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NATIONAAL VREDESCONGRES AMSTERDAM

S a m e n v a t t i n g

De leiding van de CPN heeft zich, na zorgvuldige voorbereidingen,

ontdaan van de Nederlandse Vredesraad. Dit orgaan was door de voortdu-

rende strijd tussen de communistische en de niet-communistische leden

tot inactiviteit gedoemd. Binnen de partij-organisatie en met medewer-

king van een aantal communistische "mantels" werd op het nationale vredes-

congres van 27 januari 1962 te Amsterdam een nieuwe vredesraad gecreëerd.

De nieuwe vredesraad zal, gezien zijn samenstelling, de communis-

ten aanzienlijk minder "moeilijkheden" opleveren en zich zonder aarze-

ling voegen naar de directieven, welke de CPN belieft uit te geven.

Niettemin oordeelde het Partijbestuur het aanbevelenswaardig daar-

naast en daarboven nog een comité samen te stellen, dat binnen de par-

tij-organisatie de deelname aan het congres actief diende te stimule-

ren. Partijbestuurder Tjalle JAGER is in dit comité de verantwoordelijke

man. Voor de ontwikkeling van de vredesactie in de verschillende partij-

districten zijn de secretarissen der districtsbesturen aangewezen. In

de plaatselijke vredescomité's nemen - overeenkomstig de wensen van de

partij - de (communistische) bedrij fsarbeiders een voorname plaats in.
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HET NATIONAAL VREDESCONGRES TE AMSTERDAM OP 27-1-1962

Inleiding.

Nadat de leiding van de CPN in de zomer van 19̂ 1 besloten had

zich van de oude, onbetrouwbaar geworden Nederlandse Vredesraad (WVR)

te ontdoen, heeft zij verschillende maatregelen genomen om een hergroe-

pering van de "vredeskrachten" te bewerkstelligen. Haar voornaamste

doel hierbij was de liquidatie van de invloed van niet-communisten in

de vredesbeweging, daar de NVR in het verleden door voortdurende strub-

belingen tussen de communistische en de niet-communistische leden tot

vrijwel totale inactiviteit was gebracht.

Het aftreden van de oude Vredesraad werd met zorg voorbereid. Na

enige besprekingen in de partij-top ging het wachtwoord naar een aantal

districts-functionarissen, dat vredescomité's moesten worden opgericht,

welke uitsluitend of voor het overgrote deel zouden worden samengesteld

uit getrouwe CPN-leden. Zo ontstonden - aanvankelijk eerst in Amsterdam

en Rotterdam - de zogenaamde "Actie-comité's voor de Vrede", geheel en

al onder leiding van CPN-functionarissen en voor een groot deel bestaande

uit "betrouwbare" bedrijfsarbeiders.

Op 12 november 1961 werd de oude Vredesraad in een gecombineerde

vergadering rnet enige communistische comité's in Amsterdam tot aftreden

bewogen. Er werd een commissie opgericht, welke tot taak kreeg een na-

tionaal vredescongres voor te bereiden. Natuurlijk bestond deze voorbe-

reidingscommissie uitsluitend uit partijgetrouwe communisten.

De partijleiding wenste echter in geen enkel opzicht het risico

te lopen, dat door haar onbetrouwbaar geachte personen zich in de nieuw

te vormen vredesbeweging zouden indringen. Teneinde als het ware een

dubbele controle op de voorbereidingen van het congres uit te oefenen,

gaf zij in het geheim opdracht tot de vorming van een landelijk comité

ter ondersteuning, controlering en activering van de commissie van voor-

bereiding. Dit comité achter de schermen bestaat uit acht personen, ge-

recruteerd uit de hoogste gelederen der partij. Als voorzitter werd

aangewezen Tjalle JAGER, lid van het partijbestuur der CPN. Bij deze

voorbereidingen gold - integenstelling tot het verleden - het parool,

dat de partijafdelingen het vredeswerk moesten leiden en stimuleren,

hierbij ter zijde gestaan door de "Nederlandse Vrouwen Beweging11 (NVB),
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het "Algemeen Nederlands Jeugd Verbond" (ANJV), de Vereniging "Verenigd

Verzet 19̂ 0-19̂ -5"? de "Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd"

(OPSJ), het eveneens communistische "Protest-Comitë-Fietstocht-Volkel"

en de communistisch georiënteerde studentenvereniging "Perikles". De

secretarissen van de verschillende CPN-districten werden verantwoor-

delijk gesteld voor het welslagen van het congres. Tevens kregen deze

functionarissen de opdracht erop toe te zien, dat de afvaardigingen

van de respectievelijke districten naar het congres in overeenstemming

waren met de daarvoor door de partijleiding uitgegeven richtlijnen.

Tjalle JAGER oefende persoonlijk controle uit op de vredesactiviteiten

van de districten.

Als gevolg van deze taktiek ontstonden in verschillende steden,

buurten en bedrijven van ons land zogenaamde spontane "initiatief-co-

mité's ter ontplooiing van vredesacties", die door communisten worden

geleid. Zij richten zich vooral tegen het beleid der Nederlandse Rege-

ring inzake Nieuw-Guinea. Ook tijdens conferenties, die in verschillen-

de plaatsen werden belegd, werd de nadruk gelegd op de noodzakelijkheid

van onmiddellijke onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië over

de overdracht van dit gebiedsdeel. Het Amsterdamse "Actie-comité voor

de Vrede" ondersteunde deze eis door eind december 196l in de hoofd-

stad te demonstreren tegen het "acute gevaar van een koloniale oorlog".

Voorts organiseerde dit comité op 2 januari j.l., de dag waarop in de

Tweede Kamer der Staten-Generaal het debat over Nieuw-Guinea plaats

vond, een demonstratieve tocht naar het Binnenhof.

Congres

Het congres, dat tot motto had "Het Gevaar Keren", werd bijge-

woond door circa 1000 personen. Vredesbewegingen uit een aantal landen

zonden begroetingstelegrammen. Het presidium werd gevormd door de com-

missie van congresvoorbereiding, die staande het congres werd uitge-

breid met een negental leden. Als voorzitter fungeerde Louis H. KONING,

de vice-voorzitter van de communistische Vereniging "Verenigd Verzet

19̂ 0-19̂ 5". Melding makende van het besluit van de Wereld Vredesraad om

medio 1962 een Wereldcongres voor algemene ontwapening en vrede te houden,

G E H E I M



Behoort bij schrijven no. 631.205 . Ex, no. /£.

- 3 -

G E H E I M

deelde hij mede,, dat de NVR voornemens was een grote delegatie naar

deze bijeenkomst af te vaardigen.

Het pro-communistische bestuurslid van de oude NVR, mevrouw dr.

M.B. MINNAERT-COELINGH, hield een uitvoerige inleiding over het onder-

werp: "De strijd voor het behoud van de vrede". Zij achtte het congres

hoogst noodzakelijk, omdat het het sein diende te geven tot een groot-

scheepse campagne voor het openen van onderhandelingen tussen Nederland

en Indonesië over de onmiddellijke overdracht van Nieuw-Guinea. In dit

verband gaf zij een korte historische uiteenzetting over het ontstaan

van deze kwestie. Zij wees hierbij op de sedert jaren gevoerde Indone-

sische nationale bevrijdingsoorlog tegen het Nederlandse kolonialisme.

De dreiging van een eventuele koloniale oorlog, aldus mevrouw MINNAERT,

heeft in ons land grote bezorgdheid gewekt. De NVR achtte het derhalve

noodzakelijk een enquête te houden, teneinde de mening van de Neder-

landse bevolking over het vraagstuk Nieuw-Guinea te peilen. Spreekster

deelde mede, dat zij, als initiatiefneemster van dit opinie-onderzoek

- daartoe door de NVR aangewezen - zich in de afgelopen weken schrifte-

lijk tot vele vooraanstaande Nederlanders had gewend, met het verzoek

haar hun mening in deze kenbaar te maken. Uit de vele binnengekomen

brieven was gebleken, dat slechts een kleine groep ondervraagden zich

niet met de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië kon verenigen.

Een wat groter aantal sprak zich uit vóór onmiddellijke onderhandelingen

en tegen oorlog, doch verbond hieraan de eis van het zelfbeschikkings-

recht voor de Papoea's en de teruggave van de Nederlandse bezittingen

in Indonesië» Het merendeel der briefschrijvers echter deelde de opvat-

ting van de vredesraad en verklaarde zich vóór spoedige overdracht.

Mevrouw MINNAERT was van oordeel, dat slechts een werkelijk nationale

beweging er in zou slagen onmiddellijk de vereiste onderhandelingen tot

stand te brengen. Derhalve moest contact worden opgenomen met al diege-

nen, die weliswaar geen koloniale oorlog wensten, doch bleven hameren

op het recht van zelfbeschikking. Het congres moest een nieuw fundament

leggen voor een actieve, meer strijdbare vredesbeweging. Niet alleen

zou hiermede een koloniale oorlog kunnen worden voorkomen, doch ook zou

Nederland behoed kunnen worden voor de ondergang, die ons volk tengevolge

van de "steeds nauwere verstrengeling met het Westduitse militaristische
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revanchisme" bedreigt. Als bijdrage tot de vermindering der internatio-

nale spanning is de NVE bereid in een zeer brede volksbeweging met an-

deren samen te werken. Deze samenwerking zou kunnen geschieden op con-

crete punten, waarbij elke organisatie zijn eigen karakter en princi-

piële standpunt zou kunnen behouden.

Ook de talrijke discussianten drongen aan op een krachtiger vorm

van actie tegen het regeringsbeleid inzake Nieuw-Guinea. De communis-

tisch georiënteerde "predikant" ds. W.S.H, van DALEN betoogde, dat ook

de kerk een krachtiger vredespolitiek moest voeren. Zijn oproep "Vredes-

strijders aller landen verenigt U. Verenigt U tot attaqueren - NU i"

oogstte grote bijval. Sprekende namens de Amsterdamse havenarbeiders,

stelde een bestuurslid van de communistische Transportbond (ABT-1958)

de aanwezigen voor, een verzoek tot de Nederlandse Regering te richten

om ds. van DALEN en mevrouw MINNAERT-COELINGH in de gelegenheid te stel-

len voor de televisie te spreken. De communist Tjalle JAGER drong aan

op samenwerking van alle vredesstri jders in één grote nationale beweging.

Deze bundeling van krachten, leidende tot het behoud van de vrede, "is

mogelijk binnen de CPN, de partij die altijd voor de vrede op de bres

heeft gestaan".

Het hoogtepunt van het congres vormde de installatie van de nieuwe

Nederlandse Vredesraad. Voorzitter L.H. KONING deelde mede, dat velen

bereid waren geweest zich candidaat te stellen voor een functie in dit

bestuurscollege. Hij stelde de vergadering voor, alle leden van de

commissie van voorbereiding, samen met enige andere personen in de

nieuwe Vredesraad op te nemen. Dit voorstel werd onder luid applaus

door de aanwezigen aangenomen. De Raad, die in totaal uit circa 30

leden bestaat, zal tot het volgende congres, dat uiterlijk over drie

jaar zal plaatsvinden, de leiding van de communistische Nederlandse

Vredesbeweging op zich nemen-, (Voor de samenstelling van de Raad moge

verwezen worden naar bijlage II.)

Het congres nam een oproep aan gericht tot het Nederlandse volk.

Hierin wordt gewezen op het dreigende gevaar van een oorlog met Indo-

nesië en aangespoord tot grootscheepse actie voor overdracht van Nieuw-

Guinea aan de Indonesische republiek.

Aan het slot van de bijeenkomst werd terzake een telegram aan
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de Regering gezonden.

Slotopmerking

Zoals te verwachten was, zijn de communisten geslaagd in hun op-

zet een nieuwe - geheel uit CPN-ers en aan hun leiband lopende personen

bestaande - Nederlandse Vredesraad te creëren. De beweringen van en-

kele sprekers op het congres, dat de NVR bereid zou zijn in een natio-

nale vredesbeweging met anderen samen te werken, staan dan ook volkomen

buiten de werkelijkheid. De huidige Vredesraad zal, gezien zijn zeer

smalle basis, sterk geïsoleerd staan, maar in elk geval kan de CPN-lei-

ding er zeker van zijn, dat deze raad zich strikt aan de door haar ver-

strekte richtlijnen zal houden.

5 maart 1962
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Landelijk CPN-vredescomité

(Controlerend orgaan van de CPN m.b.t. de
acties van de Nederlandse Vredesraad)

BAKKER, Piet

BINDELS, Han

BOO, Berend J. de

HOEKSEMA, Abraham

JAGER, Tjalle

VSLTMAN, Albert M.

VRIES, Th.U. de

WÜLFF, Jacob

•1915)

•193*0

•193*0

•191*0

-190?)

H923)

Best. lid CPN/Zaanstreek.
Secretaris van het "Centrum"
van Eenheid en Klassen-
strijd.

Vrijgesteld partij-instruc-
teur CPN-distr. Utrecht.

Lid dag. leiding ANJV..
Voorzitter distr. best. Asd.
Penningm. Amsterdams Actie
Comité voor de Vrede.

Lid dag, leiding ANJV,

Lid PB-CPN.
Voorzitj^er van hè t comité .

Lid werkcommissie NVR,
Lid CPN-distr, Amsterdam.

Lid PB-CPN.
Lid HB-Ned. USSR,
Lid NVR.

Penningmeester der CPN.
Vervult in het secretariaat
de functie van bureau-secre-
taris.

Waarschijnlijk zal in de toekomst óf de BOO of HOEKSEMA uit dit comité wor-
den teruggetrokken.
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ALTHOFF, Ed

BOO, Berend Jan, de

BOYMANS, Hendrik Albertus (

^CROIX-HANSEN, Fanny Mar-
gretha, la

DOLSTRA, Sybe

EMDERINK, H.

GNIRREP,-Pieter

GOUMA, Hendrik

GROEN, Karel de

HARINGA, Cornelis

HARTSKEERL, Willem

HEYT, Gerrit Cornelis

HILVERS-VOS, Margot

HOMMA, Andries

C

DALEN, Willem Stradalus (
Hugo, van, ds.

|1901) Lid oude Nederlandse Vredesraad.
(NVR).

Lid dagelijkse leiding Algemeen Ne-
derlands Jeugd Verbond (ANJV),
(vrijgestelde). Penningm. Amster-
dams Actie-comité voor de vrede.
Lid land. CPN-vredescomité. Lid
commissie van congresvoorbereiding.
(Op het congres gekozen.).

H919) Lid distr. best. . CPN-Den Haag.

In het verleden actief voor de com-
M906) munistische mantelorganisaties.

-1916) Lid algemeen bestuur oude_ NVR.
Lid commissie van congresvoorberei-
ding. (Op het congres gekozen.)

•1903) Lid CPN.

n.g,o.

|. JAGER, Cornelis, de prof. (4

Lid CPN.

Lid CPN.

Lid CPN.

Lid Amsterdams Actie-comité voor de
Vrede. Lid PB-CPN. Actief in Metaal/
EVC'58. Lid Comité Protestfietstocht
Volkel. Lid commissie van congres-
voorbereiding. .

1920) Lid PB-CPN, actief in CPN-bedrijfs-
werk te Rotterdam. Lid commissie
van congresvoorbereiding.

Best. lid ABT-«58. Lid CPN.

Lid oude Nederlandse Vredesraad.

Lid algemeen bestuur oude NVR. Prop.
secr. van een CPN-afd. te Zaandam.
Lid Comité Protestfietstocht Vol-
kel. Lid commissie van congresvoor-
bereiding.
(Op het congres gekozen.)

&-1921) Lid CPN.
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JAGER, Tjalle

KOLK, Willy

KONING, Louis Henri

KRIJGSMAN, C. m.i.a.
KRIJGSMAN, Jan (

LATASTER-van HALL, Her- C
mina

LIPPINKHOF, J. n. g. o.

MEESTER, Albertus Godert

MINNAERT-COELINGH, (
Maria Bourgonje, dr.

MINNAERT, Marcel Gillis,
Jozef, prof. dr.

NIEUWENHUYSE, Wilhelmus
Johannes Adamus

SCHIER, A. m.i,a.
SCHIER, Adrianus
Andries

SPIER, Joseph

STOUT, Jacobus

•1906)

•1893)

•1938)

Lid PB-CPN. Pol. secr. CPN-distr.
IJsselstreek. Voorz. landelijk CPN-
vredescomité. Lid commissie van con-
gresvoorbereiding. (Op het congres
gekozen.)

Best. lid CPN-afd. Wormerveer.

Voorzitter Amsterdams Actie-comité
voor de Vrede. Vice-voorz, "Verenigd-
Verzet 19^0-19^5"• Directeur commu-
nistische drukkerij Heiermann. Lid
commissie van congresvoorbereiding.

Lid NVV. Coram. georiënteerd.

Lid £ud_e Nederlandse Vredesraad. Secr.
Protestcomitê vrijlating Oorlogsmis-
dadigers. Lid commissie van congres-
voorbereiding.

Lid Amsterdams Actie-comité voor de
Vrede. Lid dagelijks bestuur CPN-
distr. Amsterdam. Actief in Metaal/
EVC'58. Lid commissie van congres-
voorbereiding.

Lid Wereldvredesraad. (VfVR) Lid
algemeen bestuur cmde^ NVR. Lid Comi-
té Protestfietstocht Volkel. Lid
commissie van congresvoorbereiding.

Lid algemeen bestuur oude NVR.
Comm. georiënteerd.

Lid Hoofdbestuur Algemeen Nederlands
Jeugd Verbond (ANJV). Lid distr.
best. CPN-Zaanstreek.

•1922) Komt niet voor in de adm. van deze
dienst.

•1916) Lid dagelijks bestuur "Verenigd Ver-
zet 19^0-19^5". Voorzitter van een
CPN-afd. te Den Haag.. Lid commissie
van congresvoorbereiding.

•192*0 Lid Amsterdams Actie-comité voor de
Vrede, Lid dagelijks bestuur CPN-
distr. Amsterdam. Actief in Metaal/
EVC'58. Secr. CPN-bedrijfsgroep ADM.
Lid commissie van congresvoorbereiding.
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SUCHTELEN, Guido Joost,
van jhr.

TIMMER, Gerrit

VERMEULEN, M. n.g.o.

VERRIPS-de JONG, Esther

VRIES, Theunis Uilke, de

WEBER-de HONDT, Adriana (
Mathea

Lid algemeen bestuur oude NVR. Re-
dacteur van het blad "Vrede", or-
gaan van de oude NVR. Lid CPN.

Lid Amsterdams Actie-comité voor de
Vrede. Lid CPN. Actief in CPN-groep
Bouwvak en ABWB/EVC'58. Lid commis-
sie van congresvoorbereiding.

Lid dagelijks best. Nederlandse
Vrouwen Beweging (NVB).

Lid PB-CPN. Voorz. "Nederland-
USSR". Lid oude NVR. Lid commissie
van congresvoorbereiding. (Op het
congres gekozen»)

Lid Amsterdams Actie-comité voor
de Vrede. Lid CPN. Lid oude Neder-
landse Vredesraad. Lid Comité Pro-
testfietstocht Volkel. Lid commis-
sie van congresvoorbereiding.
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