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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie betreffende de mantelorganisaties van de C«P.N. het volgende
te berichten.
Zoals reeds eerder werd gemeld, leidde de Arbeiders Bond voor Cultuur vanaf de oprichting een kwijnend
bestaan. Van een normaal verenigingsleven was geen sprake,
De omvang beperkte zich in feite tot de provincies
Noord- en Zuid-Holland.
De financiële situatie is evenmin rooskleurig.
Eind 1951 bedroeg het totaal van alle verschuldigde bedragen ruim f.2.700.-. Voor een specificatie hiervan en
het financieel overzicht over het boekjaar 1951, moge
worden verwezen naar de bijlage dezes.
Men poogt thans, mede aan de hand van nieuwe
doelstellingen, de organisatie nieuw leven in te blazen.
Allereerst zal getracht worden de districten Noord-Holland en Zuid-Hólland "van de grond af op te bouwen".
Hierna komt het overige deel van het land aan de orde.
Het oude hoofdbestuur werd zonder meer terzijde gesteld.
Een uit zeven personen bestaand werkcomité nam het heft
in handen.
Werd voorheen gesproken over "de bevordering van
de ontwikkeling van de werkende bevolking van Nederland
in de zin van het wetenschappelijke socialisme zoals dit
gepropageerd wordt door de C.P.N.", bij de thans ontworpen doelstellingen duidt niets rechtstreeks op een communistisch streven. "De Arbeiders Bond voor Cultuur", zo
heet het, "stelt zich ten doel de strijd aan te binden
tegen het invretende cultuurbederf en dié cultuur te
propageren en te brengen, welke uit de beste tradities
van ons volk voorkomt en de strijdbaarheid in progressieve richting bevordert".
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Het A. N. J. V. maakte door middel van het verenigingsorgaan plannen bekend voor het tijdens de Pinksterdagen te Amsterdam te houden "Festival", "De tienduizenden
jongens en meisjes uit alle delen van het land zullen in
Amsterdam, dat op die dagen de stad van de jeugd zal zijn
een groots gebeuren meemaken, zoals er in ons land nog
nooit is geweest". Men zou trachten de niet-coinmunistisch
georiënteerde jeugd tot deelname te bewegen.
Voorts viel de agitatie op i. v. m. het communistische initiatief tot het bevorderen van vrijwillige arbeid
door werklozen. Bij afzonderlijk schrijven werd hiervan
reeds gewag gemaakt.
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De Federatie van Vooruitstrevende Studenten Verenigingen (P. V. S. V. ) ontwikkelt de laatste tijd een wat
grotere activiteit, in hoofdzaak gestimuleerd door de Democratische Studenten Organisatie "pericles" te Amsterdam.
Het ligt in het voornemen het federatie-orgaan ('Kentering")
in de naaste toekomst in gedrukte vorm te doen verschijnen.
De International Union of Students waarbij de
P. V. S. V. is aangesloten, wil dit jaar ook in Nederland een
internationaal studentenkarnp organiseren.

x

x

De leden van de vereniging "Nederland-U.S.S.R.",
die aan de ledenwerfcampagne van deze organisatie hun medewerking verlenen, werd nogmaals op het hart gedrukt, bij
hun werving het communisme buiten bespreking te laten.

Te Amsterdam werd opgericht een voorlopig comité
van zeelieden, die tijdens de jongste wereldoorlog onder het
vaarplichtsbesluit vielen en deswege hun aandeel leverden in
de strijd tegen het fascisme, ïïaar de terminologie te oordelen, zou dit een initiatief kunnen zijn van "Verenigd Verzet 1940-1945".

x
Zijne Excellentie de Vice Minister-President en
Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Kunsten en V/eter
schappen werden op gelijke wijze ingelicht, met dien verstande dat laatstgenoemde werd geïnformeerd omtrent de Arbeiders
Bond voor Cultuur.
HET HOOPD VAN DE DIENST^*

Mr.H'.W.Pelderhof
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Financieel overzicht Boekjaar 1951

Kas 1 Jan. f. 56.60
" 247.17
Contributies
Amsterdam
Den Haag'
Rotterdam

Beverwijk
Ijmuiden
Wormer

Diversen
Totaal
f. 4. 349. 64
Ii' 'enmateriaal
Donateurs en giften
Gramofoonplaten
Toneelstukjes
Div . Inkomsten
Provincie Bustochten
Ballet Mei voord. Saldo
Kindervoorstell. "
St.Hic. markt
Films
Vergoeding Film

f.

303.77

" 2.243.11
157.68
" 595.48
"
164.05
"
155.52
"
146.82
"

886.98

" 239.51
•' 2.690.01
" 816.25
" 159.00
»
170.49
47.45
"
48.58
"
33.55
"
83.32
11
38.02
"
50.00

Crediteuren 1950
Huur kantoor
Sociale lasten en vereven, hef f ing 1950
idem
1951
ledenmateriaal
Div. onkosten, porto ,
schoonh. kantoor
Representatiekosten

"
"
"

295.44
494.47
225.00

"

Reiskosten

"

Kantoorbehoeften
(stencilpap.ens. )
Salarissen
Festival Nadelig saldo
City
Tentoonstelling K. en Vr.

"

768.63
694.14
299.25

Toneel "Het Millioen"

Uitvoeringen 1952
Kas 31 Deo.
Giro 31 "

f.1.660.02
"
300.00

" 3.436.40
"
21.01
»
33.10
" 149.75
"
399.16
52.00
"

f. 95. 55
"105.67

n

201,22

f.9.029.59

f. 9. 029, 59

Schulden
Wed.Ahrend
Bellevue
Jb.Koome
Copex

f.
"
»
»

Ketting en Raat "

De Waarheid
Heiermann

275.86

" 480,00
" 1.056.32

R. v. Arbeid

Belastingen

404.02
45.20
59.86
50.00

"

»

127.95

230.00

f.2.729.21

