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H O O F D S T U K I

CQMLUNIShE_INTERNATIONAAL

Voorkeur voor "brede natioriale eenheidsfronten" (MO 12, 1959)

Voor de communistische partijen in het Westen houdt de huidige

toepassing van de vreedzame coexistentie tussen landen met onderling

tegenstrijdige maatschappelijke stelsels ingrijpende gevolgen in. De

Internationale betrekkingen op staatsniveau worden er bovenal door

beinvloed, zoals de reeds uitgewisselde bezoeken van Chroestsjow en

president Eisenhower, de binnenkort plaatsvindende ontrnoeting van de

Sowjet-premier met president De Gaulle ende aanstaande topconferentie

tonen.

Ten aanzien van de cornraunistisclie partijen buiten het blok heeft

de coexistentie-politiek van het Kremlin intniddels geleid tot het

openen van een campagne op Internationale schaal voor "de eenheid der

arbeidersklasse en van de volksmassa's in de strijd voor de vrede, voor

de verdediging en vernieuwing van de democratie , voor de welvaart van

de werkers" (conferentie van de 17 Europese comaunistische partijen,

november 1959 te Borne).

In de eerste plaats trachten de corcraunisten in West-Europa sinds

de oproep van Rome te komen tot een nieuwe vorm van "brede nationale

eenheidsfronten". Volgens hen kan alleen "een nieuwe derao»ratische

meerderheid" de volkeren beschermen tegen de aanh^udende gevaren van

fasoisme, militarisrte en iniperialisme .

De comfflunistische agitatie en propaganda wordt gevoed door

kwesties, die de laatste tijd vele irensen hebben beroerd, zoals het

weer opgedoken anti-sensitisae , de omstreden positie van dr.Oberlander

en het Franse atoombornexperiment. Voorts wordt de reeds geruime tijd

lopende anti-Adenauercarnpagne verder gevoerd. De nsassale protest-

acties in Frankrijk tegen de "putschisten van Algiers" worden geprezen

als uitingen van de volkswil der democratic .

De comirmnistische partijen in het riesten hopen op deze wijze him

nog voortdurend politiek isolement te doorbreken. Hun invloed in West-

Europa is in het algemeen echter gering, met uitzondering van Italie

en Frankrijk. De PCI, De Italiaanse Comnrunistische partij , met haar

volgens eigen opgave thans ruin) eenendriekwart miljoen leden, vormt

samen met de PCF, de Franse zusterpartij, die een kleine half miljoen

leden telt, een niet te ondersohatten macht. Temeer is dit het geval

offldat zij nauw samenwerken met de grote , door comrr.unisten overheerste



vakcentrsles , de CGIL en de CGT. De coaniunis ten sullen rust behulp van

deze organisaties -de ontvvikkeling trachten te bevorderen .' cie meet

leiden naar de door hen begeerde "nieiuve democratiscba njoerderheid",

In -nezen gaat het daarbij oni een systeem, wasrin zij , mocbt hun -voro

van "socialisnie" over het "kapitalisine" z.egevieren, hot op denduur

alleen voor het zeggen zouden hebben.

De huidige carapagne vocr een uieuwe deniocratische meerderheid

bad de bijzondere aandacht van het onlanrs gebouden IXe PCI-congres.

Het_comi,mnisn;e_in_Italie (KO 6. 19;39)

Voor de communistische lelding in Italie liggen de politieke

verhoudingen anders dan voor de Franse Communistisohe Partij. De socia-

listen in Frankrijk, georganiseerd in de SFIO, weigerdsn na 19^7 op

principiele overwegingen verdere saRienworkinp r.,et de comrnunisten. Le

PCI had daarentogen ai in 19^4 een politiek verbond gesioten met de

PSI, de Italiaanse Socialistische Partij van Pr.etro Nerini. Zowel'de-

Franse als de Italiaanse corwBunisten maakten van 19̂ ^ tot niedio 19^7

deel uit van de regering.

Aan het hoofd van de PCI staat ai sedtrt het midden van de

twintiger jaren de algemeen necretaris Palmiro Togliatti, eertijds

professor in de filcsofie, een intellectueel, die in de politiek een

"koorddanser" v/ordt genoornd. Hij ijverdo van 19'+'+ af steeds voor een

communis tische bev/eging, die rreer het karakter van een massapar ti j dan

van een kaderpartij heoft.(De confereriuie der 17 coiuniunistische par-

tijen in novernber 1959 te Rome bracht in dit opzicht voor de Italiaanse

partijleiding dus peenszins iets riieuvvs).

Het, met de Nenni-socialisten g'csloteri pact schiep voor deze massa-

politiek gunstiger voorwaarden, doch bracht voor de Italiaanse corenm-

nisten tevens ideolcgische moeilijkheden ruet zicb rnede. De soepelheid

van Togliatti, tegenover zijn sooialistische partners betoond, ivekte

onbehagen bij buitenlsndse conifcunisten van meer orthodox^ gezindheid.

Jaren achtereen wist Togliatti met grote behendigheid de gevasr-

lijkste klippen te oazeilen. De Hongaarse ocstand van 1956 maakte dit

niet langer mogelijk. Terv/ijl de leiders van de PCF en de CPN van meet

af aan de gewapende Sowjet-interventie in Hongarije toejuichten, hield

Togliatti terzake eerst een slag on; de arm offl later alsnog het geweld-

dadige ingrijpen van de Eussen te billijken. Daarentegen had Henni

de tussenkcmst van het Sovvj et-leger rache.rp gelaakt.

VERTROUwELUK
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In deze diepgaande tegenstelling lag de asnloop naar een breuk

van de Nenrii-socialisten met de Italiaanse communi's ten. Het politiek

verbonrl met de PCI werd in 1956 geschorst doch eerst in januari 1959

kwam hut na een aantal weifelingen tot het verbreken van bet pact.

Na een strijd .van ongeveer twee jaar wist t;enni namelijk op het toen

te Napels gehouden congres van zijn partij de pro-comniunistische min-

der he id te verslaan.

De leden van de PS1 Kaken .echter nog steeds in groto getale deel

uit van de CGIL, de bij .het 7vVV aangesloten vakbe-weging. Nenni acht

de "eenheid van actie" op sociaal terrain van te grote betekenis om

haar prijs te geven. De samemverking van de links-socialisten met de

coDKunisteri wordt ook ir, de getr.eanteraden voortgezet om redenen van

locaal belang,zoals burgereeestersvorkiezingen etc.

Saragat , die in 19̂ 7 n;et Nenni politiek had gebroken vanwege

diens pr o-comrr.unistiscbe houding, handhaafde sindsdien zijn onver-

zoenlijk anti-communistisch standpunt. De door hen, geleide sociaal-

democratische partij oefent echter rnaar geringe aantrekkingskracht

op de arbeiders uit.

Het IXe PCI-congres

Het par tij congres werd van JO januari tot en i,,et ̂  februari te

Rome gehouden, bj.jgewoond door 93̂  gedelegeerden namens 1.761.000

leden en door 2000 genodigden. Zusterpartij-an uit 31 landen zonden

delegaties, waarvsn die der CPSU werd geleid door partijsecretaris

Ivi.A. Soeslov. De CPN zond Annie Averink, lid van het par tij bestuur

en van de Eerste Kamer.

De dorainerende vrasg op dit congres was, hoe in Italie een nieuwe

democratische nseerderheid, steunend op de brede massa van de workers

en van andere vo-oruitstrevenden, de "feitelijke dictatuur" van de

"reactionaire vleugel" der christen-deraocratische regering ten val

kar, brengen .

In zijn grote congresrede accer.tueerde Togliatti de voorkeur van

de Italiaanse conai.unisten voor de "parlereentaire weg" naar de niacht.

Hij pleitte voor het herstel van de grondwettelijke rechten en voor

een "nieuw type democratie", dat de achterlijkheid van het land zou

kunnen opheffen on Italie tot een vsn de meest vooruitstrevende naties

te maken. Hij schetste de belangrijke functie van de industrieen in

stastseigendoni en onderstreepte de grote betekenis van de eenheid der

vakbeweging. VERTEOUWELIJK



De rede van de algemeen partijsecretaris bleek er voorts op gericht de

"kleine bezitters", onder wie de particuliere ondernemers, gerust te

stellen ten aanzien van het PCl-beleid voor de tcekomst. Onder de door

Togiiatti voorgestane vorm van socialisme zullen de nu ir/acbtige mono-

polies bun leiding van de maatschappij Eoeten aistaan. Het psrticulier

initiatief der kleine en midden-bedrijvon zai onder het socialisms

lange tijd onontbeerlijk zijn en zich dEeroiB in vrijheid kunnen ont-

plooien. Het land zal uiteindelijk toebehoren aan ben, die bet be-

bouwen.

Verslag centrale controle coffiruissie

Ook uit bet verslag van de centrale controlecormnissie , uitgebracbt

enige tijd voor het begin van bet congres, is een element van gematigd-

heid naar voren getreden. In het elgenieen geldt dit controle-orgaan als

een bolwerk van de "orthodoxe richting" in het comrcunisiEe. In de PCI

strekken de bevoegdbeden van dit college van tcezicbt zich niet alleen

uit tot bet terrein van de bandbaving der discipline iraar ook tot het

zuiver bouden van de coreiLunistische doctrine, Tenieer Koest bet daarom

cpval-len hoe scherp de centrale controie coffimisoie zich in haar verslag

keerde tegen liriks-extren.-ister; in de partij .

Openhartig '.vordt verueld hoe zeer de PCI vooral in de jaren 1956

en 1957 gebukt ging onder de invloeden van links-extremisme en revisio-

nisrae . fiet eind 1956 gebouden Vlllste partij congres gaf aan hoe de

re\-isionis tische interpre ta ties te overwinnen. Tegelijk werden zij

veroordeeld, die bun passiviteit prcbeerden te veriiullen achter ver-

cuderd.e revolu t ionaire denkbeelden. Vclgens de rapporteurs werd het

ingrijpen van het Vlllste partijcongres met succes bekroond .

De voornaamste problemen, waermede de PCI thans nog te kampen

heeft, werden in het verslag van de centrale controle con,iiiissie eveneens

opgesoiiid. Het zijn: de dictatirjr van het proletariaat , de parlemen-

taire wog naer het socialisnie, de rol van de rciddenklassen en de ver-

schillende vvegen naar het socialisir.-e in de afzcnderlijke landen.

Hierbij ken v/oraen opgemerkt, dat aiomenteel vooral de jongeren in

de PCI zich aikerig betonen van de buns inzieas door de tijd achter-

haalde revolutionaire irethoden, die het communisme in het verleden

heeft bepleit„ Daarenboven cverheerst in de Italiaanse partij de op-

vatting, dat het optreden van de coansunisten in ',jest-Europa niet langs

dezelfde baan als in het Sowjetblok ken worden geleid.

ViSRTROUrtELIJK
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In feite komt bij dit vraagstuk de problematiek aan de orde

op we Ike wijze bij een zodanige "rechtse" koers het, proletarisoh

internationalisme (d.w.z. het onvoorwaardelijk solidair zijn met de

Sowjet-Unie) nog wordt toegepest, een kwestie wasrmede de eenheid

van het conrrmnisme als wereldbeweging staat of valt.

In juli 1957 bestempelde het partijbestuur van de PCI het

revisionisme als het hoofdgevaar. Thans staan de zaken er blijkbaar

anders voor, want de centrale corltrolecommissie nierkte in haar verslag

op:

Het revisionisme mogedan, speciaal door de invloed die het op

sornniige ontwikkelingen in de Nenni-partij heeft, het hoofdgevaar voor

de arbeidersbeweging blijven, in de communistische partij is het maar

een randverschijnsel. Sectarisme en dogmatisine zijn hier de werkelijke

en de grootste obstakels voor het verwezenlijken van het PCI-beleid.

In het bijzonder rrioet worden toegeslagen op die plaatsen,waar secta-

risrrie en dogrnatisme de kop opsteken door uitingen van scepticisms

(d.w.z. gebrek aan vertrouwen in de nieuwe politieke ontwikkelingen),

het niet-bandhaven van democratiscbe verhoudingen in de partij, het

geringschatten van de betekenis van het sanengaan met de midoenklassen

en in wantrouwen en pessimisrae ten asnzien van de mogelijkheden tot

het verminderen van de spanningen in de wereld.
* * *

Togliatti moet blijkbaar opnieuw zijn talent als politiek koord-

dsnser tonen. Hij vertrouwde aan een zijner naaste medewerkers in de

partijleiding, de secretaris Amendola, de task toe oro de wantrouwige

"oude garde" van de partij te winnen voor de bijzonder gematigde

"realistische" koers.

Aan de tegenwoordige ontwikkeling heeft de Sowjet-leiding in

zekere zin haar fiat verleend, gezien de uitspraken van M.A. Soeslov

als hoofd van de CPSU-delegatie ten congresse . Deze rechtlijnige

partij-theoreticus heeft in zijn toespraak oxider raeer de links-socia-

listische partijleider Nenni becritiseerd. Hij betreurde, dat de

vroeger nauwe samenwerking tussen coramunisten en socialisten door

diens toedoen sedert 1956 slechter was geworden en thans practisch

verbroken, hetgeen aan de eenheid van de arbeidersklasse afbreuk had

gedasn. Soeslov constateerde voorts, dat de PCI de moeilijkheden, die

de revisionisten haar ook van binnenuit hadden berokkend, eervol was

te boven gekomen. Hij press de partj-jlijn van de PCI, die er op gericht

is de eenheid van de werkende klaese te handhaven en te bestendigeri,

VERTROUWELIJK
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betzij raet socialisten, katholieken of onafhankelijken. De "Verklaring
r •;

van Moskou" van november 1957 verenipt in de gehele wereld de comriiunis-

tische partijen van 85 landen. Elk dezer partijen handelt , aldus

Soeslov, volkotten onafhankelijk, met inacbtneniing van de nationals

eigenscbappen en orostandigbeden dooh ais deel van de internetionale

coffliiiunistische beweging. De kracht van deze partijen ligt in hun

solidariteit, hun trouw aan het Earxisrae-leninisme en aan de beginselen

van but proletariscb internetion&lisme .

Verreeldenswaard is nog betgeen de straf in de leer zijnde Gost-

Duitse cormrunis ten over de PCI scbreven. Huns iriziens was er, in

contrast met de verwarde situatie van 1956, nu in de Italiaanse zuster-

partij gecn sprake n.eer van twi.jfel en onzekerbeid inzake bet erkennen

van de niarxistisoh-leninistische grondsaarheden.

De Belgiscbe partijsecrotaris Jean Bluae wijdde in Le Drapeau

Rouge geestdriftig uit over zijn inorukken van Rome. Deze bijval vloeit

voort uit de op vele punten parallel loponde opvattingen van de Bel-

gische en Italiaanse corainunisten. In beide partijen onderhoudt tsen op

ruirae wijze contact met buitenstaanders, betgeen in de CPU tngebruike-

lijk is.

Het IXde par tj ,-j c^ng res l;&d. aldus Bluire , aangetoond, dat de open-

bartige den;ocrcit.i Pche gedacbtenwissel i ng het enige doelmatige ruiddel

is cm de eenheid met aridevsde-nkenden te smeden voor het bereiken van

gemeensr-happelijke doelen. Volgens de Belgiscbe partij leider had bet

congres niet allecn voor de Italiaanse werkers docb voor alle werkers

in kapitsil i at.isch Europa de vveg naar de toekorast verlicht, Aan de voor-

avond van bet eigeri par t.i ;j ̂ oug-ros, zo stelde hij nog vast, zijn de

Belgi.-=<-be sprkera vei-U-ouwd met de plarmeu tot bet vernieuwen van de

.Ipji'crratie en bet schenken van bijdragen van orinn ddell i jk be Hang st.n

de opmars iiaar bet socialisme.

De CPN besteedde in bear pers ge^n speciale aandaciit asn bet

FCl-congres. Wc-1 vvorden de besluiten, die in november 1959 door de

17 partijen op de regionale confereritie te Ron:e zijn genomen, nader

uitgewerkt. Het partijbestuur publiceerde onlsngs een ontwerp-werk-

program voor de uitbreiding en de vernieuwing van de democr&tie in

Nederland. Zie biervoor het volgende boofdstuk.

VEHTEOUtoELIJK
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Het werken onder de massa

Een ontwerp-program (hO 11 en 12, 1959)

In zijn zitting van 19 en 20 decen.ber 1959 besprak het partij-

bestuur van de CPN de "oproep van Rons" van de communistiscbe par-

tijen uit 1? "kapitalistische landen in Europa".

Een en ander resulteerde in da opstelling van een "ontwerp-

program voor uitbreiding van de democratic en voor beperking van de

macht der grote monopolies". Bit werd in Do Waarbeid van 26 februari

gepubliceerd„ De afdelingen werden opgeroepen een extra-colportage

met dit nummer van de partijkrant voor te bereiden. Over bet ontwerp

zal nader in de afdelingen worden gediscussieerd.

In feite is bet ontwerp een verzameling eisen, die deels ook naar

voren koinen in het beginselprogram (anno 1952) van de CPN.

In bet voorwoord van bet nieuwe program stelt bet partijbestuur

o.rii., dat de grote monopolies een obstakel vormen op de weg naar

Internationale ontspanning en ontwapening, waartegen een krachtig

deiEocratiscb offensief geboden is. De uitvoering van bet program, zo

wordt verder gezegd, is in bet belang van alle groepen der bevolking

en is ^n bet raam van de kapitalis tiscbe eigendornsverhoudingen te

verwezenlijken.

Het zijn, aldus bet CPN-partijbestuur, geen socialistische maat-

regelen die geeist \vorden. Zij tasten bet kapita] isme als zodariig

(nog:) niet aan. Zij hebben alleen ten doel de oiaobt van de monopolies

te breken.

De uitvoering van de gestelde eisen wil de CPH financieren door

verlaging van de miiitaire uitgaven en door heffingen op de wins ten

der grote monopolies.

Op staatkundig gebied eist de CPN in de eerste plaats, dat geen

aan de Staten-Generaal toekomende bevoegdbeden zullen worden overge-

drsgen aan de sogenaamde Europese organisaties. Zij eist gelijke

recbten voor alle partijen in de openbare lichamen waarin zij als

vertegenwcordigers van bet volk gekozen zijn, verkiezing van de burge-

meesters uit en door As gemeenteraden, handhaving van bet stakings-

recbt en bescherming van de bevolking tegen de BVD.

VERTROUHELIJK
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Op economisch terrein wordt o.m. de nationalisatie verlangd van

de oliewinning, de zout- en soda-industrie, het hoogovenbedrijf en

de nog niet in staatsbezit zijnde kolenmijnen. Voorts "democratische

controle" -waaronder te verstaan is een toezicht waarbij ock de

arbeiders en de vakbonden zijn ingeschakeId- op banken, verzekerings-

maatscbappijen, investeringen, kartelafspraken e.d., alsmede rcaat-

regelen ten gunste van de kleine en middenbedrijven.

De "probleenigebieden" bevinden zich volgens het ontwerp-pr ogrart;

niet alleen in noordelijke provincies, n;aar ook in Koord- en Zuid-

Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Liffiburg. Voor deze gebieden wordt

een groot aantal te trefferi maatregelen en voorzieningen voorgesteld,

waarbij tot in details wordt afgedaald. Ter voorziening in de woning-

nood wordt de productie van bouwoiaterialen door de overheid en de

vorming van overheidsv/ege van een nationaal bouwbedrijf verlangd.

Voor bet boerenbedrijf worden verlaging van de pachten, ver-

strekking van overheidscredieten, een garantieprijsbeleid en nationa-

lisatie van onbewerkte grond gevraagd.

De buitenlandse politick dient gericht te zijn op ontspaiining

en ontwapening. Er moet gestreefd worden naar economische samenwerking

ffiet alle landen . De verdragen betreffende de Euroraarkt en de Benelux

mogen niet worden uitgevoerd.

De_ledenwerfactie (HO 12, 1959)

In De Waarbeid van 22 december 1959 riep het partijbestuur op

om binnen de kortst mogelijke tijd 3000 nieuwe partijleden te winnen.

Op 19 februari bericbtte het blad, dat er daarvan reeds 1002 waren

ingeschreven. Of daarbij zijn inbegrepen de 308 leden, die volgens het

partijdagblad van 21 december tussen half oktober en half december

1959 zijn gewonnen, werd niet vermeld. Over het aantal gedurende de

werfcarapagne binnengekomen bedankjes werd niet gerept. Dit getal is

zeker niet te verwaarlozen. In het district Amsterdam b.v. werd begin

februari beke.nd gemaakt dat de inschrijving van 600 nieuwe leden aldaar

neerkwam op een netto winst van 350„ Maar ook dit cijfer zal nog wel

geflatteerd blijken te zijn. Het aandeel van dit district in de

wervingstaak is 1500.

Van enige ballotage bij het aannernen van nieuwe leden is op het

ogenblik geeri sprake. De partij-afdelingen hebben opdracht het toe-

treden tot de partij zo geniakkelijk niogelijk te raaken en een ieder

VERTROUWELIJK
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in te scbrijven, die bereid is contributie te betalen. Partijsecre-

taris Henk Hoekstra wekte de leden per oirculaire op in bet gezin, de

familie, onder kennissen en collega's uit te zien naar personen die

voor inscbrijving in aanmerking komen. De bevvering dat men bij toe-

treden tot de partij de plioht op zicb neernt aan bet partijwerk deel

te nemen, noemde Hoekstra onjuist.

Kort en goed, op alle mogelijke manieren wordt dus getracht

vrienden en bekenden over te balen zicb als lid te laten inschrijven.

Er zijn zelfs districten, die genoegen nemen met een contributie van

10 cent per week, ongeacbt bet inkomen van de betrokkene.

Het is niet te verwacbten, dat deze nieuwe ledenoogst veel

blijvend resultaat zal opleveren. In de partij doen verhalen de ronde

over niensen, die zich 's-morgens als lid opgaven en des avonds weer

bedankten. Toen aan een partijbestuurder de toetreding van een hem

bekende vverd geineld, merkte bij op: "Zo, is die lid geworden, Nu , dat

kan tenruinste een blijvertje zijn".

Waarheid-werfactie

Op 25 februari liep de tweede etappe in de Waarbeid-abonne-

werfactie af. De voorgaande bad gelopen van bet Waarbeid-Zomerfeest

tot 7 novezcber 1959i bet einde van de "Haand van de Pers".

In de eerste etappe bleven de resultaten beneden de gestelde

taken, in plaats van 1500 werden 1.571 nieuwe abonne's ingeschreven.

De nettowinst lag echter belangrijk lager.

Volgens De Waarheid van 10 novenber 1959 nioesten 8 van de 17

CPN-districten voor dit falen verantwoordelijk worden gesteld. Slecbts

vier districten hadden bun taak gebeel vervuld. In een circulaire

van de werfleiding scbreef Harry Kleuver dat een aantal afdelingen

schromelijk in bun taak wes tekort gescboten.

Dit was weinig opwekkend voor de medewerkers aan de aotie en bad

tot gevolg dat de tweede etappe met bijzonder weinig elan werd ingezet.

Hierin vond bet partijbestuur aanleiding te tracbten de werfactie

door bet beschikbaer steilen van premieboeken te stimuleren. ledere

nieuw gewonnen abonne krijgt tbans een exempla&r van bet boekje

"Het lot van een raens" van de Eussische scbrijver h. Sjolocbow aange-

boden. Dit boekje, dat voor deze gelegenbeid bij drukkerij Heiermann

en Co in berdruk ging, diende begin 1959 als premiegescbenk bij de

250ste naoorlogse uitgave van de CFK-boekbandel Pegasus.
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Ook voor de aanbrengers van nieuvve abonne's zijn verschillende

boekwerkjes beschikbaer. In een onderlinge wedstrijd wordt' aan de

winnende afdeling een schrijfmachine in het vooruitzicht gesteld.

Het is desondanks ook in de tvveede etappe niet gelukt de gestelde

task, het werven van 2000 abonne's, te vervullen. Bovendien schijnt

het aantal bedankjes zeer groot te' zijn.

Elke nieuwe abonne, die een honderdtal vol maakt, wordt een extra

geschenk aangeboden. In partijkringen werd de opnierking geaaakt dat

de uitreiking hiervan dan wel snel nicest plaatsvinden, omdat anders

de betrokken abonne misscbien ol weer zou hebben bedankt .

Pegasus-boekenwerk

Een van de vcornaaujste taken van de "Boekhandel en Uitgeverij!!

Pegasus te Amsterdam is de verbreiding ven de ccmn;unistisohe ideologie

door middel van het boek.

Een voor de CPIM gelukkige omstsndigheid is datrbij dat Pegf.sus

door de verkoop van deze boeken en door Je handel in boeken er. tijd-

schriften met communistisch ^eregeerde landen, eon belangrijk aandeel

kan leveren in de financiering van het ;offimunistische apparaat in

Nederland. De verkoop van de boeken vinct behalve in de drie "Pegasus-

winkels" voornamelijk plaatG door he4: uit ongevesr tweehonderd vrij-

willige medewerkers bestaande "Boekep.apparaat". Het heeft -evenals

in 1958- in 1959 voor rond f 145-OCJ,- aan boeken omgezet. In I960 zal

naar e^n omzet ter waarde van f 18-.000,- worden gestreefd.

Op zondag 21 februari jl. werd in het partijgebou-.v Felix 1-ieritis

te Afflsterdani een landelijke conferentie gehouden over de betekenis

van het "boekenwerk". De tweede algeraeen secretaris van de CPN, Harry

Verhey en de directeur van Pegasus, Jan van Seggelen, hielden over dit

onderwerp een inleiding. Van Sejgelen gaf tevens een overzicht van de

uitgaven die in het lopende jasr bij Pegasus zullen verschi.jnen, waar-

onder het boek "Hieuw op" van Je Nederiandse schrijver Jelle Schippers,

dat een srbeidsconflict in eeri havenstad besch.rijft. tVasrschijnlijk

gaat aohter deze auteursnaaiii de journalist George Kakkelie schuil.

Makkelie was jarenlang Botterdaras redacteur van De Vjaarheid en heeft

ook enkele jaren geveren.

VEHTROUWBLI.JK
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Herdenking Februaristaking

De propaganda voor de deelname aan de op 25 fabruari te Amsterdam

gehouden comiKunistiscbe berdenking van de Februaristaking, was dit

keer intensievtr dan de lastste jaren het geval is geweest.

De partijleiding had de leden ingeprent van de berdenking een

grootse deraonstratie voor ontwapening en tegen het anti-semitisme en

het herlevend ir,ilitarisn;e in West-Duitsland te eaken. De meest opval-

lende tekst op de linten van bloemen en kransen was dan ook: "Geen

step opzij voor het herleefde fascisme en anti-semitisme".

De recente uitingen van anti-semi tisrne hadden bij het partij-

bestuur de hoop gewekt, dat als resctie daarop, een grotere belang-

stelling dan voorheen voor de gebeurtenis zou worden getoond. Deze

verraechting ging slechts ten dele in vervulling. Aan het defile

voorbij het monument "De Dokwerker" nameri slechts een vijfhonderd

personen meer deel dan verleden jaar, toen er 2000 aanwezig waren.

iis eersten legden ds vertegenwoordigers van het -cofflmunistiscbe-

herdenkingsoomite , te weten de secretaresse !viej. Dini de Haas, Theun

de Vries en Theodoor van Reemst, een krans aan de voet van het monument,

Harry Verheij en Marcus Bakker deden dit namens de CPK.

Er was tegen de vervsach ting geen opzienbarend ver toon van SWP-

zijde. Een groep vertegenwoordigers van die partij, onder wie Gerben

Wagenaar, nam in de staart van de stoet onopvallend aan de plecbtig-

heid dtel.

VERTROUWELIJK
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Vredesbeweging.

Ontevreden leiding.

In afwachting van de resultaten der diplomatieke activiteit gedu-

rende de laatste maanden is de connunistische vredesbeweging min of meer

passief gebleven. Iioskou's beroepspropagandisten, die nun arbeid rich-

ten op een or.afgebroken beinvloeding van de publieke opinie, hebben

cleze negatieve react ie kennelijk fnisprezen.

Van 2J-25 januari j.l. Herd het presidium van de Wereldvredesraad

in Rome bijeengeroepen om de onbevredigend geachte situatie te bespreken

en aan het niets doen een einde te maken. Men stelde een verklaring op

over het belang van de ontwapening en het welslagen van de komende top-

conferentie. Cok -jekende het presidium protest aan tegen do anti-oeaii-

tische kladder-acties in West-Duitsland.

Op 10 februari versamelde het •,"/!"!- seer etar iaat vertegenwoordigers

der Suropese ;'dochter-or ganisat ies'' in de Hongaarse hoofdsta-J, Hoewel

de persberichten daarvan niet doen blijken, bestaat de indruk, dat da

'j/ereldvredesraad zich te J2oedapest critisch gesternd toonde over het op-

treden der aangeslcten nationale orgariisat ies , speciaal ;net betrekking

tot de "massa-ca/; pagne" voor ontwapening. Arpad Szakasits, voorzitter

van de Hongaarse vredesraad, optredend als gastheer, verkiaarde dat de

V/ereldvredesraad en de nationale vredesbewegingen wellicho nog ncoit

belangrijker work, te verrichten hebben gehad dan .-juist nu, voor de top-

conferentie.

Fernand Vigne, secretaris van de .a'VR en werkzaam oc het "Interna-

tionale Instituut voor de Vrsde'' in Wenen, maakte ter zitting de nieuwe

slagzin bekend van het Bureau (bestuur) van de -VVl;, waaronder de actie

ffloet worden gevoerd. Deze slagzin luidt: "Mogo I960 het jaar zijn, waar-

in de totale en algehele ontaapening begint!i.
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de nationale vredesbewegingen z:>uden worden vastgesteld. (Opm. Hier is

dus geen sprake meer van alleen maar "guidance", doch kennelijk van

!lbevelen") .

De Neierlandse Vredesraad liet zich in Boedapest vertegenwoordi-

gen door de secretaresse Els de Srnit-Kruyt. Deze communiste vertrok op

9 februari per vliegtuig uit Amsterdam. Nog voor haar reis naar Hcnga-

rije had zij de verhuizing van de UVE van de IJ'ieuwe Keizersgracht 61

naar het perceel Prinsengracht 84-0 te Amsterdam raeegemaakt . In dezelfde

tijd besloot men een nationale nianifestatie voor ontwapening te beleg-

gen in het RAI-gebouw aan de vooravond van de topconferentie, die op

16 rnei in Parijs begint .

De uitbarsting van anti-semitischa acties in vele landen, die de

communistischo organisaties ruirne gelegenheid bood tot het voeren van

propaganda met alarmerende bijzonderheden en beschouwingen, heeft ge-

leid tot een besluit van de Nederlandse Vredesraad om het bulletin

"Dat Nooit V'/eer1' opnieuw te doen verschijnen. Deze impuls verstoort de

vrcegere communist ische beweringen over "Dat Nooit V'/eer" als een zelf-

standigs organisatie, die los van de vredesbcweging zou staan. net bul-

letin is ingevoegd in het onlangs verschenen februari-nummer van het

blad Vrede. Vcrantwoordelijk voor de inhoud zijn mevrouw I-i.3 .Minnaert-

Coelingh en mevrou'w 3 .L .Andersen-Cochius, twee communist isch gcorien-

teerde figuren uit de vredesbevveging. Uiteraard hebben de bevveringen

in het bulletin over het herlevend fascisms in V/est-Duitsland rocht-

streeks te makon met de Internationale campagne van het communisme

tegen de Bondsrepubliek. Zij dienen mede de opzet om het "Adenauer-

regime" tot ontwapening te dwingen. (3ie ook onder Verzetsbeweging in

dit hoofdstuk).

Jeugdbevieging.

Het Algeneen Nederlands Jeugdverbond organiseert deze zorrier een

drietal vacant lekampen, t.vv. eind juni 1960 een zeilkamp in de omge-

ving van Sneek en van 2-16 juli twee kampweken op Texel. Ook stelt het

ANJV aijn leden in de gelegenheid deel te nemen aan buitenlandse com-

munistische jeugdkarnpen zoals die welke resp. van 23 juli tot 7 au-
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gustus in Oostenrijk en van 6 tot 21 augustus in Tsjechoslowakije wor-

den gehouden. Voorts is het mogeiijk deel te nemen aan eer. Vv'FDJ-kamp

in I;ome, ter gelegenheid van de Clympische Spelen aldaar . Het in au-

gustus 1959 opgerichte bureau voor jeugdtoerisir.e van het AHJV is be-

last met de voorbereidingen in Nederiand.

Contribut ieverhoging.

In deoernber 1959 besloot het hoofdbestuur van het ANJV de con-

tributie van het verbond met 10 cent per 14 dagen te verhogen en te

brungen op 35 cent wegens gestegen onkosten. Tegelijkertijd werd de

contributie voor leden-militairen verlaagd tot 10 cent per 1^ dagen.

Aangezien het bedrag van de contributie is vastgelegd in het huishou-

delijk reglenient, zullen de wijzigingen op het eerstvolgende congres

opnieuw aan de orde gesteid rnoeteti worden.

Voorts besloot het hoofdbestuur aan Jaap Duppen toe te staan lid

te blijven van het verbond ondanks het feit dat hij kortgeleden 31

jaer werd. Voor het ANJV geldt een leeftijdsgrens van 15 tot 30 jaar.

Duppen is als hoofdb^stuurder speciaal belast met sportaangelegenheden,

Vrouwenbeweging.

Ue Internationale Democratische Vrouwenfederatie (IDVF), waarbij

de HViJ is aangesloten, besteedt dit jaar aan de Internationale Vrouwen-

dag op d rnaart, in verband met de 50ste vur janrdag daarvan, bijzondere

aandacht. Het eerste (.extra) nummer van het KVB-maandblad in 19oO bly'kt

geheel te zijn gewijd aan de oorsprong en de geschiedenis van de Inter-

nationale vrouwendag.

In dit vei'band zal van 21 tot 2k april 1960 te Kopenhagen een

grote Internationale bijeenkornst worden gehouden. De Deense regering

heeft haar aanvankelijke bezwaren daartegen laten vallen.

Nederlandse Vrpuwen Beweging_.

Gvereenkomstig de richtlijnen van de IDVF besteedde ook de Heder-
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landse Yrouvvei; Beweging meer aandacht aan de viering van de 8ste rnaart

dan in voorgaande jaren. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling een

grote landelijke conferentie te houden. Hiorvan moest echter worden

afgezien, aangezien de communist ische vredesbeweging in dezelfde (..erio-

de voor het forum ivilde treden, zodat de NV3 hiervoor ir.oest wijken.

Immers in de zo begeerde sameriwerkirig met nie t-cornmunist en, vvaarin de

Uederlandse vredesbeweging een vrij grote rol speelt, telt de NVB hoe-

gensamd niet rnee . Ditmaal zullen rond de 8ste maart , evenals voorheen,

in verschillende plaatsen openbare vergaderingen worden belegd.

Met gebruikelijke manifest - dat werd opg&steld door een initia-

t ief-cornit e, voor het merendeel bestaande uit comrnunisten c.q. sytnpa-

thisanten - bevat, overeenkomstig de communistische parolen van het

ogenblik, oproepen tot totale ontwapening, verzet tegen de plannen tot

vri^lating van Duitse oorlogsmisdadigers, tegen herleving van rassen-

haat on fascism.

Als extra bijdrage geeft de N;/3 onder de titel "Baanbreeksters"

een boek uit, vi.-7.arin verschillende figuren uit de naticnale en Inter-

nationale vrouwenbeweging de revue passeren (oplage 2500). Het is sa-

mengesteld met "de zeer gewaardeerde medevverking" van lvir.Ina Frins

Willekes-MaciJonald, Eva Tas, hist.dra. en de schrijver Theun de Vries.

Verzet sbeweging.

Pogingen_tot__'ant i-f ascistische" frontvorming (110 8 en 12, 1959_)

De conferentie der 17 communistische partijen (november 1959 in

liome) verklaarde o.m., dat ieder, die tegen "de fascisten" is, als

bcndgenoot der communist en wordt beschouwd.

Conform deze stelling riep het presidium van de Federation In-

ternationale des Hesistants (FIR) op 21 januari 1960 alle "vroegere

verzetsstrijders, alle gedeporteez'den, alle slachtoffers van het nazis-

ine en al diegenen, die zich opnie-uw door riazisiue en anti-semitisme in

hun raenswaardigheid aangetast voelen'' op tot vormim-. van een eenheids-

front tegen het ;'herlevend fascisme".

Met hen en met "alle politic!, vakbondsbestuurders, jongeren,

Iserkrcichten en journalisten, die zich verzetton tegen het opnieuw te

voorschijn tredende riazistne in de Bondsrepubliek" (in feite dus met
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de Internationale communistische organisaties), wilde het FIR-presidi-

um een Internationale conferentie te^en het fascisme beleggen (5 en 6

maart, Rome).

Tezelfder tijd werd de vorming aangekondigd van een Internatio-

nale comraissie van onderzoek naar de oorzaken van de recente nazisti-

sche ea anti-semitische acties. Ongetwijfeld is deze stap krachtig ge-

stimuleerd door het dreigende verbod van de .;est-Duitse dochterorga-

nisatie van de FIR, de"Vereinigung der Verfolgten des Haziregimes'J ;;ij

is vooral gericht tegen de lYest-Juitse autoriteiten, die "de nazisti-

sche groepen in hun prestige hebben hersteld door hen bij de oprichting

van de :Vest-Duitse staat en da remilitarisatie te betrekken".

Klaarblijkelijk heeft de FIR rnede inspiratie geput uit de rede

van premier Chro est s.jow , medio januari 1960 uitgesproken voor de Opper-

ste Sow jet. De Kussische staatsman deed toen een felle aanval op de

regering van de Bondsrepubliek en vergeleek de huidige ontwikkeling

aldaar met hetgeen onder Hitler gebeurde als onderdeel van de oorlogs-

voorbere iding.

Vereniging Nederland-USSR.

Flannen voor 1960

Ultimo 1959 maakte de leiding van de Vereniging Hederland-USSR

de leden der vereniging en abonne's op het maandblad bekend met de

plannen voor 1960.

Het gepubliceerde programma onivat de volgende hoofdpunten:

1. Een herdeni.'ing van de 100ste geboortedag van de F;ussische toneel-

schrijver A.P.Tsjechow.

2. Een congres op 5 en 6 maart 1960, gevolgd door een week waarin

speciaal de culturele uitwisseling tussen Nederland en de Sowjet-

Unie in het midden van de aandacht zal worden geplaatst, benevenseen

tentoonstelling in enkele plaatsen in Nederland van foto's en films,

gemaakt door Eussische amateur-fotografen. Als sluiting van het con-

gres en tevans als start van de culturele weei. zou een concert wor-

den gegeven, waaraan - naar verluidt - door enkele Sowjet-Hussische

artisten zou worden modegewer'it .

3. Enige toeristenreizen naar de Sowjet-Unie in de zomer 1960.

VEETHOU^ELIJK
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Inmiddels is bet eerste punt afgewerkt, Op 18 januari en op 1

februari vonden bi.j eenkomst en plaats, respect ieveii'jk in Amsterdam en

Den Haag. Ha een voordracht van voorzitter Theun de Vries over het le-

ven en werken van Isjechow, v;erd de film "Het Anna-kruis" vertoond,ge-

maakt naar een .'.verli van de vermaarde auteur en toneelschrijver. Beide

bijeenkomsten kunnen geslaagd worden genoemd. Onder de aanwezigen

(Amsterdam: 350; Den Haag: 150) bevonden zich vele intellectuelen uit

de kring van communistische syrnpathisanten, die speciaal waren uitge-

nodigd. De indruk bestaat, dat de beschikbare plaatsen - ter verhoging

van het cachet - opzettelijk aan deze groep zijn toegewezen veelal ten

koste van de gewone leden.

Punt twee van het programma schijnt voorlopig geen doorgang te

zullen vinden, althans zijn de gebruikelijke voorbereidingen nog niet

getroffen. Mogelijk zullen het congres en de culturele week eerst in

het komende najnar worden gehouden. Het welslagsn van de bedoelde plan-

nen is gedeeltelijk afhankelijk van de tnedewerking der Sowjet-Russische

autoriteiten.

Tenslotte dient de nog lopende ledenwerfactie van het wint-orsei-

zoen te worden vermeld. Deze startte op 1 december 1959 en zal "]k

april a.s. aorden afgesloten. Als hoofdprijs is uitgeloofd een gratis

bezoek aan de Sowjet-IJnie op oen nader te bepalen tijdstip. Bij aan-

prijzing van de te houden vacantiereizen en hc.t opwekken tot deelne-

ming aan de werfactie heeft de leiding van Nederland-US3R niet nage-

laten bij herhaling de Internationale ontspanning te memoreren en de

daardoor ontstane mogelijkheden tot het uitbreiden van de contacten met

de Sowjet-Unie en het vergroten van het ledental der vereniging.

V-ERTHGUWSLIJK
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H O O F D S T U K I V

COMhyNlSTISGHB_ACTIVlTEITEN_IN_HET_BEi ; -RIJFSLEVEK

De "oude" SVC

Het be congres

Na het conflict dat medio 1958 tot het ontstaan van de EVC-1958

voerde, heeft de "oude" Eenheidsvakcentrale (de "groep Brandsen"

zoals deze door de CPH-getrouwen wordt aangeduid) een kwijnend bestaan

geleid. In verband met het grote ledenverloop heeft de EVC daarom in

1959 geprobeerd met het niet-communistische OVB te Rotterdam tot een

vergelijk te komeri, doch de bestuurders van die organisatie zijn daar

niet op ingegaan. Sindsdien gingen er bij de EVC af en toe stenmen op

om tot ontbinding van de organisatie over te gaan. In elk geval -zo

iverd nog omstreeks augustus 1959 in het verbondsbestuur gezegd- tnoest

de eventuele opheffing niet aan de orde warden gesteld, voordat de

Socialistische Werkers Fari;ij haar oprichtingscongres zou hebben ge-

houden. Men ging er naffieli~k van uit dat een publiek fiasco van de EVC

geen goed zou doer aan de SwP (die zijn aanhang in dezelfde, rain of

meer communistisch gezinde, doch anti-Paul de Groot ingestelde kringen

heeft).

Een besluit van de grote tegenstandster,de EVC-1958, deed de "oude"

EVC echter radicaal van koers wijzigen. Het dagblad De Waarheid kondig-

de op 22 September 1959 aan dat de EVC-1958 In december zou gaan con-

gresseren over haar ornvormirig tot een "centrum van propaganda voor

eenheid en klassenstrij3" en het voorstel on; de leden op te rcepen

tot de NVV-bonden toe is treden.

De "oude" EVC zag toen weer licht in de duisternis, Ze schijnt te

hebben gehoopt (en stel~ ait in hear propaganda feitelijk nog zo voor)

dat de "oinvorming" en :.e oproep, zoals door de EVC-1958 aangekondigd,

metterdaad tot een diracte liquidatie van de concurrerende vakcentrale

zoudai leiden, waarna de "oude" EVC dan als de "enige echte" haar rechten

zou kunnen hernemen. 'Dat er in feite slechts sprake is van een zeer

langzaaffi verlopende opheffing van de CPN-getrouwe EVC'58 werd in

MO nr 1 uiteengezet.

Eind 1959 raaakte de "oude" EVC bekend een "tussen ijds organisa-

tie-congres" te willen houden omstreeks februari I960 (dus na het

congres van de EVC-1958.)

VERTfiOUWELIJK
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Het heeft inmiddels op 20 en 21 februari plaats gehad in de

Doelenzaal te Amsterdam. De eerste zitting werd bijgewoond door 80

afgevaardigden; des zondags waren 106 gedelegeorden bijeen. Voorzitter

G. Groot Roessink heette in zijn openingswoord de pers welkom. De

Viaarheid , zo zei hij , "was niet uitgenodigd. Als gast werd voorts

begroet de voorzitter van bet OVB, A. van den Berg. Het Joegoslaviscbe

vakverbond had telegrafisch medegedeeld geen afgevaardigden te kunnen

zenden, daar de Nederlandse regering de benodigde visa had geweigerd.

De Franse CGT reageerde op de uitnodiging met een telegrafisch ver-

zonden bericht van verhiridering.

De verbondsbestuurder E. Sip hield een inleiding en releveerde,

dat een der voornaamste redenen voor het bijeenroepen van dit congres

"de opzienbarende opheffing van de in juni 1958 door de CPN opgerichte

zogenaarnde EVC-1958" was. Zeer agressief keerde Sip zich in een groot

deel van zijn rede tegen de CPK en de EVC-1958. Hij vroeg zich af hoe

het kwaffi dat het CPN-par M .1 bestuur "plotseling heeft besloten om de

EVO-1958 maar op te heffen". kogeli.jlr, aldup vei-ondort5tel.de r)e sproker,

een opdracht uit het buitenland, niogelijk een forceren door het WVV,

mogelijk de vrees dat de EVC-1958 zich tegen de CPN zou kunnen keren.

In elk geval, zo verklaarde Sip, is het altijd de wens van de

CPN-leiding geweest de EVC uit de weg te ruimen. Hij zag het als

actuele taak voor ae "oude'^ EVC de vroegere leden terug te winnen.

De "oude" EVC blijft streven naar een "nieuwe econonii sohe arbeiders-

organisatie" , onaf hankelijk van de politieke partijen ,zij wil haar bureau

voor rerbhsbijstand weer nieuw leven inblazen en opnieuw regelmatig

uitkomen met "Werkend Nederland" en met bedrijfskranten.

Aan het eind van zijn hoespraak bracht Sip het door de EVC af-

breken van de relatie met het Wereldvakverbond ter sprake. Zijns

inziens kon het erkennen van de EVC-1958 door het WVV worden beRohonwJ

als het verlenen van een premie aan de scheurraakers. Vooral met het

oog op het besluit tot opheffing van de EVC-1958 hoopte spreker, dat

men in het WVV toch nog tot een beter inzicht zal kon;en. De EVC

besr-hemvh -j u t-erua t i ona 1 P hindingen nog altijd als nood zakeli jk , maar

wil die alleen aengaan met behoud van haar organisatorische zelf-

standigheid, aldus Sip.

Tenslotte kondigde hij aan, dat, naar het oordeel van het ver-

bondsbestuur, de organisatie in de veranderde situetie door een nieuw

bestuur moest worden geleid. Dit bestuur zou op de besloten huishou-

rielijke zitting worden gekozen.
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De eerste bijeenkottst op zondajj 21 februari. de tweede zittir.gs-

dag, heeft men aan de discussies besteed. Kierbi.j werden rceningen pro

en contra het herstel van bet contact met bet V/VV geuit. Ken besloot

het nieuwe verbondsbestuur tersake vrijheid van handelen te laten.

Gortzak meende dat achter het conflict tret de EVC' 78 eon punt

meet worden gezet. De EVC beboort in de kon;ende periode haar houding

tegenover de loonpolitiek van de regeriug te bepalen. Het congres nan;

twee resoluties aan, respectieveiljk betreffende het stakingsrecbt en

de buurverboging.

Huishoudelijke sitting

In dc buishoudelijke zitting raakten de gensoederen wat meer ver-

hit dan op de voorafgaande openbare bi j eerikoms ten . Henk Gcrtzak, die

als voorzitter optrad, bracht eeri candidatenlijst voor een nieuw ver-

bcndsbestuur ter tafel: 15 nainen boven en 11 otider de slreep. Enke ie

aanwezigen leverden critiek cp het sjsteem van de "stree-p". Eon vier-

tal bestuurders deed een aanval op Groot Roessink. B. Brsndsen (die

in het conflict met de CPN steeds de centrale figuur is geweest)-werd

in in of meer geprept tot een uiteenze t ting waaroni hij zich niet her-

kiesbaar stelde. Hij kon, nl-.iup Pi-andpen zelf. met zijn reputatie als

gewezen par ti jbestinii-der van de CPK een struikelblok zijn voor de

samemverking. die de EVC met andere groeperingen beoogt.

Sornmigen brachten bezv^areu in tegen Gcrtzak, die zij te zeer een

man van de politiek vonden. Deze zej_de er persoonlijk van overtuigd

te zijn dat bij zijn functie sis hoofdbestuurder van de Socialistiscbe

Werkers Fartij (redaoteur van De Brug) zeer wel met die van EVC-verbonds-

bestuurder kcin conibineren,

De ultslag van de sternrtnng bracht geen verrassi ngen: Q& 15

candidaten boven de slreep werden gek.ozen, nl. A.ii. vai. den Broek

(voorzitter, bezoldigd), E. Sip (secretaris, bezoldigd) , _G_._ Groot

Roessink (penrii ngineHster , bezoldigd), D. Bonsink, J. van Nes ,

L. van Va jngaarden, N.J. Ponse, C. Han, H. Odink, H. Gortzak,

R. Smid, Brand van der Broek, D. Kleinsma, G. Vink, J.C. Veltman.

(Tie personen wier namen onderstreept zijn, zateri reeds in bet vorige

verbondsbestuur) .

Over de financiele situatie der EVC. die bepaald nog niet roos-

kleurig is, werd op het congres niet gesproken.
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De Waarheid deed dit congres met enkele snieren af en sprak

over de scheurmakersbijeenkomst van "de Brandsengroap, die zich met

de naara 'EVC' tooit". Aan bet slot werd opgemerkt:

"E. Sip, die de inleiding op de bijeenkomst hie Id, verklaarde dat

inzake vakbewegingsvraagstukken de CPN waarschijnlijk 'opdrachten

uit het buitenland' ontvangt. Hij deed ook een aanval op het Wereld-

vakverbond, waarover hij eveneens de nodige laster uitstortte".

VERTROUWELIJK
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H O O F D S T U K V

OVERIGE GROEPEEINGEN

Interne organisatie (MO 1 - I960) -

Het SWP-partijbestuur kwam op 6 februari voor de eerste maal in

zijn nieuwe samenstelling in vergadering bijeen ter uitvoering van de

congresbesluiten over de interne organisatie.

Hiertoe behoorde in de eerste plaats net verkiezen van de dage-

lijkse leiding. Naast de drie reeds eerder op het SWP-congres (23 en

24 januari 1960) in functie gekozen leden van het dagelijs bestuur -

te weten Gerben Wagenaar, Sjef Pieters en Henk Gortzak, respectie veiljk

als vooraitter, secretaris-penningniee ster en hoofdredacteur van De

Erug - hebben daarin thans ook zitting gekregen Henk Hoogen Stoevenbelt

(alias H. Fransen) en Rie Lips-Odinct. Laatstgenoem.de zal evenwcl voor-

lopig niet aan het partxjwerk kunnen deelnemen, omdat zij om gezond-

heidsredenen in het Nederlands Sanatorium te Davos vertoeft.

Met de samenstelling van deze dagelijkse leiding is in feite de

oude toestand bestendigd. Immers na de oprichting van de SWP op de con-

ferentie van 12 juli 1959 benoemde het voorlopigepartijbestuur op zijn

zitting van 9 augustus uit zijn midden dezelide personen in het dage-

lijks bestuur.

In de redactie van De Erug v/erden riaast de reeds vermelde Henk

Gortzak benoemd Jan Eoogcarspel, Lex Jagtenberg, Sjef Pieters en - als

nieuw lid - Jet Misset-Vreem. wier echtgenoot een actieve rol speelt

in de afdeling Haarlem van de Pacifistisch Socialistische Partij.

Vrijmel ally personen, die voorheen regelmatig medewerkirig aan

het orgaan verleenden, werden uitgencdigd hiertrice voort te gaan. Bit

waren Henk Hoogen Stoevenbelt, diens echtgenote Han Blorn en VJouter

Gortzak, een zoon van Henk Gortzak. J. van der Sluijs trad als nieuwe-

ling tot dit gezelschap toe in de plaats van Evert Sip. Dezc v/erd op

het jongste coiigres van de "oude" EVC benoeiad tot secretaris van deze

vakcentrale, een functie. die hem v.aarschijnlijk geheel in beslag zal

nemen.

Voorts ging het parti jbestuur over tot de samenstelling van tv.ee

nieuwe comrnissies, t.w. de scholingscommissie, waarin zitting kregcn

D. Kroese. Gerard Geelhoed, Wouter Gortzak, Henk Hoogen Stoevenbelt
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en Jan van der Smeede en de propagandacommissie met als leden Lex Jag-

tenberg, Wouter Gortzak, Jaap ten Dam,' D. Andringa en F. Bergfeld.

De scholingscommissie kreeg het verzoek er zorg voor te dragen,

dat het eerste scholingsmateriaal in de tweede helft van maart aan de

afdelingen kan worden toegezonden.

Ten behoeve van de propagandacommissie besloot het partijbestuur

tot de aanschaf van een filmapparatuur.

De Derde Weg.

Principieel meningsverschil.

J.W.E. Riernens, een van de ' initiatie f nemers tot de oprichting van

de vredesbeweging "De Derde Weg" en vurig aanhanger van de Derde Weg-

gedachte, heeft in de op 30 januari jl. gehouden jaarvergadering van

deze vereniging de door hem gedurende zeven jaren beklede functie van

secretaris neergelegd. Hij is tevens uit de redactie van het orgaan ge-

treden.

Deze handelwijze vestigt nog eens de aandacht op een reeds gerui-

me tijd in het hoofdbestuur bestaande controverse, gerezen over de

vraag of eventuele samenwerking met communistisch goorienteerde acties

of organisaties al dan niet aanvaardbaar is.

J.W.E. Riemens, L.J. Bot, C. Houwaard en prof. N.A. Donkersloot,

die van oordeel zijn dat een positieve beantwoording van deze vraag het

beginsel van onafhankelijkheid geweld zou aandoen, hadden een resolutie

ingediend, waarin deze samenwerking, ook individueel, voor de hoofdbe-

stuursleden van de hand werd gewezen. Zij werd op 30 januari jl. ver-

worpen.

Hoewel voor de stemming over de resolutie rr.ede door Houwaard en

Bot werd verklaard dat zij bij verwerping ervan uit het hoofdbestuur

van De Derde Weg zouden treden, heeft tot dusver allefrn Riemens uit het

niet aanvaarden de voile consequentie getrokken.

Mogelijk hebben de twee andere hoofdbestuursleden zich tenslotte

neergelegd bij een daarna aangenomen resolutie - een soort compromis -!

welke luidt: "De Derde Weg laat haar leden vrij in de wijze waarop zij

op grond van de beginselverklaring en de onaf hankeli jkhfi dsvc-vkl ?>ri rip

menen de beginselen van de beweging te moeten dienen en propageren.

Zij verwacht dat leden in belangrijke kwesties overleg zullen plegen

met het hoofdbestuur".
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De tegenstelling vait terug te voeren tot het optreden van het

hoofdbestuurslid Ds. Krijn Strijd, die een werkzaam aandeel had geno-

men in de actie van het anti-raketbase scomite . Hij was nl. in november

1958 als voorzitter opgetreden van een openbare vergadering van dit co-

mite in Krasnapolsky te Amsterdam en behoorde tot degenen, die aan de

vooravcnd van de behsndeling van de begroting van defensie (februari

1959) een van dit comite uitgaande handtekeningenlijst aan de Tweede

Kamer overhandigden.

Riernens en zijn medestanders zijn van mening dat een samenwerking,

zoals hiervoren vermeld, ook bij het pubiiek voedsel geeft aan de kwa-

lificatie "coramunistische meelopers".

In een op 12 maart 1960 te houden ledenvergadering zal zov.el een

nieuw hoofdbestuur als een nieuwe redactie worden gekozen. Ds. Strijd

noch de voorzitter Dr. 0. Noordenbos zullen zich meer beschikbaar stel-

len voor enige functie.

Pacifistisch Socialistische Partij .

Critiek van de communist Marcus Bakker.

Heeds eerder werd hier gewezen op het politick heterogene karak-

ter van de Pacifistisch Socialistische Partij, gevolg van het feit

dat haar aanhang zowel uit milieus van pacifisten als van socialisten

voortkomt. Bij een deel van de Socialistische vleugel bestaat voorts

de neiging tot samengaan met de SWP, de Socialistische Werkers Partij.

Voor het eerst heeft nu orilangs het PSP-orgaan Bevrijding gezin-

speeld op een mogelijk samengaan van de PSP met andere groeperingen,

waaronder ook de SWP.

Het betreft hier een artikel van HB (H. Bovenkerk, hoofdredac-

teur van Bevrijding), getiteld "Socialistische hergroepering", waar-

in deze het vcormalig Sociaal Deraocratisch Centrum (SDC) en de SWP be-

spreekt. Hij constateert bij beide een langzaam en inoeilijk proces van

het zich losmaken van het oude politiek milieu en een maar aarzelend

aanvaarde noodzaak van nieuwe vormgeving en bezinning op eigen motie-

ven. Onderlinge bereidheid,het naar elkaar luisteren en van elkaar le-

ren mordt daarom door de schrijver bepleit.

Na te hebben gesteld, dat de oprichting van de PSP ook lets van

openheid en beweoglijkheid bracht in een "verstarrende en verburger-

lijkende" Socialistische beweging, constateert Bovenkerk met voldoe-
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ning hoe ook in andere hoeken dezer beweging de boreidheid ontwaakt om

de weg te gaan , die moet voeren naar hergroepering en herorientatie .

Hij besluit zijn beschouwing als volgt : "We begroeten die tocfat-

genoten met vreugde . Wie weet, ontmoeten we elkaar nog eens onderweg -

of aan een gemeenschappeli jk eindstation".

In dit verband is mede van belang een passage uit de rede van

Gerben Wagenaar tijdens het oprichtingscongres van de SWP , waarin deze

sprak over de contacten die de laatste maanden tot stand waren gekomen

met socialisten uit de PvdA (t.w. van het voormalig SDC) en de PSP.

In De Waarheid van 19 februari heeft Marcus Bakker gereageerd

op wat hi j noemt "dit aanbod tot t ochtgenootschap van de heer Boven-

kerk tot Wagenaar" en daarbij enige recente uitlatingen van PSP-zijde

aangehaald. Zo wees hij erop dat Ds . v.d. Veen bij de begroting van

Buitenlandse Zaken van regeringszi jde te horen kreeg, dat hij als com-

munist sprak oaidat hij critiek had geoefend op zaken in West-Duitsland

en in Frankri jk/Algerie .

Bakker vestigde voorts de aandacht op de repliek van Ds. v.d.

Veen als Kamerlid, die het dictatcriale communisme afwees, onder toe-

voeging dat het optreden van de para's in Algeria juist het communisme

bevorderde door het overnemen van zijn vormen, methoden en van zijn

dictatorial? gedachtegang .

Volgens Marcus Bakker is het df. nkpatroon van de PSP-leiding het

volgende: een vriendelijke bejegening van Wagenaar c.s. - niet op grond

van wat zij zeggen of doen, maar omdat zij buiten en tegen de commu-

nistische partij een eigen partijtje hebben gevormd - en tegeli jkerti jd

uitingen van een Dul 1 ott-n^ht i p aiihl-coimuunisme .

Bakkev be: i-«i .i.t'elt of er aanleiding is om zulks, zoals de PSP

doet, als een nieuwe orientering in de arbeidersbewegirig te zien.

Stellende, dat ongetwijfeld het streven naar een nieuwe koers

en het daardoor dichterbij brengen van het socialisme in Nederland een

gedachtc is die bij tal van PSP-ers oprecht leeft, kant hij zich schei-p

tegen een "vernieuwen" in sametiwerlring me- b c^n Irliolr.ie dnovgcTii nl-«vde

vijanden van de arbpidpi-Bhow

Plet anti-semitiscie .

React ie van Paul van Tienen.

In een bijlage van het "Nederlarids Arcliief der Conservat ieve

VERTROUWELIJK



6 - VERTKOUWELIJK

Kevolutie" verklaart de redactie hiervan (Paul van Tienen) zich gedwon-

gen te voelen van haar standpunt te doen blijken tegenover "de verbijs-

terende gebeurtenissen, die zich rondom de jaarwisseling hebben voorge-

daan als uitingen van anti-semitische geestesgesteldheid".

Deze neo-nazist stelt voorop uit voile overtuiging in te stemmen

met de algemene verontwaardiging, die dit bedrijf heeft opgeroepen,

"doch niet te kunnen insteramen met de opvatting dat de daders en aan-

stichters ervan daarmede hebben willen blijk geven van een neo-nazis-

tische gezindheid".

Hij acht net volkomen onlogisch dat hier sprake zou zijn van een

streven van nationaal-socialisten, omdat deze wel hebben ervaren dat de

behandeling van de Joden onder bet Derde Kijk hun als zwaarste "grief"

(opm.: bedoeld zal wel zijn vergrijp, misdaad) werd en nog dagelijks

wordt aangerekend, en een na-oorlogs neo-nazisme slechts "succes" zou

kunnen boeken indien daarbij stelling zou worden genomen tegen iedere

vorm van rassendiscriminatie en van anti-semitisme in het bijzonder.

Van Tienen geeft tenslotte duidelijk blijk beducht te zijn dat

de anti-semitische daden zullen wordtn g&volgd door een golf van wat

hij noemt "anti-germanisme" en dat z.ij zullen voeren tot repressie.

Hij wijst in dit verband op een door het "communistisch Auschwitz Co-

mite tegen het anti-semitisme" verspreid pamflet, waarin onder meer

wordt gesteld, dat door het vrijlaten van practisch alle belangrijke

NSB-ers .deze lieden weer de moed krijgen hun smerig anti-semitisme te

bedrijven.
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VEEEMDELINGEN

Ts jechoslowaken in Nederland.

Op 31 deceniber 193° vvoonden in Nederland 2367 personen van

Tsjschische riationaliteit , .t.w. 1028 raannen en 1339 vrouwen. Op 31 mei

1947 was dat aantal terug gelopen tot 983, t.w. 5̂8 mannen en 525

vrouwen. Gedurende de eerste twee jaar na de communistische putsch in

Ts jechosloroakije in februari 19̂ 8 zijn ongeveer 50.000 personen uit

Tsjechoslowakije gevlucht . Omstneeks 500 van hen kwamen naar Nederland,

voor het merendeel individueel, met uitzondering van een groep van 200

Tsjecnische vluchtelingen. die in de zomer van 19^8 door de Nederlandse

mi jn-directies in Duitsland werd geworven. De raeesten van hen hebben

inmiddels via ernigratie-pro jecten ons land wederom verlaten.

Het verenigingsleven.

Op 13-5-1950 werd in Amsterdam opgericht de vereniging "T.J. Ma-

sarijk", met het doel een binding tot stand te brengen tussen de hier

reeds lang verblijvende Ts jechoslowaken en de nieuw gearriveerde

vluchtelingen, en om tevens de betrekkingen op geestelijk gebied te

bevorderen tussen alle in Nederland verblijvende Tsjechen en het onder-

ling hulpbetoon bij haar leden aan te moedigen. Tot voorzitter werd ge-

kozen de gewezen Tsjechische gezant in Nederland Karel Erban, tot vice-

voorzitter ing. Bohurnil Siniek, voormalig handelsattache van Tsjechoslo-

wakije in Nederland en tot secretaresse Libusa Klekarova, geb. l6-2-'25-

Als revisor werd gekozen de Tsjech dr. Ivan Gadourek, geboren 11-7-' 23,

socioloog. Tot erevoorzitter werd benoemd de heer W. Valk, secretaris

van het Ts jechoslowaakse Hulpcomite voor politieke viuchtelingen, v,;o-

nende te Amsterdam, Viet oriaplein 4y .

In de vereniging "T.J. Masarijk" heeft van de oprichting af geen

eenheid van denken en handelen bestaan. Vooral een groep Tsjechische

emigranten - onder leiding van Gadourek - uitte scherpe critiek tegen

het optreden van de heer Valk. De critiek, bij raonde van Gadourek naar

voren gebracht, kwam in het kort hier op neer dat W. Valk, die als

erevoorzitter zijn stem graag liet horen, eigenlijk niets in de/,<= ver-
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eniging te maken had. Het was een Tsjechische vereniging die de

Tsjechen zelf zouden leiden. De onenigheid kw/am tot een climax toen be-

gin maart 1951 Valk een circulaire rond stuurde waarin hij de leden

een nieuw bestuur aanbeval, dat geheel op zijn hand was. Na het ver-

trek van Erban en Klekarova in rnaart 1951 naar Munchen en van Simek

naar Canada, traden de interne moeilijkheden, die zich sedert de op-

richting hadden voorgedaan, naar buiten. De oppositiegroep onder lei-

ding van Gadourek richtte een nieuwe vereniging op, genaamd "T.J.

Masarijk-President Osvabaditel" ("T.J. Masarijk-President-Bevrijder").

Dr. Kernes werd hiervanpresident en tevens werd een commissie in het

leven geroepen om de vereniging "T.J. Masarijk" te licjuideren.

Deze liquidatie is niet doorgegaan, omdat Ic-den van het oude be-

stuur weigerden de onder hun berusting zijnde stukken over te dragen.

Het gevolg hiervan is dat momenteel de oude en de nieuwe Masarijk-

vereniging naast elkaar voortbestaan. Zij streven dezelfde doelstel-

ling na en ontplooien geen noeraenswaardige activiteit.

"Karel Havlicek Borovski".

Deze vereniging is gevestigd te 's-Gravenhage en de leden zijn

voor het mererideel Tsjechen die reeds lang voor de tweede wereldoor-

log naar Nederland zijn gekomen. Haar doel is de sociale belangen van

de leden te behartigen en speciaal ook de belangen die deze nog even-

tueel in Tsjechoslowakije hebben. De laatste jaren gaat van KHB geen

enkele activiteit uit.

[|J . Amos Komensky"^

Deze vereniging, ook us el genaamd de "Ccmenius vereniging", werd

opgericht om de nagedachtenis van de in 16?0 te Naarden begraven

Tsjechische paedagoog te eren. Zij bestaat formeel, maar ontplooit ge-

nerlei activiteit. De leden aijn anti-communistisch ingesteld.

"Tsjechoslowaaks Buitenlands_Instituut in Ballingschap."

Omtrent het ontstaan van dit Instituut kan worden opgemerkt, dat

zich in 19̂ , tegen het einde van de oorlog, te Brno (Ts jechoslowakije)

onder leiding van Dr. Vlastislav Chalupa een groep studenten - illega-

le werkers - vormde, die zich bezig hield met het bestuderen van de

politieke ontwikkeling gedurende de oorlog. Na de bevrijding zetten
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deze personen hun studie voort aan de Masarijk-Universiteit te Brno

en begonnen met het schrijven van artikelen over politiek.

In de herfst van 19^5 trad Chalupa met de meeste leden van zijn

groep toe tot de Nationale Socialistische Partij (Benesch). Zij sticht-

ten tegelijkertijd het "Instituut voor Wetenschappelijke Politiek".

Toen na de putsch in februari 194-8 het Instituut zijn werkzaamheden

niet langer in het openbaar kon voortzetten, werd tot clandestiene

voortzetting van de arbeid besioten en in april 19^8 een nieuwe groep

gevormd, ge-naarnd "Strana Prace" (Arbeiderspartij). Korte tijd daarna

begon men leden naar het buitenland te zenden, om onder de in het bui-

tenland wonende Tsjechische emigranten een soortgelijke organisatie op

te richten. Het hoofdkwartier van de "Strana Prace" werd gevestigd in

Parijs en als leiders traden daar op Mojnir Povolny en Vlastislav

Chalupa. In het begin werd het bestaan van deze buitenlandse groep van

de "Strana Prace" zoveel mogelijk geheim gehouden en haar leden ge-

bruikten schuilnamen teneinde hun familie in Isjechoslowakije niet in

raoeilijkheden te brengen.

In 194-9 besloot men echter deze methode van heimelijke activi^

teit te verlaten om effectiever in de emigratie voor de "Strana Prace"

te kunnen werken. Men besloot tevens de naam "Strana Prace" te veran-

deren in "Czechoslovak Foreign Institute" of wel het "Isjechoslowaaks

Buitenlands Instituut in Ballingschap".

Blijkens de statuten heeft het Instituut ten doel:

1. het volgens wetenschappelijke methoden volgen en analyseren van de

ontwikkeling van de maatschappij, speciaal met het oog op de erva-

ringen door zijn medewerkers in Tsjechoslowakije opgedaan;

2. het bestuderen van de voorwaarden tot verbreiding van de Westerse

beschaving en van de culturele eenveording van de wereld;

3. het verspreiden van de resultaten van zijn studies.

Het blad "Tribuna", dat door dit instituut wordt verspreid, werd

tot juni 1953 in Parijs uitgegeven. Het wordt momenteel van Leiden uit

gedistribueerd. Als de twee leidende figuren hier te lande van het

blad "Tribuna" en het "Isjechoslowaaks Buitenlands Instituut in Bal-

lingschap" kunnen worden genoemd Ing. Vladimir Bruza, geb. 21-8-1899

en Dr. Ivan Gadourek, geb. 11-7-1923- Bruza was eertijds afdelings-

chef van het toen door Bohumil Lausman geleide Ministerie van Zvtare

Industrie te Praag. Hij werkte na de putsch nauw samen met de commu-

nisten in verband met de nationalisatie van de Tsjechische zware in-
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dustrie, vervulde o.m. in opdracht van de Tsjechische regering een

missie naar Moskou teneinde de verkoop aan de Sowjet-Unie te regelen

van de uraniummijnen te Jachymov. Bruza heeft Tsjechoslowakije eind

19^8 verlaten door de vlucht naar het Westen. Hij heeft geprononceerd

marxistische ideeen en is lid van de Tsjechische Sociaal Democratische

Partij .

Gadourek heeft dezelfde politieke instelling als Bruza. Ten be-

hoeve van zijn werkzaamheden voor "Tribuna" maakt hij gebruik van het

alias Dr. Jan Novotny, Postbus 9 te Leiden. Gadourek promt-veerde begin

juli 1953 aan de Rijksuniversiteit te Leiden op het proefschrift "The

political control of Czechoslovakia, a study in social control of a

Soviet communist State".

De laatste tijd wordt rneer en meer de indruk verkregen, dat

Gadourek de leiding cvergenornen heeft van Bruza met betrekking tot de

werkzaamheden voor "Tribuna" en het "Tsjechoslowaaks Buitenlands Insti-

tuut in Bellingschap".

"Modra Revue".

Sedert ongeveer twee jaar wordt in Rotterdam een cultureel-poli-

tiek maandblad uitgegeven voor de Tsjechen en Slovjaken in exil. Eoofd-

redacteur is de Tsjechische emigrant Dr. J.J.U. Beran, postbox 98 te

Rotterdam. Eind 1959 is door "Modra Revue" Koninklijke Goedkeuring

aangevraagd voor de gelijknamige stichting. De groep, die genoemd blad

uitgeeft, wil geen nieuwe Isjechische vereniging stichten. Twee maal

per jaar organiseert de redactie van "Modra Revue" een gezelligheids-

bijeenkomst voor belangstellenden. Het blad wordt gefinaneierd uit

vrijwillige bijdragen. "Modra Revue" beoogt de in ballingschap levende

Tsjechen en Slowaken te \vaarschuwen voor links- of rechts extremis-

tische activiteiten onder de emigratie.

^Comite van Vrije_Tsjechoslowaken_in Nederland"^

Eind 1959 poogde de Tsjechische vluchteling-student M. Kabela

uit Leiden, die sedert oktober 1958 in ons land verblijft, zijn land-

genoten in Nederland tot eenheid te brengen. '• Voor een door hem belegde

bijeenkomst bleek slechts geringe belangsteliing te bestaan. Enkele

andere Tsjechische emigranten namen zijn initiatief blijkbaar over,

want kort hierop vormde deze groepering onder voorzitterschap van Dr.

K. Remes te Hilversum een "Comite van Vrije Tsjechoslowaken in Neder-
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land",met de bedoeling om bij voldoende animo een vereniging op niet-

politieke grondslag op te richten. Naar het zich laat aanzien bestaat

onder de Tsjechoslowaken in Nederland weinig enthousiasme voor deze

plannen.

Tegelijkertijd raet het tot stand komen van bedoeld comite werd

Dr. Remes benoemd tot lid van de Raad van Overleg van de Nederlandse

Federatie voor Vluohtelingenhulp. Bij deze Nederlandse Federatie is

o.m. aangesloten het Nederlands Hulpcomite voor Tsjechoslowaakse Vluch-

telingen (Secretaris: de heer W. Valk te Amsterdam). Het comite onder-

vindt heftige critiek in het blad "Modra Revue" van de hand van Dr.

Beran voornoemd. In hoofdzaak beschuldigt deze Dr. K. Remes c.s. ervan

werktuigen van de zogenaamde "Raad van het Vrije Tsjechoslowakije" te

zijn. Deze raad werd enige jaren gelederi in Amerika opgericht. Een min-

derheid daarin, aangevoerd door Dr. Zenkl, zou er de leiding hebben

weten te bemachtigen, met gebruikmaking van zeer ondemocratische me-

thoden. De diepere oorzaken van deze tegenstellingen in de Tsjechische

emigrantenbeweging moeten, naar het voorkomt, gezocht worden in de po-

litieke partijstrijd, die voor en tijdens de communistische omwente-

ling van 19^8 in Tsjechoslowakije woedde.

* * *

Over het algemeen kan gezegd worden, dat de in Nederland ver-

blijvende Tsjechen en Slowaken zich weinig of niet met de politiek in-

laten. Het overgrote deel van deze mensen is anti-communistisch gezind

en pro-westers ingesteld.

Zoals in alle emigrantenkringen het geval is, bestaat ook in de

Tsjechoslowaakse milieus een veelheid van belangen en opvattingen™

De gerezen tegenstellingen bieden de tegenstander de mogelijkheid orn

de verdeeldheid door raiddel van propaganda en valse voorlichting te

doen toenemen en de emigranten voor eigen doeleinden te gebruiken.

Een nauwkeurige observatie is derhalve een vereiste, mede voor het on-

derkennen van mogelijk andere activiteiten.
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Inmenging
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Datum:

5-6 maart

iSmaart

mrt.-april

16-18 april

* 24 april

april

* april

april

10 mei

* 15 mei

* mei

* 13 juli

zomer

1-7 aug.

27-31 aug.

* sept.

herfst

kerstmis

1960

juli of aug.
1961

1961

1961

1962

Bijeenkomst:

Conf. tegen herleving van het
fascisme.

Viering Internat. Vrouisendag.

Conferentie (illegale) KPD.

13e congres CP Belgie.

Internat. bijeenkomst t.g.v.
Viering Internat. Vrouwendag.

Wereldjeugddag tegen kolonialis-
me en voor vreedzame coexistentie.

Conferentie over bedrijfswerk.

7e congres Internat. Ver. van
Democratische Juristen.

Bijeenk. Comite Vakbonden Han-
del/Geld v.d. EEG-landen.

Algemene Raad WVV.

Nationale manifestatie voor
ontwapening.

Internationale bijeenkomst ter
herdenking van het einde van
de Tweede Wereldoorlog.

Bijeenk. Administratief Comite
VVI-Handel.

Europese Conferentie van jonger-
ren.

6e conf. tegen A- en H-bommen.

3e Internat. Beroepsconf. VVI-
Voeding, Hotel enz.

Wereldvakverenigingsconf. voor
uitbreiding v. ec.-en handels-
betrekkingen.

2e Internat. bijeenkomst Jour-
nalisten.

8e congres ANJV.

6e ITJS-congres.

6e Internat. conf. partij-
historici.

Wereldjeugdforum

2e Conf. geschied. v.h. verzet.

8e Wereldjeugdfestival

Plaats:

Rome

Div.plaatsen

?

Luik

Kopenhagen

Peking

Turijn

Peking

Amsterdam

Wenen

Praag

Semmering?

Amsterdam

7

9

Moskou

Warschau

Organisatie:

FIR

IDVF

KPD

CPB

IDVF

WFDJ

ANJV

IVDJ

WVV

WVV

NVR

FIR

Boekarest

Berlijn of
Brussel

Hiroshima

Boedapest

WVV

WFDJ

Jap .

WVV

Raad

WVV

IOJ

ANJV

IUS

Partij-
instituten
en com. voor
geschied.

WFDJ

FIR

WFDJ/IUS

nieuw c.q. aangevuld.
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