk juist in aanzienlijke 

mate had bijgedragen tot de harmonische eenwording van het land, 

waarin zovele etnische minderheden.deel.uitmaken van de bevolkirig. 

Opvallend was het zeker dat deze soort klachtfin, : zelfs tijdens de fel-

le Kominform-aanvallen in 1948 en de volgendo• jaren tegen Belgrado 

minder geprononceerd zijn geuit. De jongste beschuldigingen verstom-

den vrijwel onmiddellijk na_Tito's terugkeer. 

In het tijdschrift "Socijalizam" wer4 eind april jl. door de . 	. 
Joegoslavische partij-theoreticus, 	 op dit zelfde 

thema ingegaan. Volgens 	 toont een reeks Komintern-docuipen- 

- ten -- 

" 	 • 	 • 



ten terzake aan, dat Stalin en de Komintern een beleid hebben ge-

voerd l .dat gericht was op het uiteenvallen van het toenmalige konink-

rijk Joegoslavig. 

In dit verband verwees 	 naar een resolutie van het 

vijfde Komintern-congres van 1924, waarin de Zuidslavische communis-

tische Trartij geinstrueerd werd to streven naar deafscheiding van 

Kroatig, SloveniU en Macedonia, teneinde van deze gebieden onafhan-

ke4jke republieken te maken. 

Herinneringen van Tito. ----------------------- 

• 'Het Joegosliorische staatshoofd heeft onlangs bij enige gele-

genheden • markante mededelingen gedaan- over zijn persoonlijke erva7 

ringers met stalinistische ontaarding. De daarbij opgehaaldeherin_ 

neringen werden op 16 April gepubliceerd als -  een interview in het 

to Belgrado verschijnende partiOrgaan "Komunist". De jaren;1934 

tot 1937, die hij in Moskou doorbracht, zo had Tito gezegd, waren 

de moeilijkste tijd van zijn_leven . geweest. Stalinhadde CPSU en 

• de zich in de USSR bevindende leidingen van de andere communisti-

sche partijen "gezuiverd" .. Hij had overwogen on de Joegoslavische 

. Communistische Partij op to heffen, doch deze ontkwam aan dit lot, 

in tegenstelling met de in 1938 ontbonden Poolse zusterpartij, 

waarVan "de top" in de USSR werd terecht gesteldi 

Meer dan honderd prominente Zuidslavische communisten waren 

tijdens de zuiveringen omgekomen. Het merendeel van hen had zich 

• aan generlei misdaad schuldig gemaakt..Dit bloedbad had er toe ge-

leid, dat het type van "de revolutionaire_communist" werd vervan-

gen door de ruggegraatloze partij-bureaucraats 

Verscheidene communisten, die het naar Tito's mening geens- 

zins.verdiend had•en als vijanden. te.werden gedoodverfcl, 	onder 

wie ook Joegoslaven - behoorden. volgens Tito alsnog gerehabili-

, teera to warden. 

Zeif was hij, aldus releveerde de maarschalk, ternauwernood 

aan "Stalin's.mes" ontsnapt (onder lasterlijke verdenking. van trot z-

kistische sympathiegn). 

Na 1937 maakte Tito in de. Joegoslavische partij snel_carriare 

door een promotie van organisatie-secretaris tot algemeen secreti-

ris in de plant s. van zijn door Moskou geliquideerde voorganger. 

Zowel in het "Komunist"-vraaggesprek als .in een wat . later, 

nl. 



n1. op 19 april gehouden.herdepkingsrede maar aanleiding van de 

oprichting in .1919yande . Joegoplavische Cornmunistische Partij, 

weidde Tito uit over de .terreur.van Stalin en het wanbeleid van 

de Komintern, een willoos instrument in diens handen. Deze hadden 

in de dertiger en begin.veertiger jaren chaotische toestanden bin- . 
nen het internatioriale qompu4isme teweeggebracht. 

f t Zowel in het aan "Komunist" verleende interview ale in de her 

denkingsrede schetste Tito de enorme offers aan mensenlevens en ma-

teriele waarden, die in de strijd tegen de Duitse overweldiger waren 

gebracht. 

Tegen het einde van 1941 formeerde de Joegoslavische CP de 

eerste fflproletarische brigade". Daarmede was een begin gemaakt met 

het scheppen van een geregeld volksleger voor de bevrijding van het 

vaderland. Aan het einde van de oorlog in 1945 was dit leger gegroeid 

tot totaal 800.000 man, die materieel goed uitgerust waren. 

Stalin en de Komintern hadden zich t  zo releveerde de maarschalk, 

niet ingenomen getoond met de formatie van "proletarische brigades"' 
. 	 A 

en het invoeren van rode vijfpuntige sterren als symbolen van de Joe-

gogialaiche vrijheidsstrijd. In de aanvang' van 1942 1  aldus vervolgde 

Tito ontvingen wij . teh aanzi'en van deze kwestie een telegram uit 

Moskou waarin ons 	werd gekenschetst als "sectarisme". 

HierbiSdient te wOrden aangetekend, dat de Sowjet-Unie in die 

periode militair en anderthzins in ern$tige moeilijkheden verkeerde en 

dringend uitzag naar biistand van de "kapitalistieche" geallieerden. 

De hiervoren geschetste "proletarische" praktijken der Joegoslaven 

werden destijds door Stalin als sectarisch afgewezen, omdat hij ken- 

beducht was, dat de lesterse geallieerden er aanstoot aan zolp, 

den nemen. 

In zijn betoog herinnerde-Maarschaik ..Tito er thans nog eens 

aan, dat de praktijk geleerd had dat iiiet Stalin en de Komintern 

maar de Joegoslaven gelijk fiadden. Vastberaden was hun besluit geweest 

rdottehmadelsnovekeenkomstig aanwijzingen van bovenaf,. doch naar eigen 

omstandighdden en mogelijkheden." 

Vanuit die gezindheid bekon Belgrado datgene te verwerpen, wat 

negitief was in de theori'e . en d6 . prakt1jk van Stalin.' Dit negatieve 

kwam tot uitdrukking in Stiins wantrouwen jegons de werkende boe-

renstand, in het gebrek aan vertrouwen in de revolutionaire kracht 

van de arbeidersklasse van andei.e'inden, in het cregren en instind- 

houdeir- 
-: 



houden van ongelijkheid in de relaties van de landen van het commu-

nistische blok en het ontwikkelen van ongelijkwaardige betrekkingen 

tussen communistische partijen, hetgeen zich vooral manif4steerde in 

het beleid en de praktijken van het- Kominfoi.m. 

Joegoslavie heeft, aldus nog st6edalito, in de loop van de 

tweede wereldoorlog gedurende zijn moeizame strijd voor de bevrijding 

van het eigen vaderland ook bijstand aan zijn naburen gelioden en aan 

de anti-fascistigche krachten in hun landen. Zo werd waardevolle hulp 

verleend bij het oprichten van de Albanese Communistische Paitij en 

de gewapende strijd in Albanig aangemoedigd. 

Kennelijk nog met Stalin's praktijken voor de geest hanteerde 

Tito hierbij het beeld, dat de Albanese leiders zich heden ten dage 

gedragen als de man in het verhaaliwiens - eerste handelinebij het 

aan de . macht kothen daarin bestond zijn . naaste medewerkers het mes 

in de rug te planten. 

Conflict of lame termini. ----,----- 

Tot dusver hebben zich in de nog steeds gespannen verhoudingen 

tussen het communistische blok en de Joegoslavischepartijleiding 

geenyerrassende wendingen voorgedaan. Het eind mei beeindigde 

leg van Chroestsjow in. Albania werd afgesloten met het gefaruike- 
. 	. 

lijke gemeenschappelijke communiqu6, waarin "het revisionisme" scherp 

wordt veroordeela maar tevens het verlangen naar goede betrekkingen 

van staat tot staat van de.Powjet-Unie en Albania met Joegoslavie 

onder woorden is gebracht. . 	. 
Over een aanvankelijk in de pers voorspelde nieuwe ontmoeting 

van de Sowjet-Russische leider met het Joegoslavische staatshoofd 

zijn geen betrouwbare berichten voorhanden. Tevoren had maarschalk 

Tito nog openlijk te verstaan gegeven geenszins een spoedige Oplos-

zing.van het slepende conflict te verwachtene .  

Het Russisch-Albanese slot-communiqug is door Belgrado zij 

het niet officieel - met gereserveerdheid ontvangen. Politieke 

gen aldaar zien een positief element in het geuite verlangen naar 

goede relaties "van staat tot staat". Wel zag menzulke goede voor-

nemens nu gaarne eens in . praktijk gebracht. Het in het communiqug 

ontbreken van de tevoren door Albani; geponeerde territoriale eisen 
• 	 • 	 . 	 • 	 • 

aan het adres van Joegoslavigwordt in Belgrado uitgelegd als een fac- 

tor van ontspanning. De felle anti-revisionistische uitspraken van het 

slot-communique kunnen echter, zo meent men, alleen maar tegen Joego- _ 

slavie gericht zijn. 
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De_ CPN 	Bruggroep.. 

• - Ontwikkeling_paar _ een _ nieuwe _ Eaitij. 
• • 

To en de in januari gehouden landelijke conferentie van de Brug- 

groep had besloten met een eigen•candidatenlijst aan de Tweede Kamer-. 

verkiezingen de el te nemen, poe.sten alle beschikbare krachten worden 

ingezet voor het voeren van cert_zo krachtig en doelmatig mogelijke 

verkiezingscampagne. 

. 	Het vraa z:stuk van de stichtin6 van e.en.nieuwe partij zou eerst 

na de verkiezinL:en een punt van )Desprelsing ui-tmaken. Voor dit do el 

organiseerde de leiding op 22 maart 1959 andermaal een landelijke con- 
. 
ferentie.. Onder di.; circa honderd daar aanwezigen-bevonden zich opmer-

. , 
kelijk meer voor- dan tegenstanders van de worming van "een nieuwe so-

coalistische partij op marxistisch-leninistische grondslag". De confe-

rentie droeg tenslotte de leiding op over te gaan tot het samenstellen 

van een landelijke commissie, di.e . de wenselijkheid en noodzakelijkheld 

van een nieuwe partij had te onderzoeken. 

Deze commissie van zestien personen, onder wie Gerben Wagenaar 

en 4. Gortzak, kwam,op . 11 en 12 .april 1959 bijeen, De overgrote meer- 

derheid van de cornmissieleden bleekovertuigd van de noodzaak een 

nieuwe partij te stiqhten.. Een minderheid van vier personen, die hior 

afwijzend tegenover stond, handhaafde, ook nadat_Henk Gortzak in zijn 

discussie de CPN fel had bestreden, haar bezwaren. 

De beide stromingen hebben thans hun opvattingen neergelegd in 

respectievelijk een meerderheids- en een minderheidsrapport De lande-

lijke leiding van de Bruggroep besprak beide document en en besloot doze 

ter discussie aan haar afdelingen voor te leggen. Deze in wezen demo-

cratische gedragslijn werd niet overal even gunstig ontvangen. Velen 

gaven uiting aan hun verbazing, dat Gerben Wagenaar een zo kleine. min- , 
derheid in de gelegenheid stelt haar bezwaren breed uitgemeten aan al-

le aanhangers van de Bruggroep kenbaar to maken. 

Het . meerderheidarapEorto  

Na erop to hebben gewezen, dat.de CPN is verwordcn tot eon po- 

	

.,:.• 	•-, . 	,• 
litieke groepering, die het .praedicaat "communistisch" niet meer met 

• .. 	..:•=.),. 	_ 	.. 
recht kan dragon, wordt in het rapport geponeerd, dart de wenselijk- 

- held - 

• 

••• 



heid van een, alle communisten omvattende partij de Bruggroep er niet 

toe mag brengen zich vender er alleen op toe te 1pggen van de CPN zulk 

een partij te maken. 

Waar, naar de mening van de stellersiyan het rapport, de klassen- 
•• 

strijd, die tot het . socialisme zal leiden, in georganiseerd verband moet 

worden gevoerd, achten zij de oprichting.van een nieuwe partij gewenst. 
..• • ..•. 

In Nederland bieden h.i. de CPN, de PvdA en de PSP momenteel Been basic 

voor het voeren van zulk een principiele klassenstrijd. 

Ten aanzien van de CPN wordt gesteld, dat deze er niet in geslaagd 

is blijvende erkenning te vinden als inspirator van een vooruitstrevend 

beleid en als leidsman en aanvoerder in de strijd van de werkende be-

volking. 

. De meerderheid van de commissie meent voorts dat alleen via een 

nieuwe partij tegemoet kan worden gekomen aan de verlangens van de sym-

pathisanten van de Bruggroep, die een duidelijk standpunt, een grondsiag 

en een op het wetenschappelijk socialisme afgestemd beginselprogram ver-

wachten. 

De varming van een nieuwe partij wordt ook daarom aanbevoien omdat 

het werken . van min of weer georganiseerde groepen rondoth een discussie-

of oppositieorgaan zoals "De Drug", niet kan leiden tot politieke machts-

vorming doch slechts in staat zal zijn een vrij.gering aantal personen 

"bliprend bezig te houden". 

Vraagstukken van interne partij-democratie (democratich centra-

lisme), de geestelijke vrijheid en de verhouding tot vakbeweging en an-

dere massa-oiga4isaties behoeven uitvoerige opheldering. 

ook de grenzen waarbinnen critiek en zelfcritiek zich'kunnen bewe-

gen mogen zoals bij de CPN het geval is niet te eng worden getrokken, 

omdat dit zou leiden tot dogmatisme en seotarisme. De begrensdheid van 

de mogelijkheden tot critiek en zelferitiek in de CPN vormt, volgens 

het rapport, op zichzelf al een noodzaak tot het formeren van een nieu-

we partij. 

Het minderheidsraEEort. ------,----- ..... 

De minderheid in de commissie verwerpt de gedachte aan het op-

richten van een nieuwe partij onder de huidige omstandigheden. Ge-

dachtig aan de leer van Lenin ziet zij als taak van een communisti-

ache partij bet fungeren als de voorhoede van de arbeidersklasse in 

haar strijd op weg naar de communistische maatschappij. Deze voorhoe-

de kan in elk land slechts door een enkele communistische - partij 

gevormd worden. 
- De - 



De stealing van veel Brug-aanhangers, dat er in Nederland geen com-

munistische partij meer bestaat omdat de CPN niets meer met het communises 

me gemeen zou hebben, wordt door de minderheid afgewezen. Het bestaan 

van de CPN als communistische partij is een historisch gegroeide reali 

teit. Bovendien is de partij met het Internationale communisme verbon-

den en deze binding vormt "een wezenlijk bestanddeel van het marxisti-

sche denken". Het doel, dat alle communisten gezamenlijk moeten nastre- . 
veil, is het vergroten van de stootkracht van de arbeidersklasse in Ne-

derland in de richting van het verwezenlijken van het socialisme. 

Een door de Bruggroep geformeerde communistische partij zou, door 

de noodzaak van het zelfstandig organiseren van de strijd, tegenover de 

CPN komen te staan. Twee concurrerende communistische partijen zouden de 

revolutionaire krachten versnipperen en de stootkracht van de arbeiders-

klasse verzwakken. Door haar isolement ook internationaal zou de 

nieuwe partij, zij het onbewust, kunnen afglijden naar het anti-communis-

me. Het vaststellen van de gebreken van de partijleiding en haar falen 

bij desuitvoering van de politiek kunnen geen voldoende motivering vormen 

voor het oprichten van een tweede communistische partij. 

'Het minderheidsrapport erkent dat er zich omstandigheden kunnen 

voordoen, die het stichten van een tweede partij zouden rechtvaardigen. 

Dit zou o.a. het geval kunnen zijn wanneer kon worden aangetoond, dat de 

CPN net haar politiek de weg van het revolutionaire marxisme verlaten 

had, tot opportunisme vervallen was en tot een steunpunt voor de klasse- 

	

. 	. • 	• 
b 	

• . vijand was geworden. Evenwel, toen de Brug- 	 w oppositie haar erk egan, 
was er voor Yiaar sltchtei 6611 aanvaardbare partij, de CPN, maar dan be-

vrijd van een sectarische, in8Ompetente en bovendien immoreleIelAthg. 

(Er hebben zich sindsdien geen wijzigingen vOorgedaan, die verandering 

van het oorspronkelijke standpunt zouden kunnen rechtvaardigen).* 

Daarnaast wijst de minderheid het oprichten van een' nieuwepartij 

of "op historische gronden". Ails groeperingen en figuren die misbruik 
maakten van de moeilijkheden van de partij Oth zich tusSen haar en de ar- 

. 	" 

	

beidersmassals te wringen leden schipbreuk,' o.a. SneeVliet, 	 9 

Ook De Groot, die het in 1927 probeerde moest capitule- 

ren, aldus het rapport. 

De_taak_van_de _ BruEgroeR. 

De minderheid houdt vast aan het aanvankelijIc algemeen door de 

Brugleiding ingenomen standpunt, dat de opposanten communisten zijn, 

die het beginselprogram van de CPN niet afwijzen en die zich interna- 

- tionaal 
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tiohaal met de zusterpartijem . verbonden voelen, hoe deze op het ogen- 

. blik ook tegenover hen molten staan..Zij blijft h-et de taak van de Brug-

groep achten aanvullend en corrigerend op te treden, daar waar de be- . 

staande leiding van de CPN tekort adhiet. Getracht moet worden door pro-

paganda voor het marxisme-leninisme, a.m. in het blad . "De Brug"., het .  

geschokte vertrouwen in de communistische strijd bij de Nederlandse ar-

beidersklasse te herstellen. 

In het belang van de vervulling van deze taak beveelt het minder-

heidsrapport het vormen van .een "communistisch politiek centrum" aan. 

.Een dergelijk "centrum" zou zich kunnen belasten osa. met de uitgave 

van "De Brug"; het bevorderen van de uitgave en het verbreiden-van 

marxistische lectuur; het vormen van marxistische studiegroepen; ,het 

organiseren van besprekingen over actuele onderwerpen, ook met anders 

georienteerden en het deelnemen aan alle politieke en econom*sche ac-

ties in het belang van de werkende.:bevolking. 

Het rapport apreekt de verwachting 	dat op den duur.gehoor 

gevonden zal warden niet alleen bij de Brugkiezers, maar ook bij een 

deel van de huidige CPN-leden; de aanhangers van de PSP, van het Soci-

aal Democratisch . Centrum in de PvdA en de linkse groeperingen binnen 

• het NVV.. 

•• 

Vooruitzichten; ..... _ 

De beide rapporten zijh inmiddels ter discussie aan de diverse 

plaatselifte groepen van - de Brug toegezonden. Zij zouden'spoedig wor- 
•. 

den gevoigd dbor richtli jnen voor een beginselprogram en statuten, met 

samenstelling waarvan de meerd6rheid van tie . 6-ommisie zich thalis 

bezig 

Het ziet er naar uit, dat alle groepen zich iri grote ii:eerderheid 

voor het oprichten van een nieuWe partij zullen uitspreken. De oprich- 
.. 

ting van de partij kan dan op een in het najaar te houden landelijke 

conferentie worden tegemoet gezien. De formati6 .  van de besturen der 

plitatselijk.e gr6epen van "De - Brug" komt niaar moeizaam op gang, mode 

in verband met bet ontbreken van geschikt kader. In sonitnige wijicen van 

de hoofdstad, het bolwerk van de Bruggroep, is h..e4 samenstellen van een 

bestuur geenszins vlot verlopen. Wel is men er . gemakkelijk in geslaagd 

een "overkoepelend" bestuur voor geheel kmstdrdath te vormen. 

CPN-reactie 



CPN-reactie op de rapporten van de Bruggroepi . . .... ........ 
• . 

"De Waarheid" van 26 mei bevat een ongesigneerd artikel onder 

de kop . "Tegenstellingen in de Bruggroep". De rapporten van de Brug-

zroep worden daarin gekenschetst als vuilspuiterij jegens de CPN-lei- 

ding.. : De conclusie wordt getrokken, dat zij geen zakelijke en politie-

kejzleoordeling inhouden van de Nederlandse toestanden of van de taken 

van, de arbeidersklasse. • 
Het "Waarheid"-artikel,dat de inhoud van het miiiderheidsrapport 

pmr. citeert dan dat van de meerderheid, mist overigens het agressieve 

karakter van voorgaande "scheldpublicaties" tegen de Bruggroep. Het be-... 	. 
0.0.tmet de opwekking aan hen, die inzien door Wagenaar te zijn mis-

leid, bereidheid te tonen hun plaats in te nemen naast hun oude poll-

tieke. geestverwanten in de strijd tegen De Quay, Romme en de gehele re-

actie, 

Afwijkend van het normale gebruik zond het dagelijks bestuur der 

CPN een volledig afschrift van het meerderheids- en een verkorte w6er- 
.• 	 •••_ 	. 

gave .van het minderheidsrapport toe aan zijn districts- en afdeliilgs-

.besturen. Blijbaar achtte de CPN-leiding het enkele feit van de ver-

schijnillg van .eery meerderheids- en een minderheidsrapport al spreiend 
. • 

genoeg 	in een begeleidend schrijven te vermelden, dat de inhoixd van 

beide stukken het bankroet van de Bruggroep voldoende aantbont. Er werd 

rapporten ten4nste geen.yerder commentaar gegeven. De besturen 

wordt aanbevolen van de document en gebruik te waken "am misleide aan- 
* 

hangers van de revisionistische fractie" voor de partij terug te winners. 
•• 	• 

Om begrijpelijke redenen zijn:vele passages uit het minderheids-

rapport niet in het uittreksel verwerkt. Het minderheidsrapport snijdt 

nl. op, vele punter in marxistisch-leninistische zin zo veel hoot, dat 
. 	. 

kennisneming daarvan bij partijgenoten.twijfel zou . kunnen doen ontstaan 

aan de juistheid van het optreden van de partijleiding.Opmerkelijk is 

overigens, dat in het CPN-uittreksel van het minderheidsrapport is weg-
. 

• • • 

gemaakt van de stelling der minderheid, dat de partij dient to worden 
f• 	• 

bevrijd van de tegenwoordige j.ncompetente en immorele 

Het Eartijdaplad "De Waarheid". ........... 

De partijkrant 	voor de CPN een bron van voortdurende zorg, 
• . 

niet. alleen vanwege de, financiele problemen, die de uitgave van een dag-

blad met niet meer dan 30.000 abonnees en een gering aantal adverten-

ties-met zich brengt, maar ook vanwege de eisen, die vanuit de ideolo- 

, 	• - 
gelaten de passage, waarin de CPN met nadruk als de enige communistische 

partij in Nederland wordt erkend, terwijl daarentegen wel melding wordt 

gie 



gie aan een communistisChWkrixiit'Worden- gtsteidi - Eferste-voorw ,iardtis, 

dat de krant moet zijn een strijdOrgaan, waardoor -  de communistische 

levensbeschouwing wordt veibreid en depolitiek van de Sowjet-Unie 

wardt ondersteund. Maar . de krant behoort.naar de Inzichten van de .par-

tijleiding de lezers in een zo adntrekkelijk-mogelijke opmaak gok 

nieuws, ontspanning en ontwikkeliiig te - brengen. Aangezien mede door-

het geringe aantal beschikbare paginats in de praktijk aan beide ei-

sen tegelijkertijd vrijwel niet kan worden . voldaan, komt telkenmale 

in de partij het vraagstuk van het ipartijdagbiad opnieuw aan.de.orde. 

Het ),ehoeft geen verwondering to wekken, dAt zodanige besprekingen 

.samenvallen met.momenten waarop de tanende invloed van de CPN zonn.e-

klaar blijkt. 

Na de verkiezingen van 12 rnaart 1959 heeft het partijbestuur 

het onderwerp "partijkrant" verschillende malen behandeld. Daarbij 

kwam de verhouding tussen het dagelijks bestuur van de CPN en de 

"Waarheid"-redactie in de eerste plaats ter . sprake. *Paul de Groot 

was o.m. van mening dat de redactie van "De Waarbeid" in veel ster- 

kere mate dan tot nu toe het geval is door het dagelijks bestuur moet 

worden geleid.. Dit vooral aangezien hij het . communistische karakter 

van de krant onder alle omstandigheden op de Voorgrond geplaatst wil 

zien. 

Op bepaald draitische wijze zijn hierin thans voo•zieningen ge-

troffen. De min of meer ala'hoofdredacteur fungerende Fried]. Baruch 

werd afgezet en naar een lagere plaats verwezeri. Verder.besloot.het 

partijbestuur de redactionel6 leiding in handen te leggen Iran leden 

van het dagelijks bestuur 'van de CPN.' Hierbij kregen Paul de Groot en 

Joop Wolff het 6ppertoezicht op de "politieke lijn". Aan Marcus Bakker 

werd de leiding van de redadtie-tuitenlana en awl. Harry Verhey die van 

de reda6tie-binneniand toevertrouwd. Het lid van het dagelijks bestuur 

als zodanig belast met het vakbewegingswerk t - draagt voort-

aan de verantwoordelijkheid voor een 6nderdeel.yan de redactie bin-

nenland."de sociale iedactie". TenslOtte . werd in de persoon van 

, die de laatste jaren een . auccesVol-hoofdredacteur :van het 

communistische gezinsweekblad "Uilenspiegel" was, een nieuwe redactie- 

secretaris gevonden. 
." . 

Aangezien de leden van het ddgelijka- bestuur -der- maw in -het al- 

gemeen met werk overladen en zeer druk bezet zijn, :zou het niet be-

hoeven to verbazen -  als de greep van -ditbestuur op "De Waar•eid" na 

korte tijd weer zou verSlappen.. 
- That .- 
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Dat .  de getroffen maatregelen een enigszins overtrokkenAtarakter 

: - dritgeim blijkt:uit een opmerking, onlangs schetsender wijs onder het 

-17.etsoneel..van "De•Waarbeid" geplaatst . 4- dat de partijkrant momenteel 

het enige dagblad. in Nederland is. dat voor elke pagina een hoofdredac-

.•Aeur .  heeft. 

012 	-loving ARCOR- activiteit —? ---------------------- 

Om de inhoud van het bled verder te verbeteren tracht de leiding 

van de CPN voorts het aantal "vrijwillige corresp;ondentee ui.t :te brei-

den." .Deie zullen - met het oog op een terzake te vlak geachte bericht-

geving.vanAiet . ANPover en uit de . bedrijven - de, nodige details en"cou-

leur lodale.dienaangaande moeten binnen brengen. De namen van hen, die 

voor dit . journalistieke werk geschikt geacht worden, moeten aan het 

dagelijks beatuur van de CPN worden doorgegeven, dat de gegadigden 

over hun taak zal instrueren. 

Deze opzet.herinnert aan de zogenaamde ARCOR-Carbeiderscorres-

pondenten) berichtgeving, die . in de jaren 1950 t/m 1953 met enig suc-

cesAieeft.gewerkt. Deze.ARCOR-Activiteit was destijds om verschillende 

redenen voor de CPN een aantrekkelijk object. Niet alleen was deze 

nieuws-voorziening goedkoop, maar ook de uitwerking ervan was - in 

vele gevallen door de gedetailleerde berichtgeving - imteressant voor 

de werknemers van het betrokken bedrijf of van de-gehele bedrigstak. 

De omstandigheid, dat gebruik moest worden gem :aakt van in de journa-

listiek.niet bedreven lieden, bracht echter herhaaldelijk onjuiste en 

onvolledige berichten in de kraut die een averechtse propaganda voor 

het.communisme betekenden. 

Permanente wervinE: 

De vrucht van een"beter" redactiorieel beleid zal in een stijgend 

abonnee-aantal tot uitdrukking moeten komen. Het partijbestuur wil de 

laden voor de komende maanden mobiliseren voor . e.en alien en alles omvat-

tende partij-activiteit ten gunstpvan het eigen dagblad. Hierbij wordt 

het oog gericht op een behoorlijkp...colportage en bezorging. 

Op de inning van de .abonnement •sgelden zal weer controle worden 

uitgeoefend. Vooral dit laatste is dringend noodzakelijk aangezien ten 

gelrolge_Vanoneerlijkheid van Waarheidsagenten en -bezorgers jaarlijks 

zeker een paar duizend gulden niet wordt afgedragen. Het terugvorderen 

van dit geld is meestal door onvermogen van de betrokkenen niet doenlijk 

- of - 
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of het wordt een langdurige procedure. 

Teneinde de zogewenste activiteit van "correspondent en" en "wer-

kers" te stimuleren, zal maandelijks op 1iitgebreide schaal een gedrukt 

medewerkersbulletin verschijnen l getiteld: "Versterk De Waarheid", De 

plaatsvervangend algemeen secretaris van de *UN, 'Harry Verhey, is zoals 

gewoonlijk belast met de leiding van het werk voor "De Waarheid", nu na-

drukkelijk uitgaand van het dagelijks bestuur van de CPN. Voorte is we-

derom een "landelijke werfleiding" benoemd. In de versChillP4de. distric-

ten en afdelingen zulleh eveneens werfleidingen warden samengesteld. 

Het ligt verder in het voornemen in september en oktob .er van dit jaar 

een filmtournee te organiseren en lezitgen over de partijkrant te hou-

den. 

Positie van de Eeriodieken. - ----- ---_---__ --------- 

Zowel de oplage van het theoretisch maandblad "Politiek en Cultuur" 

van de CPN als die van het nieuwe internationale communistische maand-

blad "Vraagstukken van Viede en Socialisme" lopen gestadig terug. Laatst 

genoemd periodiek wordt te Praag in Verschillende taleri uitgegeven. 

De Nederlandse editie verschijnt, zoals .  bOkend, onder auspicieri van de 

Stichting Progressief Algemeen Vertaalbureau. 

In partijkringen is men over het algemeen niet bijster'geeStdrif-

tig gestemd over de inhoud van dit tijdschrift. Sommige lezers menen 

zelfs dat de vroegere veel gesmade Kominformkrant dan nog'altijd een 

beter medium was. 

Naar verluidt zou "Politiek en Cultuur" momentedl ongeveer in een 

oplaag van 26.00 nummers uitkomen, •"Vraagstukken van Vrede en Spcialisme" 

met circa 1500. Uit dergelijke geringe oplagen kan zelfs de kostprijs 

niet bestreden warden. 

Het weekblad "Uilenspiegel" t met de tegenwoordige 	 Onge- 

veer 9500 exemplaren t is ook al geen welvarende spruit in het communis-

tische gezin. Door een minder "verpolitiekte" inhoud is het echter 

voor een wat ruimere kring leesbaargebleven, hetgeen wellicht ver-

klaart waarom-de achteruitgang bij . "Uilenspiegel" relatief minder 

sterk is dan biSvoorbeeld bij"De Waarheid". 

. 
Het orgaan "De . Bre. ------- 

Vorig jaar mei kwam het eerste nummer van "De Brug" als maandblad 

uit. Op 15 februail 1959 verscheen het blad, mede om het dienstig te 

maken aan de verkiezingscampagne als 14-daags orgaan. De leiding van 

- de Bruggroep 
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.Brtfggroep beoogde daarmede tevens sneller op politieke gebeurtenis-

-ien •in birinen eh buitenland te kunnen reageren. Ook politieke vraag-

Stukkenidie betiekking hadden op de vorming van een nieuwe partij, kon-

den-op - die wijze uitvoeriger Worden toegelicht en in discussie gebracht. 

De leiding van de Biuggroep heeft onlangs, blijkens een schrifte-

lijke oprbep aan de lezei6 van haar orgaan, besIoten een garantiefonds' 

Srugu in te stellen, dat zal moeten trachten in een jaar tijd een 

bedraglian f 10.000.- bi ijeen te brengen. In het bestuur hebben zit- 

Gerben Wagenaar als voorzitter en 	 als secretaris- 

penningmeester. Hiermede beoogt .  de leiding het voortbestaan van "De 

Brug" als 14-d ,..ags orgaan te.waarborgen. Mede met behulp van dit fonds 

hoopt men spoedig mogelijkheden te scheppen om het'-orgaan als weekblad 

..te_late4 uitkome4. - Het blad .stored in de beginperlbd6 van 0j4_1?estaan 
voor een belangpijk cleel in het teken van . aanvallen op de CPN-leiding, 

Met.namp.op Paul de Groot. en zijn medestanders. Thans hebben de artike-

len- in .  het tij4schrift een meer politiek karakter en ook de inhoud is 

meer gericht op het ontwikkelen en propageren van .een zelfstandig be-

leid. 

Voorzover beiwnd heeft "De Brug" een oplaag van 3.000 exemplaren, 

waarvan omstreeks 2.000 voor de,abonn6's als vaste afnemers en de rest 

voor versp:eiding en colpOrtage bestemd 

Oost-Duits vraauEesErek met Paul de Groa.. ...... 	..... 
.1. 

In het nummer van 23 mei 1959 van "Aus'dei." internationalen Ar-

beiterbewegung" is een vraaggesprek met Paul de Groot opgenomen. Ge-

nbeftd blad is een uitgave -van de Afdeling Buitenlandse Politiek en 

Internationale Verbindingen van het Centraal comit6 der Socidlistische 

	

. 	• 	. 	• 
Enheidspartij Duitsland (S.gD). Het veischijnt tigeeniaal per maand. 

WaarschijnIt'kheeft'alt -iitex;riew plitbgehad tijdens het jongste be- 

	

zoek van de algemeet secretaris van id.e"CPN aan de 	Bli.jkbaar uitgaan- 

de vane de 4sedablite, dat zijn mededelifigen voor buitenlandse consumptie 

bestemd waren, heeft De Groot zich allesbehalve bescheiden over de po-

sitie van de CPN en haar politieke invloed uitgelaten. 

Na de verkiezingen,zo verklaarde hij bijvoprbeeld, hebben de 

revisionistische verraders hun masker volledig afgeworpen. Wagenaar 

heeft zich ontpopt ale een medewerker aan een "Nato-krant". Bevrijd 

van het geheime gewroet van de oppositie, neemt de partij thans haar 

taak:ter. hands cm eenheid te brengen in de vakbeweging door middel van 

een overvleugeling van d3 "reformisten". Ongeveer 60% an de Nederlandse 

arbeiders 

• 



arbeiders is niet bij een vakboni aangesloten en hen te oxganiseren 

- :is een grote task. (voor de CPN). In Nederland, aldus De .Groot . , bestaat 

een beweging 'van zeer brede omvang tegen het West-Duitse: militairisme 

. en voor een'vreedzame oplossing van de Muitse problemen. 'let is de CPN 

die de opvattingen .van deze "massa-beweging" heeft geformuleerd en de 

prakti,sche planners voor," massa-acties" heeft uitgewerkt. 

In •et zelfde vraagesprek zag De Groot als hoofdtaak voor dry par? 

tij het verder verstevigen.van de - in feite niet bestaande. 	verbin- 

dingen met de massa. voor alles zal daarbij het sectarisme overwOnnen 

en de buiten 	partij nog aanwezige invloed van de revisioni-stische 

groep ter zijde zesteld moeten-worden. 

Buitenlandse.reizen. ..... 

Met -de intrede van het vacantiestizLen zijn ook de reizen van 

vooraanstaande CPN-ers riaar . 06st-guropese linden weer begonnen. voor--

al in . de komende maanden zal deze telsactiviteit toenemen. ZOnder twij- 

fel zuIlen de voor - een "vacantib-reis" in 'aanmeiking komeride . Nederlandse 

communist en van hun verblijf buitenslands gebruik maken om over poli-

tieke-  vraagstukken van gedachten te wisselen met' vertegenwoordigers 

van de CPSU of andere comiunistische•partijen.' 

De algemeen secretaris van 'de CPN•Pau2•de GroOt verbleef Van 3 
tot 14 mei in de Duitse Democratische Republiek. Op 30 mei dAaraanvol-

gende vertrok hij in gezelscliap:Van-zijn-ech itgenote pet vliegtuig voor 

..een vacantier.eis naar de Sowjet-Unie.* 

. 	Secretaris,H.J.Hoekstra vertrok•op. 30 april. met zijn.vrouW per 

vliegtuig naar Oost-Duitsland. en keerde op 15 mei in Nederland terug. 

Tijcienshun verbliif - brachten:zij o.m. een bezoek aan het bureau van 

de, SED. 

Het lid van het clagelijks.bestuur van AR CPN Joop Waff.en zijn 

yrouw begonnen op 24 mei hun vacantiereis.naar de USSR, 

. .De par4jbestuurcler Th—U. •de Vries:begaf zich op 28 mei per 

vliegtuig naar Boedapest.waar hij enige lezingen zou ehouden. 

•• 

•• 

* 	* * 
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Het tienjarig bestaan. ..... 

In vele landen is het tienjarig bestaan van de communistische 

vredesbeweging herdacht op min of veer feestelijke vergaderingen waar 

-th6hAtet resultaat van de acties der afgelopen jaren besprak. Speciaal 

de.campagnes voor de stopzetting van atoomproeven en het verbod van 

massa;.;.vernietiiingswatens zoudem de publieke opinie in belangrijke 

mate hebben t;etitvloed.* De anti-atoombomcampagne blijft het uitgangs-

Punt vodr de .t.o .ekomstige activiteit. 

Zolang echiei . geen algemene overeenkomst tussen Oost en West 
• 	. 

op dit terrein is bereikt, moet de vredesbeweging, als een instrument 
. 	 • 	. 

van de Sowjet-Russische buitenlandse politiek, zich ook bezig houden 

met afzonderlijke aspecten. Zij moet in urgente gevallen propaganda 
. 	: 	, 	• 

voeren onder de niet-communistische massa in de westerse landen ter 

versterking van de onderhandelingspositie van het "sociAlistische 

vaderland". 

Thans staat de conferentie van de ministers van "batenlandse 

zak.6n der arro.te Vier in Genaie in het middelpunt van de b'elangstel- 

ling. De communistische leiders van de wereldvredesbeweging hebten 

de jongste lieidenking dan ook aangegrepen om speciaal het belang van 

de Duitse kwestie nog eens te onderstrepen. De in april jl. gehouden 

rationale herdenkingsbijeenkomsten in Parijs, Rome, Praag en Amster-

dam (zie hieina) waren voOrnameiijk aan dit onderwerp gewijd. Ook de 

Wereldvredesraad, in bijzondere zitting in Stockholm bijeen van 8-13 

me* ji., besteedde daaraan spkciale aandacht. - 

Politieke taken. 

Circa 350 personen waren in Stockholm aanwezig. Niet allten 

leden van de Raad maar ook anderen waren . uitgenodigd. Twee vertegen-

woordigers van de Nederlandse Vredesraad woonden de bijeenkomst bij, 

t.w. mevr. 	 en 

In leidende kringen der .communist en kende .men aan deze zitting 

vrij grote betekenis toe. De Sowjet-Russische premier Chroestsjow 

verklaax'de in zijn begroetingst4egram, dat de vredesbeweging, die 

millioeneneenvoudigemensenyoor de strijd voor de vrede had gerno-

biliseerd, niet kan rusten zolang de koude oorlog voortduurt en de 

agressieve, imperialistische krachten een "hete oorlog" voorbereiden. 

- Het - 



Het gezamenlijke optreden van alle vredelievende mensen noemde hij 

een beslissende factor ter voorkoming van oorlog. 

Naast Chroestsjow hadden o.m. de premiers 'van Oostr-P4:tslaP-41 

Tsjechoslowakije, Bulgarije,•Polen en Noord-Korea boodschappen naar 

Stockholm gezonden. 

under de sprekers bevonden zich vel.e vooraanstaandejunctiona-

rissen uit de Internationale • Nredesbeweging, .zoals de Zweedse Dr.. 

(tevens voorzitster van het Internationale Moederco-

mit6 van de Internationale Democratische Vrouwen Federatie), de Engel-

se professor 	, de Amerikaan, 	 (die Nederland in het 

najaar van 1958 bezocht) en de Russische schrijver 

Allen accentueerden het belang van een oplossing van de Duitse kwes- 

tie waarmede de internationale verhoudingen 	worden gediend. Vol- 

gens professor 	moesten atoom-vrije zones worden gevormd in 

Europa, Oost-Az.ig en het Midden-Oosten. Hij beschuldigde de regering 

van de Verenigde Staten ervan de proeven met A-bommen voort to zetten 

all voorbereiding voor een atoomoorlog. 

Een ander pleidooi voor de vredescampagne van de WVR kwam van 

de Amerikaan 	, die verklaarde : "Wij moeten uiteenzetten, dat 

het communisme geen bedreiging 	maar een hoop, een uitweg uit de 

moeilijkhecien. Vrede is niet van het communisme te scheiden, nocli 

communisme van .de vreden. 
• • 

Volgens 	 ligt het centrum van gevaar, thans in Europa, 

in de herbewapeningyan Duitsland,.waar, naar zijn bewering, gedach-

ten aan wraak worden gekgesterd. 

De conclusie vari al deze toesfrakeil was, dat een topconfeieritie 

over het Duitse probleem noodzakelijk is. De WVR zond nog tijdens de 

zitting een telegram aan de vertegenwoordigers der Grot.e Vier: 5.riA4. 

nave, waarinde.hoop wordt uitgesproken, -dat .het overleg aldaar zal 

leiden•tot een topconferentie ter beeindiging van de kosude oorlog. 

Orpnisatie.  

Wat in Stockholm eventueel achter gesloten - deuren is besproken 

t.a.v. de atructuur van de wereldvrede6beweging is tot dusver niet -

bekend . geworden. Het schijnt echter, dat men aithans een begin heeft 

gemaakt met de reorganisatie, die dezerzijds in de twee voorgaande 

overzichten is - aangestipt. 
•■• 

Blijkens 
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Blijkens de "Humanit6", het dagblad van de Franse Communistische 

Partij, is in de Zweedse hoofdstad een "collectief presidium" samen-

gesteld, waarin 23 vertegenwoordigers van diverse landen zitting heb- . 
ben. Men heeft dus gebroken met het instituut van gen voorzitter, ge-

assisteerd door een aantal vice-voorzitters. Het collectief presidium 

zaiminstens tweemaal per jaar- vergaderen-en vermoedelijk de richt- - 
lijrien vaststellen voor toekomstige activiteit. Door het optreden van 

dit college zal mogelijk meer aandacht kunnen worden besteed aan de • 	•.; ..; 
uiteenlopende omstandigheden, waaronder de vredesbeweging in verschil- 

-.:' 
lende delen van de wereld moet werken. 

VierinE v'an ..het  .10-jaigran .van de.  vredesbeeEing in Nederland. besta.... .... - ......w  

Op 26 april belegde de thans 10 jaar bestaande Nederlandse Vre-

desbeweging). in Amsterdam een herdenkingsbijeenkomst met de voornaamste 

bestuurders van de plaatselijke vredeacomitgls. 

, .Hieraan voorafgaand vond eeri huishoudelijke vergadering van het 

algemeen bestuur plaats, waar o.m. de deelname aan de bijzondere zit-

ting van de WVR te Stockholm ter sprake werd gebracht. 

De voorzitter van de NVR, Dr. 	 opende de ge- 

combineerde vergadering en gaf een beschou .wing over.4 vredesbeweging 

in Nederland*:'Hij oordeelde het nuttig nog eens op het "a-politieke 

karakter" van de NVR te wijzen. De Vredesraad . werkt niet ten behoeve 

van een bepaalde gkoep, doch "samen met iedepeen, v66r iedereen", 
/• 
voor het loehoud van de vrede in het algemeen, aldus verzekerde deze 

sprekere Vervolgens hield mevr. 	 een redevoering 

over de politieke en economische ontwikkeling in West-Duitsiand, waar-

in felle kritiek op de West-Duitse regering werd geoefend. Zij beschul-

digde Bonn van fascistieche en nazistische tendenzen. In de naar haar 

opvatting onmenselijke - eisen van de NATO op het gebied van de bewa-

pening zag zij de oorzaikvan Ae "economische achteruitgang" van het 
. 	, 
Westen, n'aar'men weet een beproefd thema van de communistische propa-

ganda. 

Bijzonder fel ageerde spreekster tegen de vestiging van raket-

bases in West-Europa en tegen het voornemen West-Duitse wapendepOts 

op Nederlands grondgebied.toe te laten. 

Incident. • 
......aroomposelloompaps 

Haar rede werd door aommige niet-communistische leden van de 

Vredesraad afgekeurd. 	, lid van het algemeen bestuur van de 

NVR 
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• TR I bestreed de opvattingen van Mevr. 	 en noemde haar toe- 

spraak gevaarlijk en onwaardig. Zijns inziens had de NVR- in de 

ren 1950/1951 een organisatie met een werkelijk brede basis - vele 

-oud. medewerkers . verloren doorclat de Raad in het moeras van de partijv 

politlek was terecht gekomen. 

Na deze uitval van 	trachtten enkele aanwezigen de scherp- 

ste kanten van de weer eens gebleken tegenstellingen wat bij te slij-

pen door vergoelijkende woorden naar beide zi,jden, zodat het geschil 

niet meer principieel in de vergadering kon worden uitgevochten. tij 

deze manoeuvre verklaarde , die in feite tegenover het CPN-

partijbestuur verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de NVR, 

dat in de NVR Looit een "politieke lijn is getrokken". Na dit incident .• 	• 	 . 	• _ 	 - 

ging men over tc.t een korte bespreking —oVei 	adriCret.e•doe-1.. va:rr-d-e 

vergadering. 

Op voorstel van 	 werd een motie a6mgenomen, Waarin'de 

regering werd verzocht geen wapendepOts op Nederlands grondgebied 

tee te lateri en geen partij te kiezen in de geschillen tussen Oost 

en West inzake Duitsland en de status van Berlijn. 

• • • 
West-EuroEese conferentie in Luik.  

Op .10 mei .  vond in Luik een. international° bijeenkomst tegen 

atoombewapening plaats, georganiseerd door het "Luikse Initiatief 

Camite voor de 'stopzetting van. de .Atoomproeven". 

Mn•. deze conferentie hebben circa 800 personen, afkomstig uit 

Frankrijki , West-Duitsland en BelgiZ deelgenomen. 

. 	De Nederlandse afvaardiging was ongeveer 50 man sterk. De Neder-. 

 Vredesraad had een bustocht naar deze stad in Wallonie georga-

niseerd en daarvoor uitnodigingen verzonden o.a. aan eigen medewei- 

.. kers alsmede aan niet extremistisch georiateerde groepen, met name 

het "Comite Stopzetting Atoomproeven" 2  de "Pleingroep" van Pater 

-en het "Albert Schweitzer Comite"" (zie ook onder hoofdstlik III). 

De bedoeling van de gezamenlijke afvaardiging was oncthr meer 

een: zekere binding tot stand te brengen tussen de verschillonde, op 

hbt gebied van.  de vrede werXende organisaties in Nederland. 

Tijdens de bijeenkomst werd o.a. het woord gevoerd door Pater 

. Namens het "Albert Schweitzer Comite" sprak Mej. 

Staande de vergadering werd een resolutie aangenomen waarin 

een beroep werd gedaan op de ministers van buitenlandse zaken te 

-- Geneve 
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Geneve, de weg te eff4nen voor een top6Onferehtie. In -de resolutie 

werd voorts aangediongen op de definitieve stopzetting dei toioeven 

met kernwapens en het instellen van een . gedemilitariseerde z8he in 

Europa. Tevens ',nerd gewaarschimd tegen de veatiging van raketbases 

in Europa en het uitivaten'van het' West--Dit leger 	atoomwapens. •• 
Tenslotte spoorde de conferentie de aanweigen aah zeireel moge-

delegaties naar Gen4ve te z6nden. 

3eugdbeweging,  

Festivalvoorbereiding. 
wow ..... 

De ac •iviteit van de communistische jeugdorganisaties ii'Neder-

land is momenteelgericht op de voorbereiding voor het VIIe Wereld- 

jeugdfestival, dat deze zomer in Venen gehbuden zal *warden. Sedert 

maart 1959, het tijdstip, waarop de inschrijving voor deelneming werd 

opengesteld,'heeft "Jeugd", het orgaan van het Algeflieen NederIands 

Jeugd Verbond, maandelijks een pagina aan het festival gewijd. Het 

Verbond is begonnen met een grote geldinzameling om een gedeelte van 

de hoge deelnemersprijs (f 325.- p.p.) bijeen te brengen voor leden, di€ 

de rein zelf niet volledig kunneri bekostigen..De leden trachteu,steunzegele 

in de waarden van f 0,25 en f 1.-- aan de man te brengen. Ook zijn er 

afdelingen, die voor dit doel loterijen, bazars en filmavonden orga-

niseren. 

Inmiddels treedt het Nederlands Festivalcomitg„ officieel ge.. 

naamd "Stichting Nederlands Coml. -tie ter voorbereiding van internatio-

nale Festivals en internationale uitwisseling voor jongeren", in toe-

nemende mate naar buiten op. Voorzitter ervan is 	 . Het se- 

cretariaat wordt waargenomen door 	 Topaasstraat 

II
11 

te Amsterdam. Evenals bij het vorige festival heeft 

I secretaresse van het ANJV, de zakelijke leiding. Aan 

verschillende jeugdorganisaties in Nederland heeft het comit6 docu-

mentatie-materiaal toegezonden. Dit is o.m. bedoeld als propaganda 

tegen de anti-festival-acties, die door niet-communistische jeugdor-

ganisaties zijn opgezet en die blijkbaar ook in Nederland hun uitwer-

king geenszins missen. Diverse organisaties hebben het festival reeds 

gekaraktnriaeerd ale een co•munistische propagandastunt en hun leden 

c.q. ledenorganisaties gevraagd zich er niet mee in te laten. 

Evenald 
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Evenals op ,het Moskouse..festival van 1957 worden ook.ditmaal 

beroeps- en landenontmoetingen georganiseerd. Het Nederlandse voor-

bereidingscomit6 h.eeft in verband hiermee aan een tiental landen ge-

vraagd om.een vriendschappelijke bijeenkomst van jongeren. . peze.  lan- 

.den zijn:. de Sowjet-Unie, China, Indonesie, klgerije, Hongarije, Oos- . 

tenrijk, Spanje, Israel,. Finland en een nader aan te wijzen land in 

Afrika. Voor wat de "beroepsontmoetingen” betreft, werd beslpten deel 

to nemen aan bijeenkomsten van metaalbewerkers, bouwvakarbeiders, 

kantoorbedienden, onderwijzers en personeel werkzaam 	confectie- 

industrie. 

De Nederlanders zullen in Wenen worden..onAkrgebracht in..4. -Tar-

soons tenthuisz!es, die door. de Tsjechische jeugdbeweging in bruikleen 

zljn afgestaan.- Als gevolg hiervan mag de Nederlandse delegatie toch 

300 personen omvatten. Dit was het oprspronkelijk yastgestadequotum, 

maar.-bij het begin van dit . .jaar hadden de .organisatoren yregens huis-

vestingsproblemen het aantal tot .230 teruggebracht. 

• 

• 	 •., 
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Vakbeweging..  

Verkiezin§en in bedriiven. 

• 

Bij twee grote metaalbedrijven . zijn kortgeleden verkiezingen* 

gehouden, waarvan de uitslag eensanwijzing voor de huidige invloed 

van de communistische vakbeweginkonder de bedrijfsarbeiders kan 

vormen. 
.• 	In de laatste week van april kozen de werknemers van de Hoog- 

ovens te Nelsen nieuwe contactcommissies voor de periode 1959-1961. 

De zgn. "vrije lijst" van de Eenheidsvakcentrale liep terug van 9 

• tot 8'in de'contactcommissies te bezetten plaatsen, -Londanks - het fait 
date erin totaal 12 zetels weer te verdelen waren dan in 1957. De 

"vrije lijst" verwierf hiermee 12N.  van het totaal aantal uitge-

brachte stemmen. (111.1957 was dit 'percentage ruim 17. Toen.kreeg de 

"vrije lijst" 9 van de 52 plaatsen). Het voorbereidende werk voor 

deze "vrije lijst" - aanzoeken van candidaten, uitgifte varLpand10- 

ten - is bij de Hoogovens uitsluitend door "De Metaal"/EVC- 1958 (en 

de PPN-afdpling Beverwijk) verricht;.de "oude" EVC heeft bij de ICNHS 

practisch geen aanhang. 

Arbor deze verkiezingen werd van communistische zijde nog ver7. 

geefs gepoogd tot een vergelijk te komen met_ plaatselijte bestuur-

ders van de ANMB/NVV, teneinde do door CPN en EVC-1958 voortdurend 

gePropageerde "eenheid" te benaderen en te realiseren, 
A • 

Op 26 en 27 mei koen de werknethers bij de Nederlandse Ddk-

An'Scheepsboutvi-Maatschappij in Amsterdam een.mieuwe . ondernemingai. 

raad. In •de oude raad waren destijds (1957) negen,leden van de on-

gedeelde'TVC gekozen, .die alien inAlet conflict aan de zijde van de 

EVC-1958 stonden, De Metaal van de "oude" EVC had daarin geen enke-

le vertegenwoordiger. Van die kant heeft men bij deze nieuwe verkie-

zingen geprobeerd door de .uitgifte van tegen 'de EVC-1958 gerichte 
... . 	- 	 . 

fletten een deel der communistische en ongeorganiseerde arbeiders voor 
 

de eigen lijst te winner. (In een dezer pamfletten, opgesteld in de 

worm van een "Open brief aan'het bestuur van de EVC-1 	bood de 958u  
"oude" EVC zelfs "samenwerking" aan, echtei . op voorwaarde dat de 

EVC-1958 niet met'een eigen lijst zou uitkomen).De Brandsen-groep 

heeft in zoverre succes. gehad, dat ze 140 stemmen op haar "vrije lijst" 

verzamelde en daarmee 666 zetel in de onderncmingsraad bemachtigde. 

Van de in totaal . 2909 geldige . stemmen werden er 1040 uitgebrachi op 

- de - 
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de "vrije 1ijst" van de EVC-1958, die daarmede zeters-irerwier 

De communistische vakbeweging als geheel bezet nu 8 van de 

25 zetels. (Bij de eerste verkiezingen 

1 .957 kreeg - de ongedeeldeEVC,-wat de groep merklieden betreft, 

k7% .van de Ultgebrachte et - e'mmen. Dit percentage ie thans 04* 

354%. EVC- i'958 en. + 5% ."oude" EVC). • 

De uitslagen van de verkiezingen bij de Hoogovens to Velsen 

-•en,van de NMI in de hoofdstad duiden er op. dat :het proces van af-

Vtokkeling van de invloed der.communistische vakbeweging op de:ar-

beiders in het bedrijfsleven.niet tot stilstand is Okomen Xofcchoon 

"de aanhang onder de arbeiders bij de NDSM nog -steeds aanzienliSk .is). 

Ni.ettemin blijft de EVC-1958 koppig roeien met de-riomen die 

ze-heeft en gaat ze onvervaard door met.het propager6n. van "eellheid 

. in.de bedrijven" tussen NVV-ers eneigen laden.. . 

Pamflettenstrijd.' 

Begin mei verspreidde de EVC-1958 een pamflet waarin 	werd 

. opgeroepeil tot strijd voor een "algemene loonronde" zthider aanduiding 

van de gewenste omvang. Later in de afgelopen maand na het 6p -5- 

mei door 'het NVV gehouden congres kwam de EC-1958 opnieuw met een 
• • 	•• 
pamflet, waarin het ciordeel . van bet . NVV-congres werd overgenomeit en 

de elb van een "algemene loo.nr6nde" werd gepreciseerd tot '4% lOOris-

verhoging pet 1 juni 1959. De EVC-1958 voegde er'echter - de'opmerking 

aan:toe v .dat_ter verwerkelijking van die eis.actie-comitPA in de 

bedrijven_moeten worden gevormdjPaurde*Groot. betocgde . op 27,mel in 

de Tweede Kamer ,  dat de CPN•de .elsvan het NVV intake if% loonsverho- 

..ging ondersteunt l hetgeen volgens hem niet.in4oudtAat de CPN met • dat 

percentage tevreden is)4 
• • 	 • 

De laatste tijd heeft de leiding van de EVC-1958 - parallel 

aan de uitspraken van het partijbestuur der CPN meermalen de voor-
. 

delen van een organisatorische eenheid tussen NVV en EVC-1958 aan de 

leden voorgehouden. De "oude" EVC heeft deze "liefdesverklaring" aan 

het NVV in een pamflet harerzijds aangegrepen voor het lanceren van 

een hernieuwde aanval op haar rivaal. Ze vraagt daarin waarom de 
•_ 	I 	 . • 

EVC-1958 feitelijk is opgericht als haar leden toch naar het NVV 
• , 	 . 

moeten worden overgeheveld. Het antwoord luidt, volgens de "oude" 

EVC, dat Paul de Groot de eenheidsvakbeweging doelbewust het leven 

onmogelijk wil waken. 

••• 
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Ook in enkele bonafide dagbladoi zijn ,de laatstetijd beppie- .• 	• 
gelingen over een aanstaande "liquidatie". van de EVC-1958 verschenen. 

Toch is de communistische vakbeweging geenszins van plan zelfmoord 

te plegen. De EVC-1958 zal alleen worden opgeheven als de communis-

tische vakbeweging in haar geheel er beter van. word', 'd.w.z. indien 

zij haar invloedssfeer kan . vergroten door in hetAIVV op , te gaan. Zo-

lang dit streven niet voor Verwerkelijking vatbaar is, 'zal de. EVC-

1958 - ondanks allerlei tegenstifjdige en vaak oglplufljerustende 

uitdpraken binnen de communistische gelederenn - haar eigen bestaan 

voortzetten en haar ledental trachten te vergroten. Daarbij blijft 

ze tezelfdertijd naar zwakke plekken in het NVT , front zoeken. 

"Oude" EVC en Jc.effoslavie. -- -- 

In het vorige M.O. werd medegedeeld dat B. Brandsen en =H. Gort- 
•• 

zak, verbondsbestuurders van de "oude" EVC, naar Belgrado waren ge-
., 

reisd ter bijwoning van het congres van de Joegoslayische vakbeweging. 

Zij kwamen op 9 mei in Nederland terug, Brandsen . en Gortzak waren de 

enige .  Nederlandse gasten op het congres. De EVC-1958 had geen uitho-

.digj.ng  ontvangen. Gortzak heeft de gelegenheid gehad het congres ge- 
- 

durende tien minuten toe te spreken. Hij heeft de grote verdeblAheid 
. 	. 	• 	• 

in de Nederlandse vakbeweging en de recente scheuring in 'de' EVC ioe-

handeld, evenwel zonder daarbij de CPN te noemen.: Een voortbouwen aan 
.... 	. 	• 	... 

de wederziidse relaties leek hem mogelijk *en nuttig. Joegoslairische  . 	 . . 	. - 	 . 	. 	. . 	.. 	. 
vakbondsbestuurders, met wie de beide EVC-ers in contact traden, ble- 

_ 	 • 	...- 
. 1958 .. Zij liet , en doorschemeren op de hand van de "nude" EVC t"e zijn. 

Pijyerzochten Brandsen en Gortzak delegaties vari aibeider's ridar . joe- 

goslavie te zenden. 
. 	_ 

Naar het oordeel van Brandsen waren er onder de g&sten uit de 

USSR en de satellietlanden, die het congres -te Bilgrado hebbet•bijge- 
, • 

woond, geen personen- die in WVV-kringen bekeildhid•gehietOn.lidt se-

cretariaat van het , Wereldvakverbond had zich .slechts.door..een tolk 

latenvertegenwoordigen, 

De delegatie van. de door de communisten.overheerste CGT 

Frankrij had -zich niet -bereid getoondmet.de twee EVC-ers een g-

sprek*aan te knopen,Ook de vertegenwoordigers uit de DDR hadderi 

	

zich weirkl.g.toeschietelijk betoond. Brandsen meende 	 uitla- • • 	 : 
tingen te moeten opmaken dat het WVV zijn houding tegenover het 

uittreden 

• • 	. . 	. 	. 	 • 	• 	•
• ken op de hoogte te wezen van de' te genstellingen fu6sen . EVC : 4'n EVC- •,• 
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uittreden van de "oude" EVC nog niet definitief heeft bepaald. Tot 

dusverre heeft het WVV-secretariaat hierover.althans niets wereld-

kundig gemaakt. 

Uit officiele .publicaties blijkt dat het congres , van de.Joego-

slavische vakbeweging werd bijgewoond door niet minder dan 32 delega-

. ties van .buitenlandse vakverenigingen, afkomstig uit West- en Oost-

Europa, Azie, (o.a. de Volksrepubliek China) en Afrika. 

De meeste buitenlandse gedelegeerden brachten in hun korte toe-

spraken hulde aan het streven der Zuidslaven hun socialistische maat-

schappij naar eigen inzichten en vrij van buitenlandse beinvloeding 

op te bouwen. De representanten van het oostelijk blok namen te dien 

aanzien uiteraard de nodige reserve in acht en verzuimden niet te wij- 
_. 	. 	 . 	. 

zen op de essentigle verschillen van zienswijze, die de Zuidslaven 

van de (orthodoxe) communistische opvattingen gescheiden houden. 

De sociaal-economische situatie waariu bet congres:van de Joe- 
. 

goslavische vakbeweging is gehouden, kan in het kart als volgt warden 

weergegeven. 

Afkerig van de staaisalmacht der stalinistische bureaucratie 

hadden de Zuidslavische communisten destijds besloten de decentrali-

satie van hun economische organisatie ter hand te namen .. De fabrieken 

en bedrijven werden in eerste instantie onder de leiding van de ar-

beidersradengeplaatstDit stelsel heeft echter in verschillende ge-

vallen een efficignte bedrijfsvoering verhinderd. Geleidelijk'brak 

het inzicht door dat de arbeidersraden zelf aan een stratfeie con- 
. 
' trine dienden to worden onderworpen. De centrale regering (Belgrado) 

heeft thans de vakbonden met die contr6le belast. Zij moeten'verspil-

ling van kapitaal en energie tegengaan en het evenwicht tussen lonen 

en prijzen bewaren of waar nodig herstellen. Tevens hebben zij een 

taak bij de organisatie van sociale diensten, het toezicht op .de 

volksgezondheid en de oplossing van het huisvestingsprobleem. 

Hierbij client te worden aangetekend dat de tendons van het' 

toekennen van grotere bevoegdheden aan de vakbeweging,zich ook heeft 

afgetekend op het maart j1. in Moskou gehouden 12e congres van de 

. Sowjet-Russische vakverbonden. De uitvOering van het op het'21e par-

tijcongres aanvaarde"7-jarenplan is tot op grote hoogte in handen 

van de vakbonden gelegd. Als taken van de vakverenigingen werden 

daarbij 



••• 

- 27 - • 

daarbij o.m. gesteld: 

het verlagen van de productie-kosten in 7 jaar met 11%; 

het opheffen van de woningnood binnenlAaar;A.4 .  

het oprichten van brigades voor de handllaving.van de orde 

(een politi;le teak). 
/•• 

De int ernatioilaalqolttieke;•rol-:  van - het • MTV: 

••• 
Daartoe uitgenodigd door het dVV-secretariaai in Praag zond de 

. 	," .• 	 - 	. 	. 
EVC-1958 'een delegatie van drie man naar de "Europese .crlibewegings- , 
. 	 , 	

• 	
;I .; • 	. 	...; 

conferentie", die van 8-10 mei to GorIitz aan de Neisse heeft plaats- 
, 	 • • . 

gevonden. In de cOnvocaiie-brief deelde het WVV-secretariaat mede, 

voor wat - Nederland - betreft, alleei . de EVC-1958 to hebben aangeschre- 
. 

Het WVV zou alle kosten voor iijn rekening nemen. 

De Joegoslavische centrale • van vakbohden had de uitnodiging niet 

	

- 	• 
geaccepteerd. 

. 	 ••• . 	_ 
Debijeenkomst te .  arlitz_piopageerde de sluiting van een - vre- 

desverdrag met Duitsland(op ba'sis . van de Sowjet-Russische voorstel- 
• :. 	.• 

len), een verbod van atoomwaperiii en de noodzaak van een topconferen-

tie van staatshoofden in de viikei 'van. 1959. 

Op de "sluitingsdag koos de conterentie een delegatie, die een 

memorandum aail de op 11 mei begonnen confeientie 4-an ministers van 

buitenlandse zaken zougaan aanbieden. Van deze acht man sterke •. 

•
. 	- • 	_ 	. 
delegatie, met de algemeen secretaris van het WVV . 	 aari het 

ho6fd, maakte resp. een vertegenwooidigei van ae USSR, de DDR, Palen, 
. 	• 

Tsjechosiowakije aisme .de van de Fraile en Italianse communistische 
_ 

• , , 	 . 	 • • 	 . 	 • 	 D 	 I 	
, 

. • . 	 D 	 . 	 . 	 .• 	
. 

vakbeweking deel - uit. .,. 	. 	.. 	.:„. 	: 	. 	., 	.,.. 	,, 	.. 	.. 	. 	. , 
Het Ved6elde mimbrandum werd op .14 mei'door 'ffe plaatsvervangend 

.. 	. 	, 	, 	, 	. 	• 	.........„. 
secretaris van de Geneefse conferentie in ontvangst genomen. 

. 	 . 	 • 
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HOOFDSTUK III - OVER/GE GROEPERINGEN.  

Actie tern kernbewapening. 

De AAA in internationaal verbande 

Medio januari werd in Londen op uitnodiging van Lord Bertrand 

Russell een Europese conferentj.e tegen atoombewapening -gehouden, ..•• 	•.. 	•••• 	••. 
waaraan door 	 namens de Stichting Anti Atoombom Actie 

(AAA) werd deelgenomen. Hier werd besloten tot de oprichting van 

een "Europees Comit6 tegen Atoombewapening"...Dit comit6 bestaan-

de uit niet-communistische personen afkomstig uit een aantal West-

Europese landen zeu bedoeld zijn als een wort tegenhanger van de 

communistische Wereldvredesraad. 

Het verkreeg inmiddels de naam "Europese Federatie tegen 

Atoombewapening", vergaderde voor het eerst op 4 en 5 april jI. te 

MUnchen en . zal in juni 1959 aldaar wederom b4.jeenkomen (de federa-

tie heeft kantoren in Londen en MUnchen). 

beheert de geldmiddelen van de federatie, in verband 

waarmede een bankrekening bij een instelling te Amsterdam werd ge-

opend. Ale voorzitter fungeert de West-Duitse schrijver 

. Vice-voorzitter is 	 , kanunnik van de Anglicaan- 

se St. Pauls Cathedral in Londen. 

In haar bijeenkomst te Munchen besloot de federatie o.m. aan 

de regeringen van Engeland, de Sowjet-Unie en de Verenigde.Staten 
, 	• 	 - 

brieven te richten, waarin wordt aanbevolen van verdere proefexplo_ 

sies of te zien. Verder werd de mogelijkheid besproken om, door het 

mobiliseren van de openbare mening de regeringen van de verschillen-

de landen er toe te brengen zich tot het neutrale Zwitserlancl te 

wenden. °rider meer is hiervan de bedoeling de Zwitserse regering 

een vergadering bijeen te laten roepen van de bij de "Internationa-

le Rode Kruis Converttie" aangesloten landen, teneinde te komen tot 

het door deze conventie uitvaardigen van een verbod tot het gebruik 

van kernwapenen. Men is nl, van mening dat een dergelijke stap zeer 

doeltreffend kan zijn, aangezien het verleden heeft geleerd dat door 

de Rode Kruis Conventie uitgevaardigde verbodsbepalingen steeds vrij-

wel algemeen gerespecteerd zijn. 

Voorts wordt de noodzakelijkheid bepleit van een toenemende 

culturele uitwisseling tussen alle landen. 

- Begin - 

• 	 • • 
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. . 	Begin 1959 was cp.desIondense bljeenkomst het Arb.orstel gedaan 

in het rtajaar,een vereidconterentie tdget atoomwapens:to houden, 

ditmaaZsi.n West-Europa. . ale een.meer centraal gelegen:antmoetings-

plaats.dan Japan. De vier voorgaande conferenties vonden nl. te 

Tokio plaats, . 

. Enkelektederlandselpladon.meldden in januari 

Den. Haag, ..met • het V.redespalei0,:a1S. conferentie-oord zou-hebben voor-

gesteld• doch tot dusver is_ dienaangaande. niets naders bekend gewor-

den. • oor een nieuwe wereldconferentie zoUden u volgens de'istanvanke-

lijk gedane suggesties 4 . eventueel ook vertegenwoordigers at Oost-

Europese landoni dus communisten, kunnen worden uitgetodigd. 

pe.Stichting AAA.,.. die een breed overleg terzake in begirthel 

steuw4 t ..wil1 nochtans in de. eerste plaats in Nederland een birerkoe-

pplend orgaan zijn van alle-niet-communistische bestrijders:van. kern-

bewapening. Met name zou Naar voorZi•ter i 	voarnoemd-, .zdth de 

medewerking uit rooms-katholieke en protestants,christelijke ki-ingen 

willen verzekeren. 

. 	Ten 	 hierin reeds geslaagd, want MO.. 

, de oud-voorzitster van de VPRO 1  de.predikant• 

1 .alpmede Mgr. 	 en pater 

heblan thanp . O.tting in bet onlangs: gevormde landelijk aanbevelings-

qom#6.yan de Stichting-AAA. 

Neonaziams .  in Nederland. . . .... 	..... 
• . 	, 	• 

Publicatie van "Het Nederlands Archief der Conservatieve Revo utie", 

"Het Nederlands Archief der Conservatieve.Retollitievo -or het 

9erstvrschenen in_mei. 1957., i-a.het ehige . nog"inNederland uitkomen-

de blad, waarin- van PP11:0.tge4prokimnationaaldesocialistisdheigezind-

heicl wordt blijk gegeven.. Zoal.s: , bekendis_hetdevoortzetting:van 

"Het. Sociaal.Weekb1W.,06k vain-dit /!Archief" draagt: Pain.. van Tienen 

- deredactionele verantwoordeloijkheid..:1 

Pedoelstelling-Juidt:7het.verzamelen van - documentatia .betref-

fende. het .  streven naar nationals restaurati.e en de reactie;.daartegen. 

Tot nutoe.verschenen daarin,o.a.: '!Mussertls verantwoordinei opge-

steld •door de .geweZen - NSB-leider tijdens zijn detentie.em later naar 

buiten gesmokkeld, eeu.geschrift waarin dete::zijn. beleid trachtte te 

rechtvaardigen. 
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De jongste publicatie van het "Archief", aangeduid als brochure 

nr. 107, is getiteldt HVrijheid en politieke ideologie". De auteur, 

die zich niet bekend maakt, poneert hierin dat het nationaal-socia-

lislie wordt voorgesteld . als vijand :van vrede en vrijheid. Zijns in-

ziens ten onrechte wordt het aldus over 46n kam s geschoren met het 

communisme. De schrijver laat wederom de bekende leus horen l dat het 

doel van de nationaal-sOcialistische.ideologie juist was om "de 

vrijheid. :*an,  ons-voortbestaan zelf als gemeanschap van Europese vol-

keree'te verzekeren "tegenover de grootste uitdaging in de geschie-

denis; n1. het Aziatisch-Russische bolsjewisme".. Hij stelt vervolgens, 

dat de . politieke ideologie van vrijheid en gelijkheid,.een geestes-

kind-van de Fr .anse revolutie, niet het karakter hee ft van een eeuwige 

en universele waarheid, doch evenals slice andere vrijheidsideologie 

. gebondet is aan een historische situatie en derlaalve het kenmerk 

draagt van betrekkelijkheid. Het verheff.en van . deze vrijheids-ideolo-

gie , tot een abstract en.verstard dogma pal z.i. een wapen worden voor 

de Aziatische en Afrikaanse volkeren in hun strijd om van het West en 

onafhankelijk te worden en tot steun van hun tegen het Westen.gerich.. 

'teenationale strevingen. 

. Het Westen schiet .te kort.4.4 de vorming van een afweerfront te-

gen.het Aziatisch-Russische bolsiewisme,.Paarvoor, aldus wisrdt verder 

in de brochiire betoogdf is nodig een nieuwe politieke ideplogie, die 

de Europese mensheid immuun maakt voor deinfectie van het wereldbol- 

sjewisme en die al haar energi4n samenbundelt tot 66n maximale krachts-

inspanning in een hecht en onwrikbaar, daadwerkelijk afweer#ont. Van 

een zodanige ideologie zal de kans op het voortbestaan van iiiliropa" 

afhankeIijk zijni' -- - -  • ■ •• .t__ .  
- • 	 - 

Gegeven de 'flpolitieke:kleur" van.ilet "Nederlands Archier, be-

hoeft het-geen verwondering te weXken - dat de. schrijver staande houdt, 

dat het alleen fascisme en -  nationaal,ssocialisme zijn.gewees,t, die zich 

van doze "Europeseopgave" rekenSahap.hebben gegeven en daaruit de nood-

zakelijke consequenties hetben getrokken, en ,dan het nationaal-socia-

lisme nog meer dan het fasciame. Wat wet zou kunnen verbazen is dat 

in Nederland nog in 1959 openlijk gepoogd wordt dit nationaal-socia-

lisme te rechtvaardigen en te verheerlijken, waarbij met instemming 

gewag wordt. • gemaakt van de "bloed en bodem"-theorie. De achtergrond 

hiervan is eker een fanatl.eke mentaliteit: 

Aleof 
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Alsof dit nog niet genoeg is,vordt-in 44-zelfde.teschouwing 

een scherpe aanval gedaan op de voormalige Westelijke Geallieerden. 

under aanhaling van een in 1955 in Blienos Aires verschenen nazi-uit- 

gave (Adolf Hitler - Sein Kartipiiegendie Minusseele) - stelt de auteur 

dat zij, die zich in hun verblinding verbonden met het wereldbolsje-
. 	. 

wisme om Adolf Hitler te vernietigen, "in hem uitgerekend de man 
. 

kruisigden, die alselliel een even tiniek, namelijk natlur13121, ideo- 

logisch recept tegen de interhationalistische-communistische'ideolo-

gie gevonden had". (Het hiei -ondersireepte is in het blad gecursi-

veerd). 

Hetgeen de westerse bestrijders van het nationaal-socialisme en 

meer in het bifzonder Roosevelt en Churchill - - betiteid 	leiders 

van de-daartegen gehouden kruistocht en als doodgraver.s van Europa - 

daartegeuover hebben gesteld, is, zo .wordt gezegd t  een.ijdele hoop ge-

bleken.. 

Hierbij wordt ge.doeld 	 htt-Atlantisch Charter vo-orkomen- 

de passage ., waarin de hoop mordt:uitgesproken na de definitieve vernie-

tiging van tie .  nazi,tyrannie. een -  vrede to vestigen, die alle naties 

in-ataat zal - stellen in veiligheid binnen hun .eigen grenzen te leven 

en-die zal waarborgen dat ledermens In de wereld zidn eigen ; leven 

zal kunnen leiden, bevrijd van -vrees.en nood. 

Immers,' zo luidt de conclusie in het "Nederlands.Arehief1 , 4  nim-

mer is de veilitheid .  van de Europ6se .en-andere naties-meer bedreigd 

dan'nadat fdo.or. het ,megvallen van het nationaal-.socialilstische afweer- 

front deveg . ndkr het .budeEuropa: voor: het. Atliatisch-Bussisch.bolsje-

wisme.was.vilgemaakt5. 

• 
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HOOFDSTUK IV - VREEMDELINGEL 

In dit hoofdstuk is opnieuw. aandacht besteed aan politieke as- 

. piraties van in Nederland v.erblig hqudende vreemdelingen, voorzover 

deze in groepsverband dan wet individueel activiteit ontplooien. Nog-

maals wordt hierbij opgemerkt, dat de observatie dezerzijds zich in 

dit geithl niet.  alts3.uiten0 beperkt tot het optreden van extremistische 

elementen. In aansluiting op het in M.O. 2 en 3/1959 vermelde, zal dit-

maal iets worden verteld over de na-oorlogse aituatie van hen, die uit 

Hongarije naar . ons land zijn uitgeweken. 

Honsarije . na _ 1945. _ 

De in Hongarije ontstane verwarring ais gevolg van oorlogs-

geweld, Duitse en Sow .jet-Russische begetting, heeft duizenden Hon-

garen in ballingschap gedreven. Onder de uitgewekenen waren ver-

scheidene politici, oud-diplomaten en gewezen officieren, die in 

den vreemde nieuwe mogelijkheden trachtten te scheppen.om 4e strijd 

tegen het commuhisme voort te zetten. De belangen van de gevluchte 

elementen liepen welhaast vanielfsprekend ver uiteen. De nazistisch 

georienteerden wisten bij de Duitse nederlaag, dat in het na-oorlog-

se Hongarije voor heh geen plaats meer zou zijn. De democratische 

figuren geraakten door de steeds toenemende communistische druk 

eerst in de op 105 volgende jaren meer en meer in de knel t  

Het Hongaarse pairiotisthe vond een bepaald steunpunt in de 

te New York opgerichte "Hongaarse Nationale Raad". Daarin.waren de 

voornaamste politieke stromingen van het prae-pcommunistische Honga-

rije vertegenwoordigd t.w. de rooms-katholieke aanhangers van de 

voormalige Christ eli jke Volksbeweging, de behoudensgezinde Parti j 

van de kleine agrariers, de vrij progressieve Boerenvolkspartij, de 

Onafhankelijkheidspartij en de Hongaaise Sociaal-Democratische Par-

tij. Onder de gewezen volksvertegenwoordigers rezen in deze raad 

gaandeweg grote tegenstellingen. De onenigheid werd nog geaccen-

tueerd door groeperingen, die geen aansluiting bij de "Hungarian 

National Council" wensten, zoals bijvoorbeeld een links-socialis-

tische groep met aanhang in Europa. 

Nochtans kwam men - na 1948 - tot de vorming van een Hongaarse 

regering in ballingschap en het oprichten van oud-strijdersverenigin- 

- gen - 
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gen. In laatstgenoemde organisaties . speelden voor een niet onbelang-

rijk deel ook, oud-militairen een rol, die voorheen het autoritaire 

Horthy-regime hadden gediend. 

Rapporten  aan  BoedaReste 

Eerst de in 1948 aan de macht s,:ekomen communistische Hongaarse 

Volksdemocratie ging weer •aandacht besteden aan de buiten de grenzen 

wonende landgenoten, naar ook in Nederland kon worden geconstateerd. 

Het Hongaarse Gezantschap te 's-Gravenhage verzamelde inlichtingen 

over de Hongaren en hun organisaties in Nederland en rapporteerde 

daarover . aan c toenmalige communistische minister van buitenlandse 

zaken, de kort daarna in ongenade gevallen en terechtgestelde Laszlo 

Rajk. 

Bijzondere aandacht werd daarbij besteed aan de instelling 

t.o.v. het nieuwe regiem. Karakteristieken als "betrokkene is le-

gitimist n (voorstander van deHabsburgers op de Hongaarse troop), 

"is nazi" of "toont begrip voor de nieuwe politieke situatie" deden 

opgeld. 

Voordieli was de Hongaarse Vertegenwoordiging in Dalliiiag . hiet 

opvallendactidf geweest en haar voornaamste bemoeienis leek de be-

handeling van -paspoortaangelegenhecten te •  golden en het 2o nu= en'dan 

bezoeken van de-in Limburgwerkzame Hongaren .  (voor het onaerhoiaen 

van contact met hun vereniging . "Sint Barbara"). 

IT641. de revolutie van -noiremlber - 1956 in Rongaije waren ndiar 

verhouding maar weinige in kledriandvrblijvende Hongaren'in vei-

enigingen of cliibs georgaiiimerd. Enerzijds werd dit lierborzahltt .  

dooi hUn spreiding over het land, anderzijds . ddordt iij kenmerk 
• 

van elk emigrantenmilieu ondeiling 'verdeeld waren door afterhande 

meningsverschillen. In de loop der jakenver'anderde deze situatie. 

De Hongaarse politieke constellatie bi-acht een verdOre uitfOcht 

van verdrukte groepen en individueu teweeg, die zich, tij . het ook 

pas na geruime tijd, aansloten bij de organisaties van de Hoftgaren 

in ballingschap. 

De COmmUnistische autoriteiten in Bdedapest hadden tu6sen -

1948 en het fatale jaar 1956 pogingen aangewend on de band met de 

emigranten nauwer aan te halen en hen bijvoorbeeld door het verle-

nen van amnestie, naar het vaderland terug te lokken. De volksdemo- 

cratische overheid huldigde blijkbaar het standpunt, dstter in het algemeen 

gempolitiduibeletoolen voor repatrigring behoefden te zijn voor hen, 

- die- 



die v66r 1948 - het jaar van het. overnemen van de macht door .de corn- . 

munisten - het land hadden verlatene'Vee/ succes leverde deze actie 

niet op. 

Repercussies in Nederland. 

Naarmate het communisme zwaarder op de Hongaarse samenleving 

ging drukken t toonde de emigratie zich in toenemende mate afkerig van het 

verder onderhouden van officiele verbindingen. Dit kwam ook'tot citing in 

Hongaarse kringen hier te lande. Reeds . in.1949 gaf de geestelijk ad-

viseur van de vorengenoemde vereniging !'Sint Barbara" in Limburg de 

raad alle contact met de Hongaarse Legatie to 's-Gravenhage te ver-

breken. Aldra bleek het gezantschap volkomen geisoleerd . t.a.v. de 

emigrantenverenigingen, waarop het generlei openlijke invloed sneer 

kon uitoefenen. Sindsdien werd daarom.gepoogd persoonlijke relaties 

aan te knopen' Onmiskenbaar wer4 de Hongaarse diplomatieke vertegen-

woordiging in Den Haag bij voortduring ingelicht over de gang van za-

ken in de desbetreffende verenigingen. 

Povere resultaten. 
ftba.m...m .. ....omm smmewi sri wrm 

Officieel bleef de Legatie tot 1956 een doorgaans gereserveer-

de, nu en dan tegemoetkomende hooding aannemen. Zo werd in 1950 ge-

tracht in Nederland een zogenaamde neutraleVereniting "Nederland-

Hongarije" te stichten naar het voorbeeld van de bestaande (communis-

tische) Vereniging "Nederland-USSR". lean doze vriendschapsvereniging 

was slechts een kort bestaan beschoren wegens gebrek aan belangstel-

ling, De vorming van een "Hongaarse firing" in Den Haag lie') eveneens 

op een mislukking uit. Op 13 maart 1956 werd onder • auspicign van de 

Hongaarse Legatie en met stetiii van Nederlandse communisten in Amster-

dam een "Comfit 6 Nederland-Hongarije" opgericht , waarin 

als voorzitter-secretaris optrad. Betrokke- 

ne is hoofdboekhouder van het CPN-dagblad "D6 Waarheid". De activiteit 

van het comit6 beperkte zich tot het organiseren van enkele filmavon-

den. Na de Hongaarse revolutie werd nog slechts een enkele moral iets 

van dit comit6 vernomen. Van enige aanhang onder de Hongaren in vere-

nigingsverband is niets bekend. 
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De als "contra-revolutie" betitelde_volksopstand van november 

1956 kon uit pre6tige-overivegingen door SOedapest niet alleen worden 

toegeschreven aan de eigen tekortkomingen binnenslands. In de publi-

katies van de Hongaarse communistische autoriteiten is derhalve zeer 

uitvoerig mede aan de hand van'getuigenverklaringen" - de zogenaam-

de oVerheerdende rol *van dt- - in het Westen . levende l  tot felle activiteit 

tegen de Hongaarse Volksrepubliek gekomen emigrantengroepen afgeschil-

derd. Wapens en munitie werden, volgens die gekleurde voorstelling van 

zaken, in grote hoeveelheden gezonden. Een Hongaars. Legioen organi-

seerde stormtroepen; vroegere hoge militairen en de adel brachten de 

emigrant en ertoe de mee'srintensieve.ondersteuning te geven en het ge-

heel van "Honvarse fascist en en rechtsradicalen" werd geleid vanuit 

hetemigrantencentrum MUnchen. Aldaar was "de door de kmerikanen be-

heerste radiozender Vrij Europa de buitenlandse militaire en politie- 

ke-staf.yoor de contra-revolutie". Aldus deze reeks . copimunistische be-. 
schuldigingen. 

Waarschijnijk heeft Boedapest sedrt het neerslaan vin.de revo-

lutie intense aandacht besteed aan de emigrant en en hun organisaties, 

mede wat betreft hun vermeende samenwerking met buitenlandse inlich- 

. tingendieiisten. 
. 	. 	. 

. 1* zijner tijd zal een opsomming . worden gegeven van verschillen-

de'orginisaties der Hongaren in Nederland, die een runctie.vervullext: 

of hebben vervuld in het maatschappelijk verkeer van deze vreemdelin-

gen binnen onze landsgrenzen. 
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AGENDA:  

Datum: 
	

21124misomV 
	

Plaats: 
	Organisatie:  

Buitengewone zitting WVR tgv. 
het 10-jarig bestaan. 

Zangersfeest, Bond van Soc. 
Zang- en Muziekverenigingen. 

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

32e congres CGT. 

3e Intern. Beroepsconf. 
VVI-Mijnen. 

NVB-stertocht. 

7e Wereldjeugdfestival. 

Algemene Vergadering WFDJ. 

2e Intern. Beroepsconf. 
VVI-Overheid. 

Waarheidzomerfeest. 

6e Algemene Vergadering WFSW. 

Raadsvergadering IDVF. 

3e Intern.Beroepsconf. 
VIII-Bouwvaks 

Nationaal Festival voor 
vrede en vriendschap. 

8-13 mei 1959 

24 mei 1959 

1- 4 juni 1959 

14-19 juni 1959 

15-19 juni 1959 

23 juni 1959 

26 juliA aug. 1 59 

10-18 aug. '59 

20-24 aug. '59 

* 30 augustus 1 59 

* 27 en 28 sept.'59 

oktober '59 

24-28 okt.'59 

eind 1959 

Stockholm 

Amsterdam 

Praag 

Ivry 

Katowice 
(Palen) 

Haarlem 

Wenen 

Praag 

Leipzig 

Amsterdam 

Warschau 

Praag 

Boedape st 

Amsterdam 

WVR 

WVV 

CGT 

WVV 

NVB 

WFDJ . 

WFDJ 

WVV 

CPN 

WFSW 

IDVF 

WVV 

ANJV 

* * * 

• = nieuw c.q. aangevuld. 
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