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HOOFDSTUK I
De PCF en

==

-

comkuNismn

INTERNATIONAd,

het probleem Algeride
=

De guerilla, die de Algerijnse verzetsstrijders nu reeds vijf
jaar tegen bet Franse lager hebben gevoerd, dompelde de autoriteiten
in Frankrijk niet alleen militair maar ook politiek in de zorgen.
Deze ontwikkeling blijkt eveneens het beleid van de Franse Communistische Partij -zowel nationeal als internationaal- met een zware
hypotheek te hebben belast.
Het vraagstuk Algerije leidde bij brede lagen van de Franse
bevolking de aandacht of van die activiteiten,

waarrnede de PCF door-

gaans Naar prestige ander de massy der werkers tracbt te vergroten,
zoals acties voor loonsverhoging en andere sociaal-economische eisen
en die voor internationaal-politieke aangelegenheden.
Vooral de binnenlands-politieke situatie hield na de 13de mei

1958 in Algerije voor de comrnunisten talrijke dreigingen in. Deze
gebeurtenissen droegen bij

tot bet weer aan het bewind komen van

generaal De Gaulle. De PCF- leading vreesde aanvankelijk voor een verbod van de partij. Juist daze beduchtheid verminderde haar slagvaardigheid. Bovenal werd eerst al es op alles genet am het legaal voortbestaan van de PCF oak onder de Vde Republiek te verzekeren.
De wijze waaop de

PCF

van het Franse moederland uit Naar toe-

zicht op de Algerijnse Communistische Partij uitoefende, bad in bet
verleden tot wrijving aanleiding gegeven. Op de in november
hoskou beiegde conferentie van de

64

1957 te

communistische en arbeiders-

partijen klaagde een Arabische roordvoerder over bet uitblijven van
daadwerkelijke bijstand der PCF aan de Algerijnse kameraden. De

Franse communisten zouden maar weinig meer dan lippendienst aan bet
beginsel van bet "proletarisch internationalisme" hebben bewezen.
voor de delegatieleider van de Franse partij,

, was

dit een gevoelige terechtwijzing. Zij bracht.echter geen ingrijpende
veranderingen in de toekomstige gedragingen van de PCF intake
Algerije.
Op 16 september

1959

kwam president De Gaulle met zijn plannen

voor een vreedzame oplossing, waarin hij o.m. voorstelde aan bet
Algerijnse volk onder bepaalde voorwaarden zelfbeschikkingsrecht
toe te kennen.

Be Franse partijkrant "l'Humanite" reageerde daags daarop
negatief. Op de voorpagina werd met enkele koppen vermeld,
-dat de-

dat de oorlog zou voortduren en dat De Gaulle zonder me er weigerde
over Algerije te onderbandelen. De tekst van de presidentiele cede,
in de wereldpers als frontpaginanieuws behandeld, werd in het officia
le dagblad van de PCF op een binnenpagina afgedrukt. Daarentegen
prijkte in betzelfde nummer op de voorpagina in speciale opmaak een
, die hij, beet van de naald,

korte verklaring van

onmiddellijk na het uitspreken van de toespraak van president . De
Gaulle, had afgelegd voor het France radiostation "Europe no 1".
Dit commentaar van

kwam er op neer, dat het voortgaan met de

pacificatie in Algerije niets enders betekende dan het voortzetten
van de oorlog. De belofte van zelfbeschikking, volgens

pas

vier jaar na het einde van de strijd te realiseren, was slechts een
manoeuvre, bestemd oar tijd te winnen, de Verenigde Naties ors & tuin
te leiden en te trachten met list, verwarring en corruptie te be-reiken wat met geweld niet ken warden opgelegd.

Verklaring van het politiek bureau
Reeds op 17 september stelde het politiek bureau, het dagelijks
bestuur van de PCF, een vrij beknopte verklaring op waarvan de inhoud
geheel strookte met het standpunt van

. Men had daarin Been

goed woord over voor bet plan van de president.
Het politiek bureau van de PCF noemde bet voorstel van De Gaulle,
waarin notabene onder bepaalde voorwaarden zeifbeschikkingsrecht voor
het Algerijnse volk in het vooruitzicht wordt gesteld, een "politieke

manoeuvre", die de oplossing van het vraagstuk Algerije eerder verderaf dan naderbij brengt. Het is een politick van oorlog tot het
uiterste waardoor Frankrijk in de wereld nog vender wordt

geIsoleerd.

Herinncrd werd aan het feit, dat het politiek bureau zijn standpunt intake het vraagstuk Algerije nimmer gewijzigd had. Alleen
onderlAndelingen, zo werd opgemerkt, kurnen tot vrede en een werkelijke oplossing van dit probleem leiden. Tenslotte werden alle communisten, alle democratische en vaderlandslievende krachten opgeroepen om door massale acties een vreedzame oplossing of te dwingen.
"l'Humanite" van 19 september. bracht een hoofdartikel van
waarin de "zelfbeschikking", onder de door De Gaulle gestelde voorwaarden, een "zinledig woord" wordt genoemd. Twee dagen later bracht
het blad wederom een beschouwing van deze partijleider. De president
heette daarin de man, die onirerstoorbaar de. oorlog wil voortzetten,
-- en die -

en die probeert te doers geloven dat daaraan alleen de Algerijnen
schuld hebben. Het enige middel waarmede "deze man" zijn oprechte
bedoelingen zal kunnen bewijzen, is, volgens

, bet snel doer

be;indigen van de oorlog in Algerije en bet openen van onderbande,

lingen met de voor bun onafbankelijkbeid vechtende Algerijnen.
(laatstge

en

Op 24 september voerden

noemde de specialist voor Noord-Afrikaanse vraagstukken) bet woord
op een massale partijvergadering in Parijs..

beweerde o.m. dat

De Gaulle op zijn voorstel een categorisch en onmiddellijk "neen"
van de Algerijnse .regering wenste. Dat zou hem in ataat hebben ge
steld om de aarzelende delegaties in de Verenigde Naties toe te
voegen: "Gij ziet wel, er is met &axe lieden niets te beginnen zij
zijn bij voorbaat tegen alle voorstellen van Frankrijk

. ."

V66r en na de verklaring van het politiek bureau dd. 17 september is het dus wed. voornamelijk

, de "tweede man" in de PCF

geweest, die aan de lopende band het partijstandpunt terzake publieke.
lijk heeft verkondigd. Daarbij deed zich zelfa het in de PCF ongewone verschijnsel voor, dat

aan de vooravond van het beraad

der dagelijkse leiding reeds zijn persoonlijke afwijzing van de
plannen van de president duidelijk maakte.

Thorez accoord met
Eerst op 27 september

1959

trad algemeeu partijsecretaris

Maurice . Thorez zelf in de openbaarheid om, ofschoon slechts terloops,
jets te zeggen over de kwestie Algerije i.v.m. de plannen van De
Gaulle. Tborez herinnerde aan zijn kort tevoren geniaakte rein in de
Sowjet-Unie, waarvan hij op 23 september was teruggekeerd en zeide
o.m. dat de recente verklaring van De Gaulle de 'oplossing van bet
Algerijnse vraagstuk bemoeilijkt. Kort samengevat kwam zijn verdere
beioog hierop neer: de generaal weigert te onderhandelen. Hij
spreekt niet meer van een "staakt bet vuren". Hij ontkent de realiteit van het.bestaan van de Algerijnse natie. Hij maakt alias ondergeschikt aan bet doel de Algerijnse strijders te verpletteren, wat
hij dan "pacificatie" noemt. "Onder deze omstandigheden betekent
de belofte van zelfbeschikking slechts een politieke manoeuvre".
Deze uitspraak lag gebeel in de lijn van de militante stelling/lathe, die

en andere coinmunisten in de voorafgaande tien dagen

reeds openlijk hadden verkondigd.

-Koerswending-

In de loop van oktober bleek hoe de partij bezig was overstag te
gaan. Een rede van

te Toulouse en een toespraak van

, eveneens lid van bet politiek bureau, op 14 oktober - in bet
France parlement, duidden in deze richting.
Eerst uit het artikel van Thorez zelf, opEenomen in de Humanit6
van 26 oktober, zou aan het licbt.komen, dat de partij een andere
koers ging voeren. De opvattingen, die uit deze beschouwing van de
algemeen partijsecretaris near voren kwamen, e-ndermijnden wel ernstig
de zelfbewuste passage in de verklaring van het politiek bureau van
17 september, waarin dit hoge partij college er nog prat

ging dat

*zijn opvattingen inzake Algerije nooit waren gewijzigd. .
Tborez achtte bet nu "een kapitaal feit", dat generaal De Gaulle
op 16 september

1959

openlijk had toegegeven, dat Algerije geen deel

van Frankrijk is en dat hij tevens

het recht op zelfbeschikking van

bet Algerijnse volk bad erkend. Een "opmerkelijke verandering", al
bleef bet voorshands bij woorden, was thans bij de regering tot
uiting gekomen, zo schreef Tborez in hetzeifde artikel.

Bijeenkomst partijbestuur
Op 2 en

3

november kwam het partijbestuur van de PCF voor het

eerst na het XVde partijcongres van juni

1959 in zitting bijeen. Het

dagblad "l'Humanit6" publiceerde net alleen de aan bet slot opgestelde resolutie in extenso, maar ook de redevoeringen van Thorez,
en andere topfiguren. Deze uitvoerige teksten, boordevol
critiek en zelfcritiek, tonen aan hoezeer de France communisten hun
gedragslijn inzake Algerije moesten ombuigen teneinde te voorkomen
dat het partijstandpunt zou afwijken van dat van Noskou. (Opm.:
Sowjet-premier Chroestsjow had er op 31 oktober

1959

in zijn rede

voor de Opperste Sowjet aan herinnerd, dat er tussen Frankrijk en
Algerije bijzondere banden bestaan. Hij sprak met enig voorbehoud
de verwachting uit, dat de politiek van president De Gaulle de vrede
in Algerije naderbij zal brengen. In het midden moge blijven of deze
verzoenende uiting verband houdt met het in 1960 te verwachten bezoek van de Sowjet-Russische leider aan Frankrijk, den wel met de
wens de Franse tegenstand tegen een topconferentie te overwinnen).
-- De resolutie

De resolutie van 3 november
MEW 0..k ....AM ON. 411.0 111111O , so OMP 41.,1111.40.11,41.1.41M,41.0,401.1,4.1.

Wet de formulering van de resolutie van bet partijbestuur dd.

3 november betreft hebben de opatellers bet blijkbaar noodzakelijk
geacht er uitdrukkelijk aan te herinneren, dat de PCF reeds vijf
jaar lang onopboudelijk voor bet Algerijnse volk het recht op zelfbeschikking eist. In de resolutie wordt er de aandacbt gevestigd op
een uitspraak van Tborez dd. 4 oktober 1958. De algemeen partijsecretaris bad destijds gesteld, dat de belangen van de monopolies,
die de gaullistiache politiek inspireren, in strijd kunnen komen
met die van de Europese ultra's in Algerije, mede met bet oog op de
exploitatie van de bodemrijkdommen in Algerije en de petroleum in
de Sahara. Het partijbestuur constate erde in aansluiting daarop, dat
-

deze interpretatie thans volledig juist was

gebleken.

Ten aanzien van het yorenstaande lag het kennelijk in de bedoe
ling in de resolutie van

3 november 1959 nog eens goed te laten uit-

kemen, dat Maurice Thorez voor de partij steeds de correcte koers
heeft uitgezet, waarbij men dan maar stilzwijgend is voorbijgegaan
aan zijn verkeerde diagnose van 27 september jl.
Het vermaan van Tborez
De rede, die Thorez op

3 november jl. in de zitting 1,3n het

partijbestuur heeft gehouden, stelde scherper en duidelijker den de

daar aanvaarde resolutie de foutieve stellingname aan de kaak, die
het dagelijks bestuur op 17 september had geformuleerd. De algemeen
partijsecretaris gewaagde nu van een verkeerde

waardering, die over-

ijld genomen, onnauwkeurig en onvolledig bleek te zijn geweest.
Thorez zeide bet noodzakelijk te achten de critiek er op thans
publiek te maken, onder meer omdat de tegenstanders de verklaring
van 17 september hadden aangegrepen om de partij te belasteren. Hij
betreurde bet dat er in de PCF niet sneller clitisch was gemageerd.

Velen hadden zich verontrust getoond door de op 17 september ingenomen standpunten van de dagelijkse leiding.
Het ging er z.i. niet om bet dagelijks bestuur van schuld vrij
te pleiten. Wel moest goed worden begrepen, dat alien in het partijbestuur verantwoordelijk zijn voor bet partijbeleid en dit niet
alleen wanneer bet partijbestuur eens in de - twee . of drie maanden
beraadSlaagt. De leden zijn, zo vervolgde Thorez, niet gekozen om op

-gezette-

gezette tijden het reeds bepaalde beleid van bet dagelijks bestuur
te onderschrijven of te veroordelen, gelijk een parlement tegenover
een ragering doet. Het partijbestuur is samengesteld uit de beste
communistan, die door hun kameraden zijn gekozen om verantwoordelijkheid te dragen voor de politiek van de PCF in hear geheel, op ieder
moment en bij alle gelegenheden, betzij individueel of gezamenlijk
optredend.
In zijn rede vestigde Thorez er de aandacht van zijn gehoor op,
dat hij zijn bedenkingen tegen de opvatting van bet dagelijks
bestuur, zoals die in de verklaring van 17 september was vastgelegd,
terstond na zijn terugkeer in Frankrijk had geuit.
Aangezien Naurice Thorez eerst op 23 september van zijn bezoek
aan de Sowjet-Unie terugkeerde, moet

,"de "tweede man"

in de partij, het dagelijks bestuur hebben voorgezeten, toen dit zijn
•

verklaring van 17 september opstelde. Dit wordt made bevestigd door
het feit, dat Thorez zich in zijn redo van
over

3

november zeer critiach

uitliet, zonder hem nocbtans met name te noemen
In dezelfde rede zeide Thorez terstond na zijn terugkeel. in

Frankrijk eveneens critiek te hebben geoefend op de Parijse raadsleden, die ondanks de beslissing van het

dagelijks bestuur der PCF

niet aanwezig waren geweest bij de officile ontvangst van president

Eisenhower op het stadhuis van Parijs. De PCF is, zo voegde hij daaram toe, een grote partij, die de brede massa achter zich heeft
staan. Daarom mogen haar vertegenwoordigers zich niet afzijdig houden
bij openbare gebeurtenisEen en moeten zij zo nodig ook in gezelschap
vertoeven van lieden, die de communisten ongaarne in bun midden zien
verschijnen.
In bet algemeen concludeerde Thorez, dat juist de communistische
partij leiding moet geven aan de vooral thans te ontplooien massale
'Vredesmanifestaties van het France volk in al zijn geledingen. Onder
de druk van deze acties zal ook de door De Gaulle gegeven belofte
aan het AlgerijnBe volk werkelijkheid kunnen warden, ondanks de
voortdurende tegenkantingen van de ultra's en andere fascistische
elementen.

Partin en VredesbeweffinE
, lid van het dagelijks bestuur en in het bijzonder verantwoordelijk voor de organisatie van de vredesboweging,
-oefende-

oefende. in de bijeenkomst van het partijbestuur scherpe critiek
-in wezen zelfcritiek- op de z.i. voistrekt onvoldoende prestaties
in de partij ten behouve van de vredesbeweging. Wij hebben, zo zeide
hij •.m. de laatste tijd allerhand comit6is opgericht, al naar de
omstandigheden dit ingaven, die met alles behalve de vredesbeweging
te maken hadden. Dat moest nu afgelopen zijn.
* * *
De redevoeringen, die in de zitting van 2 en 3 november van het
partijbestuur zijn gehouden, laten evenals de resolutie de eindindruk
achter, dat de PCF momenteel in grote lijn de plannen van generaal
De Gaulle.steunt. Om redenen van tactiek, prestige etc.heeftdaPCFdam!in tezelfdertijd nochtans tal van critische oprnerkingen gemaakt ten
aanzien van de bedoelingen van de Franse regering inzake Algerije.

HOOFDSTUK II - ACTIVITEITEN VAN DE CPN EN HAAR HULPORGANISATIES
De CPN
Districtsoonterenties (0k...caber/november 1959)
Maw. um-, elm PPM ,

mow min

■•

mm

.M1

11111,11.• mi••• am • OM:

mis,

■ ---mM,110.• am. 41.

111•11..,

Het was de CPN-leidina niet mogelijk onmiddellijk na het met
Kerstmis 1958 gehouden 19e congres districtsconferenties te doen
houden. Oorzaak daarvan was de ook na het congres voortgezette actie
tegen de groep Wagenaar, maar vooral de verkiezingscampagne die in

verband met de in maart gehouden, vervroegde verkiezingen voor de
Tweede Kamer moest worden gavoerd.
' Er verliepen bijna vijf maanden, alvorens de eerste districtsconferentie plaats vond, namelijk die van Noord-Holland-Noord op
24 mei 1959, kort daarop gevolgd door die van de districten Rotterdam
op 6 en

7

juni en Amsterdam op 27 en 28 juni (zie

6-1959 en

7/8 - 1959).
In twaalf van de overage veertien districten werden de conferenties eerst kortgeleden gehouden. "Centraal-Gelderland" opende op 18
oktober de rij, die door de conferentie van het district Zaanstreek
op

7

en

8

november werd gesLoten. De geringe aanhang in de districten

Zeeland en Noord-Brabant was oorzaek, dat dear geen conferenties
werden belegd.

Zij vonden she pleats ender het wakend oog van een partijbestuurder, die in zijn voordracht of discussiebijdrage de door de
CPN-leiding uitgestippelde koers verdedigde. Uiteraard had deze
"toeziende voo&d" mede tot taak een vlotte gang van zaken -geheel
volgens de regels van het c3mmunistische spel- te waarborgen. Andere
clan de gebruikelijke beveilLgingsmaatregelen bleken niet te zijn getroffen. Deze bleven beperk: tot de contrile van de partij-lidmaatschapsboekjes en de mandaat'Laarten.
In politiek opzicht kwanen in het geheel geen nieuwe gezichtspunten near voren. Zoals verwalht, werden alle conferenties beheerst
door het besluit van de hoofdbesturenvergaderiLo van de EVC-1958
-met de CPN-leiding op de achterRrond genomen- cm op bet eind

januari 1960 te houden tweedaagsa EVC-congres de omvorming van deze
crganisatie tot een "centrum voor eenheid en klassinstrijd"

aan de

orde te stellen en de leden van de ETC -1958 te advizeren zich aan
te sluiten bij het NVV. Deze nieuwe gedragslijn -de :RN betitelt haar
met "leninistische vakbewegingspolitiek"- werd door de discussianten
-evenweI-

evenwel niet onverdeeld 6unstig ontvangen. De oppositionele geluidbn

waren echter in alle districten niet even krachtig.
Voorts werd aandacht geschonken aan de "vredesmissie" van
Chroestsjow naar Amerika en diens in de Verenigde Staten gedane
ontwapeningsvoerstellen, werd de Sowjet-tJnie vanwege het zevenjaren
plan en de ruimtevaartsuccessen bejubeld en werden de nodige aanvallen
op de regering De quay gelanceerd.
Op geen der conferenties ontbrak een veroordelen van de
Socialistische Werkers Partij (SWP), die andermaal ala een revisionis
tiscbe en arbeidersvijandige groepering werd gebrandmerkt. Ook de BVD,
gekarakteriseerd als een ondemocratische instelling, moest bet bier
en daar ontgelden.
In enkele districten besprak men politieke vraagstukken, die
vooral regionaal actuele betekenis hebben. Zo besteeddin de districten
Friesland, Groningen en Drenthe bijzondere aandacht aan bet CPNactieprogram voor de noordelijke provincign. In bet district Limburg
werden aanvallen gedaan op de near communistiscb inzicbt verderfelijke
Kolen- en Staalgemeenschap.
Op vrijwel alle conferenties, uitgezonderd•die in Friesland,

ging men er toe over de districtsbesturen aanzienlijk uit te breiden.
Hier en daar werd het aantal districtsbestuurders ails meer dan verdubbeld. Be drastische inkrimping van deze besturen in

1957,

tot stand

gebracht met het oogmerk deze meer tot zelfwerkende en stirnulerende
organen te maken, leverde geen succes op. In bun kleinere omvang zijn
de districtsbesturen niet bij machte gebleken een doelmatige binding
tussen de leiding en leden van het district tot stand te brengen.
De landelijke CPN-leiding beeft ook ditmaal weer bij de candidaatstelling baar invloed laten gelden. De vertegenwoordigers van de
partijleiding kwamen juist den in actie wanneer critiek werd geoefend
op eenaenbevolen bestuurscandidaat.
Aan de uitbreidingvde besturen is ook de onlangs nog doorgevoerde reorganisatie van de districtsbesturen niet vreemd geweest.
De partijleiding beeft toen namelijk enkele bezoldigde politick secretarissen t.w. uit Limburg, de Zaanstreek, Twente en Kennemerland op
Amsterdam teruggetrokken. Hun vervanging door nit van partijwege betaalde functionarissen, die bun bestuursfunctie naast een normale
dagtaak moeten vervullen, maakte een uitbreiding van de districtsbesturen min of meer noodzakelijk.

- Over -

- 10 -

Over het geheel genornen was de stemming op de districts conferenties veelal lauw en hiei en daar zelfs gedrukt.

Openbare vergadering CPN-district Amsterdam
Het Amaterdamse CPN-district belegde op 2 november in gebouw
"Bellevue" een openbare vergadering, die door circa duizend personen
werd bezocht.
Enkele weken achtereen was daze bijeenkomst in "De Waarheid" en
door pamfletten op opvallende wijze aangekondigd. Hierbij werd de
indruk gewekt, dat de vergadering uitsluitend was bedoeld als can
manifestatie tegen het Kabinet De quay en zijn beleid. Op de bijeenkomst bleek echter dat de voornaamste opzet van de partij leiding was
het scheppen van- een gelegen! - eid orn in bredere kring opheldering te
geven over het besluit van de leiding van de EVC-1958 tot opheffing
c.q. omvorming van deze organisatie en de kwestie van de toetreding
tot het NVV. Evenais in*partijkringen elders in het land was namelijk
ook in de hoofdstad hierover grate verwarring ontstaan.
Geen wonder dat behalve de algemeen secretaris der CPN, Paul de
Groot, de secretaris van de EVC71958,

, was aangewezen

als spreker op te treden. Geheel volgens de verwachting wees
er in zijn rede op, dat het verdeeld optreden van de EVC-1958 en het
NVV zees grote schade had toegebracht aan de strijdpositie van de
arbeidersklasse. Hij hield een vurig pleidooi voor de opheffing van
deze verdeeldheid teneinde het weerstandsvermogen van de arbeiders
tegen de reactie te vergroten.
De Groot maakte in zijn toespraak gretig gebruik van de mogelijkheden hem door de huidigaSowjet-lijn ten aanzien van Stalin geboden
orn to getuigen van de bij hem .nog altijd bestaande verering voor
de "grote leider". Zelfs Chroestejow heeft onlangs nogmaals eatoogd,
dat Stalin, ondanks zijn fouten en tekortkomingen, van grote betekenis
voor het communisme is geweest. Sprekend over de ruimtevaartsuccessen
van de Sowjet-Unie, bestond De Groot het te betogen dat die voor een
groot deel te danken waren aan Stalin. Hij karakteriseerde deze als
een groot marxist en een persoonlijkheid met een reusachtig denkvermogen en een heldere blik. De algemeen secretaris probeerde
Stalin's tekortkomingen -naar hij zeide een zekere eigenwijsheid
en starheid- te vergoelijken. In normale omstandigheden, die er als
gevolg

gevoig van de Tweede Wereldoorlog in Stalin's latere jaren niet varen i
zouden volgens De Groot deze negatieve eigenschappen -opgevangen door
critiek en zelfcritiek- zonder twijfel onopvallend zijn gecorrigeerd.

Herdenking Russische revolutie
In de eerste helft van de maand november waren de activiteiten
van de CPN voor een belangrijk deel gericht op de herdenking van de
.Russische Oktober-revolutie.
De partij had er zich kennelijk toe gezet de 42ste verjaardag
van de revolutie op zo groots mogelijke wijze te vieren. De jongete
Sowjet-successen op bet gebied van de ruimtevaart en Chroestsjow's
spectaculaire reis door de Verenigde Staten, -die naar men verwacht
de aantrekkingskracht van het communismeook in Nederland zullen verhogen-, waren voor de partijleiding aanieiding hoge verwachtingen
te koesteren omtrent het be2,oek aan de berdenkingsbi6eenkomsten.
De CPN-leiding hoopte met goad bezochte feestelijke vergaderingen
tevens te kunnen aantonen, dat het conflict in de partij thans volledig is afgedaan. Bovendien wilde men de revolutie-herdenkingen
dienstbaar maken aan de lopende carnpagnes voor wervin g van nieuwe
.

leden en abonnees op "Be Waarheid".
In tel van plaatsen had de CPN vergaderruimte afgehuurd voor het
houden van bijenkomsten met een feestelijk karakter.
De Rotterdamse .districtsleiding van departij, die cen zaal had

besproken met een capaciteit voor 1000 personen, was er niet bijster
over te spreken deze bij de aanvang van de herdenking op
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8 november

nog nit voor de helft gevuld te zien.
Op de

7 en 8

november gehouden districtsconferen -pie van de CPN-

Zaanstreek, waren de discussianter arnstig teleurgesteld over bet
feit, dat daar in bet geheel geen maatregelen waren getroffen

bm

herdenkingsbijeenkcmsten te beleggen. Ock de ter conferentie aanwezige vertegenwoordiger van het partijbestuur, Marcus Bakker, stak
zijn ontsternniing hierover niet under stoelen of banken. Hij weet dit
can de "gesloten positie" van de CPN in de Zaanstreek, die bij van
sectarisme beschuldigde.
. Over bet geheel genomen slaagde de partijleiding er nochtans
in een redelijk aantal berdenkingsbijeenkomsten te organiseren, die
veelal behoorlijk werden bezocht. Vooral in tel van kleine gemeenten,
zoals

- 12 -

zoals Emmen, Oude Pekela, Dordrecht en Schiedam was de belangstelling
opvallend groot.
Paul de Groot voerde het woord op een twee tat bijeenkohisten in
het Noorden des lands; hij sprak op

7

november te Emmen voor een voile

zeal -500 personen- en een week daarna te Oude Pekela. Om propagandistische redenen wilde men met de Groot's aanwezigheid aldaar
kennelijk accentueren, dat de partij zich aan de problemen van het
Noorden veel gelegen le at liggen.

Het grootste succes behaalde de partij in Amsterdam, waar de
bijeenkomst in het. City-theater werd gehouden. Daer deze zaal niet
voldoende bleek, moest inderhaast een tweede zaal worden besproken..
Aan deze op 15 november gehouden viering wijdde "De Waarheid" in
grote opmaak een uitvoerig artikel. Ruim 2600 Amsterdammers, zo werd
daarin met voldoening gec .onstateerd, hadden in de twee theaters aan
de revolutieherdenking deelgenomen.
Voor zbver. bekend is dit jaar geen CPN-vertegenwocrdiging naar
Moskou vertrokken cm de viering in de Sowjet-Unie bij te wonen.

"De Waarheid" over het P.v.d.A.-congres

De gewoonte getrouw was het congres van de PvdA -ditmaal van 12
tot en met 14 november gehouden- voor "De Waarheid" aanleiding tot het
publiceren van daaraan gewijde uitvoerige artikelen an cornmentaren.
Waar de "critische instelling" van de CPN ten opzichte van de PvdA
bekend is, behoeft daaraan in het algemeen geen bijzondere asndacht

te worden geschonken.
Een uitzondering moge evenwel worden gernaakt ten aanzien van een
redactioneel artikel, dat .onder de kop "De weg van de PvdA" op de
openingsdag van het congres

4

het partijdagblad verscheen en waarin

qe rpsultaten van "15 jeer PvdA" onder de loupe zijn genomen. Voorts
werd hierin een schijnbaar geheel buiten het kader van het artikel
vallende uitval naar andere politieke tegenstanders gedaan.
De weg van de PvdA, aldus "De Waarheid", is een modderige weg.
De leiding gaf zich over an een verwilderd anti-cornmunisme en richtte
het vuur niet tegen de reactie maar tegen de communisten. Net behulp
rancekabinetten-Drees werd de rnassa-beweging op dood spoor gezet, alles
onder het motto 11 voor socialisme en democratic".
Maar, zo gaat het blad verder, in plants van het socialisme nader
bij te brengen werd vrij baan gemsnkt vn ,r de reactie. De "parlementn:tre

voor

livaA een kostbaar beginsel en als eerste
programpLnt
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programpunt

in Naar vaandel geschreven, bracht ons, aldus "De

Waarheid", een minister Luns, die op een Duitse diplomatenschool
werd opgeleid, een staatssecretaris Calmeyer, die an Hitler's
Kriegsakademie zijn earste lessen ontving en een minister-president
De Quay, die tijdens de oorlog met de bezetters samenwerkte.

Het blad juicht het toe, dat de buitenlandse politiek van de
PvdA, tan doel hebbende de vernietiging van het werkelijke socialisme
in de Sowjet-Unie, volslagen mislukt is, maar betwijfelt of de
leiding de consequenties uit haar politieke nederlaag zal willen
trekken. Het verwacht i daarentegen, dat de rechtse socialistische
leiders op de geoogste mislukking zullen antwoorden met het verder
aanpassen van bun program aan het kapitalistische systeem en de
kapitalistische ideologie. Het beginselprogram, dat de leiders van de
PvdA aan bet, volgens "De Waarheid",door hen in scene gezette congres
hebben voorgelegd, vormt voldoende grondslag voor deze verwachting.
"De Waarheid" ziet het sociaal-democratisch

centrum in de PvdA

als- een"groep met oneerlijke bedoelingen, die allerminst ernstig
genomen ken worden". Overeenkomstig bet comnunistische principe, dat
ter bereiking van een bepaald doel samenwerking gezocht moet

worden

met iedereen -ook met vroegere of toekomstige vijanden- t acht de
schrijver van het artikel het nietternin de taak van de CPN gezamenlijk
op te treden met de linkse stroming in de PvdA -waartoe toch zeker
ook de bovengenoemde groep "met oneerlijke bedoelingen" behoort- met
onder mear als doel de rechtse regering te verdrijven.
Een dergelijke houding ten opzichte van lieden, die men van
"oneerlijke bedoelingen" beticht, wordt in het SWP-orgaan "De Brug"
nr 13 van 19 november
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als een typisch voorbeeld van "CPN-moraal"

gesignaleerd en afgekeurd.

Seizoendrukte in de "partijbedriaven"
Bij de economische bedrijvigheid, die verband houdt met Sint
Nicolaasavond en het Kerstfeeat,spelen ook de "bedrijven" van de CPN
een rol. Tot deze bedrijven beboren de te Amsterdam gevestigde drukkerijen Dijkman & 3o en Heiermann & Co, alsmede de boekhandel en
uitgeverij Pegasus, met filialen in Den Haag en Rotterdam.
De .drukkerij Dijkman & Co, die het dagblad "De Waarheid"
typografisch verzorgt, tracht van de in verband met de. feestdagen
gestegen beboefte aan handelsdrukwerk gebruik te waken om in het
-bijzonder-

bijzonder orders voor rotatiedruk te verkrijgen. Met het oog bierop
zijn o.m. enige ontwerpen voor huis- aan

huis te verspreiden

reclame vervaardigd, die v.i tekst van de opdrachtgever kunnen worden
voorzien.
Desgewenst zorgt Dijkman ook voor de verspreiding van dit drukwerk, die den wordt uitgevoerd door de plaatselijke CPN-afdeling,
voor welke dit een financieel voordeel betekent.
Drukkerij Dijkman heeft redelijke successen geboekt met dit
soort handelsdrukwerk, waarvan de opdrachtgevers in de meeste gevallen
niet weten dat het op persen van .de CPN is gemaakt. De communist
is als vertegenwoordiger van Dijkman & Co speciaal belast
met het verkrijgen van deze orders. Het is mogelijk dat hij zich in
bepaalde gevallen aandient als vertegenwoordiger/eigenaar van drukke
rij Huisrnan te 's-Gravenhage cm de communistische ach tergrond te
.

camoufieren.

heeft namelijk in Den Haag een eigen drukkerijtje

van die naam, dat hij aan derden verpacht heeft.
De typografische uitrusting van Heiermann & Co leent 'zich niet
voor rotatiedrukwerk. Naast andere orders voor handelsdrukwerk voert
dit bedrijf veal opdrachten voor de CPN en aanverwante organisaties
uit. Ook de ornvang van deze orders is door het weer op gang komen van
de politieke activiteit sterk toegenomen.
De uit de DDR afkomstige polygraph-machines, die in verband met
een noodzakelijk geworden vernieuwing en

modernisering van de typo -

grafische uitrusting zijn aangeschaft, komen hierbij goed van pas.
Activiteiten
van Peffasus
.........
De laatste jaren is de partijboekhandel Pegasus ertoe overgegaan
in zijn drie winkels neast communistische boeken in toenernende mate
lectuur aan te bieden van "burgerlijke" uitgevers. De bedoeling biervan is de economische basis va'n de partijboekhandel te verstevigan.
De leiding van Pegasus is momenteel druk doende de omzetten over
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zo hoog mogelijk op te voeren. Dit geschiedt zowel

door middel

van de winkelverkoop als via het zeer bel6ngrijke "boekenapparaat",
bestaande uit een 200 tot 250 vrijwillige boekverkopers, die voornamelijk communistische
communistische uitgaven trachten te slijten. Het is de bedoeling dat deze medewerkers dit jaar.een verkoopwaarde van ongeveer
f 236.000- bereiken. Begin november was echter nog nit de helft
-van deze

van deze taak Vervuld. De laatste twee maanden van dit jaar zouden de
resultaten over
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wel gunstig kunnen benvloeden, naar men ver-

wacht.
De .verkoopcanpagne wordt zoals gebruikelijk door de uitgave van
het huisorgaan van Pegasus "Het Vliegende Paard", ondersteund. Bij
gelegenheid van de kinderboekenweek in oktober/november jl., verscheen
een reclamefolder,"Het Vliegende Veulen" genaarnd.
Verder zagen een nieuwe grammofoonplaten-catalogus, een catalogus
van Chinese kunstvoorwerpen en een.catalogus waarin de in

1960 uit te

geven boeken zijn vermeld, het licht.
Al deze uitgaven zijn typografisch zeer goed verzorgd.

Expertmoeilijkheden
zoals bekend is het de taak van de partijboekhandel Pegasus
mede te werken aan de verbreidirgvan de communistische ideologie en

daarnaast een bron van inkomsten voor de CPN te zijn. Voor dit laatste
doel is vooral de sinds 1954 ondernomen export van Amerikaanse yaktijdschritten naar de Chinese Volksrepubliek en de Sowjet-Unie van
belang. Aangezien de baten van daze handel uiteindelijk ten goede
kwamen aan de CPN, kondigde de Amerikaanse regering in juli

1958 een

dollartransactieverbod voor Pegasus af. Dit verbod hield tevens in
dat de eventuele saidi van Pegasus in Amerika werden bevroren.
Vindingrijk als comrnunisten plegen te zijn, vonden zij uit deze
impasse een uitweg door de export-zaken voortaan te doen via een
speciaal voor dit doel opgerichte handelsonderneming "De Tjalk". Dit

verlengstuk van Pegasus werd gevestigd op het adres Keizersgracht
te Amsterdam.

De Amerikaanse regering heeft echter onlangs ook "De Tjalk" vervallen verklaard van de eerder aan Pegasus ontnornen handelsprivileges.
Ala gevclg hiervan ziet de partijboekhandel zich wederom voor hetzelfde probleem geplaatst als in 1958. Of en zc ja hoe dit zal warden
opgelost, valt nog niet te voorspellen.

Buitenlandse contacten

Van 21 - 24 november namen vertegenwoordigers van zestien communistische partijen uit "kapitalistische" landen van Europa deel aan
cen studie-conferentie in het Gramsci Instituut te Rome, waar vraagstukken van de kapitalistische ontwikkeling in Europa werden besprcken.
- Blijkens -

- 16
Blijkens bet hierover verschenen verslag in "De Waarheid"
beraadslaagden de vertege nwoordigers daarna nog enkele dagen in het
.

bureau van het Centraal Comit6 van de Communistische Partij Itali.
Daar werd gesproken over vraagstukken van de eenheid van de arbeidersklasse en van de volkamassa's in de strijd voor de vrede, voor de
verdediging en vernieuwing van de democratie en voor de welvaart van
de werkers.
De CPN.werd ter conferentie vertegenwoordigd door de algemeen
secretaria Paul de Groot en het lid van de dagelijkse leiding Henk
Hoekstra, die 20 november naar Rome waren vertrokken en 29 november
in Nederland terugkeerden.
Hoekstra vertoefde kort •tevoren ook al in het buitenland. Hij
was op 24 oktober per trein uit Nederland vertrokken voor een verblijf van enkele dagen in Duitsland. Naar alle waarscbijnlijkheid

woonde hij te Berlijn op 25 en 26 oktober de bijeenkomst bij van bet
voorbereidingscomite voor bovengenoemde study

in Rome.

"De Waarheid" van 30 november vermeldde de aanwezigheid van
(lid partijbestuur) op bet 7e congres van de
"Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij", dat 30 november te
Boedapest is begonnen.

- 17Vredesbeweging
Ac tie voor ontwapening

it •

De communistiscbe leiders van de Wereldvredesraad(WVR) wilien
haast waken met de massa-campagne voor ontwapening, waartoe in
september jl. werd besloten. Het "Bulletin" van de WVR maakt in dit
verband vpelvuldig melding van al of niet rele activiteiten van
vredesstrijders in talrijke landen, met de bedce1ing. de nationals
leden-organisaties, die tot nu toe passief zijn gebieven door bet
voorbeeld van het buitenland tot grotere inspanning aan te sporen.

In deze kring rekent•men er kennelijk op, dat de veelbesproken topconferentie niet al,te laat in 1960 zal plaatsvinden.
Dezerzijds bestaat ecbter de indruk, dat de actie voor algebele
ontwapening zich praktisch nog in bet stadium van voorbereiding bevindt. Men is nog niet verder gekomen den papieren propa g anda voor bet
Cbroestsjowplan. Het feit, dat de . datum van de topconferentie nog
niet is vastgesteld, werkt mogelijk oak een zekere traagbeid van de
zijde der uitvoerders in de band.
In Amsterdam ward op 28 november een colportagetocht georganiseerd met het blad "Vrede", welke uitgave ditmaai gebeel was gewijd
aan de ontwapeningsvoorsteiien van de Sowjet-Unie. Tevoren had het
plaatselijke vredescomit6 een fancy-fair gehouden,

waarmede oak de

steden Rotterdam en 's-Gravenbage zouden. worden bezocht.

Comit6 stoEzetting atoomproeven
.....
Medio noveLber beeft'bet Comit6 Stopzetting Atoomproeven (CSA)
zich opnieuw tot de Nederlandse regering gericht met bet verzoek te
tracbten een definitieve, gecontroleerde stopzetting van de kernbomproeven te bereiken. Tevens werd ingezonden een lijst van 900 handtekeningen van adbaesie-betuigers met bet verzoek.
Reeds eerder, te weten op 15 mei 1956 en op
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december 1958, had

het comite zici, met een soortgelijk verzoek tot de regering gewend.
Als motief van bet hernieuwde verzoek werd aangehaaid, dat, boewel
sinds oktober 1958 geen proe(nemingen met kernwapens meer beblpen
plaatsgevonden, nog steeds been verdrag is gesloten tussen de mogendheden tot gecontroleerde stopzetting daarvan.
Deze

Deze hernieuwde activiteit van bet CSA,juist op dit tijdstip,
moet de Nederlandse Vredesraad wel enigszins ongelegen zijn gekomen.
De door de vredesbeweging gevoerde anti -atoombomactie is immers nu
wel teneinde en de vredesstrijders moeten hun gehele activiteit
richten op de verbreding van de ontwapeningscampagne. Wellicht hebben
de functionarissen van de NV EZ gespeeld met de gedachte juist het CSA
in te schakelen in hun nieuwe actie. Dit comit6, dat een "base
binding" heft met de communistische vredesbeweging, is aanvankelijk
immers opgericht op initiatief van de NVR. Het feit, dat het zich tot
dusver afzijdig heeft gehouden van de ontwapeningscampagne, kan er op
wijzen dat het niet bereid is zich van zijn voornaarnste doel te
laten afleiden voordat een bevredigend resultaat -i.c. een interns tionale overeenkomst- zal zijn bereikt. Daarna kan men altijd nog
zien wat veroer te doen staat.

Vereniging "Nederland-USSR"
Ter gelegenheid van de asnwezigheid in .Nederland van de Russische
organiseerde de Vereniging "Nederland-USSR"

schaakmeester

op 8-11-1959 te Amsterdam een simuitaan-seance. Naast

traden

abs simultaanspelers OD de Nederlandse schakers
en

- Tot de aanwezigen behoorden o_ .a

de be secretaris van de Sowjet-Russische Ambassade,
vertegenwourdigers van de landelijke en plaatselijke schaakbond en het
Amsterdamse gemeantercadalid H. Verhey. In totaal kregen de vtf sirnul-

taanspelers 136 schal(ers tegenover zich.
Het is niet ui -;gesloten, dat de als lid van de CPN bekend staande
een belangrijk aandeel heeft gehad in de

organisatie van deze

seance. is tijdens zijn verblijf in Nederland ook in verschillende andere plaatsen opgetreden. De seances buiten Amsterdam stonden
ecbter niet onder auspicin van de vereniging"Nederland-USSR".
Het aantal re:dodieken, door de vereniging uitgegeven, is verminderd. Het milid .Dlad "Briefnieuws", sinds februari

1958 door bet

4-,102,1 Inf,trmntiecentrum van de vereniging uitgegeven, heeft zijn
verscbijning na mei 1959 stopgezet. Wsarschijnlijk heeft men de uiti
gave van dit Mad finannieel niet kun nen bolwerken.

- Nederlandse-

- 19Nederlandse uitzending Radio Moskou
In "De Waarheid" van 19-11-1959 verscheen een publicatie, die
o.m inhield dat bet Nederlandse programma van Radio Moskou op een
daaropvolgende zaterdagavond een uitzending zou bevatten gewijd aan

de activiteit van de in juni 1959 te Moskou opgerichte vereniging
"USSR-Nederland".
De uitzending was niet bijster interessant. Een interview met
, bevatte in hoofd-

de voorzitter van "US R--Nederland'',;

en diens

zaak een uiteenzetting van de schaakloopbaan van
bekendheid in Nederland als scbaakmeester.

Vrouwenbeweging

6e NVB-congres
Op 21, 22 en 23 noveLber organiseerde de communistische Nederlandse Vrouwenbeweging in Amsterdam haar

6e congres. Ongeveer 200

gedelegeerden, gasten en genodigden waren uit alie delen van het
land naar het Minervapaviljoen gekomen. Uit het buitenland woonden
afgevaardigden van de zusterorganisaties in Belgig en Frankrijk
het congres bij. Aan gedelegeerden uit de Sowjet-Unie waren van
Nederlandse zijde geen visa verleend.
In tegenstelling tot de voorgaande congressen heeft men zich

nu niet alleen bezig gehouden met organisatorische problemen. Twee
politieke vraagstukken, namelijk het gevaar van de atoombewapening

en de woningnood, kwamen ook aan de ortle. Over het eerste onderwerp
sprak professor dr. M.G.J. Minnaert, lid van het Algemeen Bestuur
van de Nederlandse Vredesraad. Aan het maatschappelijk kwaad, dat
oorlog beet, moest een eind worden gemaakt aangezien anders misschien
de beschaving zou verdwijnen. Ook moesten, volgens hinnaert, de
onvoorstelbare bewapeningsuitgaven worden stopgezet. ledere vrouw
kon z.i. hieraan hear steentje bijdragen door zich aan te sluiten
bij organisaties, die voor de vrede strijden, door het verspreiden
van kiantjes en door bet uitdragen van de vredesgedachte.
Het congres werd ingeleid door

voorzitster

van de NVB, die een uiteenzetting gaf over de tack van de vrouwen
in de strijd voor de vrede. Geijverd diende te worden voor vermindering van de bewapening, verkorting van de diensttijd en stopzetting
van proeven met kernwapens. De NVB-leden moesten de vrouwen van de
- PvdA
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PvdA duidelijk maken, dat zij niet lijdza&m kunnen wachten op wat
bun Kamerfractie al dan niet doet.

voorzitter van de Algemene Bond van Werkers in
de Bouwnijverheid (EVC-1958) en lid van het CPN-partijbestuur,
besprak op de tweede congresdag het woningvraagstuk. Zowel op zijn
inleiding als op die van professor Minnaert volgden uitgebreide
discussies.
De laatste cbngresdag werd besteed aan huisboudelijke zaken.
Annie Averink, se-cretaresse van de organisatie en lid van het CPNpartijbestuur, bracht verslag uit van de werkzaamheden van bet
aftredend hoofdbestuur. Zij besprak voorts de taak van de vrouwenbeweging in de tegenwoordige t_jd, wacrbij naar voren werd gebracht,
dat de NVB er near moet streven cam het NVV tot een grate, strijdbare
vakbeweging te maken waarin ook de werkende vrouwen hun plaatsen
kunnen innemen.
Aan het slot werd een nieuw boofdbestuur gekozen. Het bericht
daarover in het partijdagblad was summier. Het bevatte slechts de
tot voorzitster was herkozen.

mededeling dat

Net algernene stemmen nam het congres een cootie aan, wearin de voorgenomen vrijlating van oorlogsmisdadigers wordt veroordeeld. Voorts
formuleerde het congres in een brief aan de ministerraad zijn stand
punt over de ontwapening, de huur verboging en de verhoging van het
.

levenspeil.
Op de buishoudelijke zittingen na was het congres openbaar.
Een week voor het begin verscheen hierover in "De Waarheid" een
bericht. Uitnodigingen waren op aanvraag verkrijgbaar bij het hoofdbestuur van de NVB, waarvan het adres en telefoonnummer werden rTgegeven. Het was de bedoeling, dat de NVB-afdelingen buiten bun eigen
kring personen zouden benaderen, die als belangstellenden bet congres
wensten bij te wonen. In de praktIjk is hiervan niet veel terecht
gekomen.

Verzetsorganisatie
Comite Schadeloosstelling nazi-slachtoffers
In 1949 scheidde zich de afdeling Amsterdam van de Nederlandse
Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen (ExPoGe) uit deze organisatie
af in verband met een politiek conflict tussen communistische en
- niet-
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niet-communistische leden. Uit deze afdeling ontstond -met medewerking van de leden der CPN in het gehele land- een nieuwe, cornmunistische mantelorganisatie, die bekend werd ander de naam "Verenigd
Verzet 1940-1945". De vereniging sloot zich aan bij de eveneens com
munistische "Federation Internationale des Anciens Prisonniers
Politiques", die later Naar naam wijzigde in "Federation Internationale des Rgsistants" (FIR).
Beide organisaties kwamen echter spoedig in bet isolernent door
hun consequente verdediging van de communistische politiek. In ver
band met de vermindering van bun invloed, die meer en meer beperkt
werd tot de gelederen der communisten, besloot de FIR tot oprichting

van een aantal comite's voor voormalige politieke gevangenen uit
verscbillende concentratiekampen in Duitsland. Zo ontstonden in de
loop der jaren nieuwe organisaties als het "Internationale Buchenwald
Comite" en bet "Internationale Auschwitz Comit6", waaraan de FIR
bedektelijk medewerking verleent.

Ook in Nederland bestaat sinds november 1956 een Auschwitz
Comite, dat bij bet internationale comite van die naam is aangesloten.

Geheel overeenkomstig hun opzet presenteren de communisten het
Nederlandse Auschwitz comite als een zelfstandige organisatie.
Achter de schermen houden echter de comrnunistische leden van Verenigd
Verzet,als Chris Smit en Gerrit Blom i de vinger op de pols en contraleren nauwkeurig of de zaak niet uit de hand dreigt te lopen. Hun
voorposten in bet Auschwitz Comit4

zeif zijn de communisten

en
Op initiatief van .het Auschwitztbmite werd in mei jl. te Amsterdam
een informatieve bespreking belegd met "diegenen, die betrokken zijn
bij de schadeloosstelling van de nazi-slachtoffers". Uit dit overleg
ontstond een nieuwe organisatie, t.w. de "Commissie der Samenwerkende
Organisaties ter verkrijging van schadevergoeding voor de Nederlandse
slachtoffers van het nazi-faaeisme". In de wandeling wordt deze
cornmissie aangeduid als "Commissie Schadevergoeding Nazislachtoffers"
of C.S.N.
De Commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van een
aantal comite's, waaronder de Belangengemeenschap I.G.Farben (oud-

gii7.71sars), de (..nwize's van oud-gevangenen uit de voormalige concentratiekampen van Auschwitz, Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrtick
alsmede de vereniging "Verenigd Verzet 1940-1945". Voorzitter

-

is
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, die tevens voorzitter is van het Nederlands

Luschwitz-comit6. Het secretariaat wordt waargenornen d6or
De corrrnunisten zoeken voor deze commissie ook naar figuren uit de
ExPoG5, die met hen zouden willen saneuwerken.

Indien zij daarin

slagen is de kringloop volbracht.
De Commissie stelt zicb

1

cefenen

op de Nederlandse regering teneinde op korte termijn voor alle
slachtoffers c.q. nabestaanden, zonder enige discriminatie, schade loosstelling te verkrijgen van de regering van de Duitse Bondsrepu bliek. Onder schadelooss5tellj_ng wordt niet verstaan een vergoeding
voor geleden materiele schade, doch een smartegeld voor het ondervonden leed in de ruimste betekenis van het woord.
Om haar actie zo veel mogelijk kracht te kunnen bijzetten streeft
de Commissie er in de ear '-s plaats naar morale steun -met name
adhaesiebotuigingen- te ontvangen zowel van de zijde der directe
slachtoffers c.q. nabestaanden, als van degenen die niet rechtstreeks
belanghebbend zijn. Ter dekking . van de onkosten van de actie wordt
financiele steun -op vrijwillige basis- zeer noodzakelijk geacht.
Op 7 november jl. belegde de CSN in Utrecht een landelijke
bijeenkornst. Er werd een resolutie aangenomen waarin o.rn. de Nederlandse regering moreel verantwoordelijk wordt gesteld voor de schadeloosstelling van de slachtoffers. Naar voorbeeld van de door de
Franse regering gestelde eis, verlangt de Commissie een uitkering
van 10.000,-DN ineens voor de nabestaanden en van 5,- DM aan de overlevenden voor elke dag gevangenschap.
Tijdens een to Amsterdam getiouden informatieve bijeenkornst op
11 november d.a.v. gaf de communistische jurist

een rechts-

kundig overzicht over het ontstaan van de rechten voor de slachtoffersnay.de conferenties van Potsdam, Parijs en Bonn. Ook hij wees
er op dat de actie niet werd gevoerd voor vergoeding van materiele
verliezen, doch ter verkrijging

smartegeld:

Op daze vergaderingen hebben voornamelijk de communistische verta•enwoordigers

en

het woord

Uit hun optreden

krijgt men de indruk, dat zij vooral de opzet hebben de'otficIele
onderhandelingen van de Nederlandse regering betreffende de schadeloosstelling van de Nazi-slachtoffers te 400rkruisen,

Vakbeweging

OVB contra CPN en EVC-1958.
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De spanningen ontEtaan binnen de EVC-1958 als gevoig van de bekende plannen tot opheffing (c.q. omvorming) van deze vakorganisatie,
zijn in de jongste verslagperiode nog toegenomen. .:;et niet-communistische Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB) te Rotterdam blijkt er thans ook in betrokken te zijn. Een hoofdbestuurder
van de BLZ-1958 (Bond van Land- en Luivelarbeiders),
tegenstander van de omvormingsplannen, zocht in oktober contact met
de leiding van het OVB on het terrein te verkennen voor een eventuele overgang naar die vakbond. Dit feit heeft net hoofdbestuur van de
BLZ-1958 zelf onthuld in een "verklaring" ("De Waarheid" 3-11'-1959 -

Zaanse en Twentse edities).
Kennelijk waren enkele CPN-getrouwe medebestuurders van
er achter gekomen dat deze zich in verbinding had gesteld met
de voorzitter van het OVB,

zoals hiervoren aangeduid

met de Oedoeling de BLZ los te leken uit het verband van de EVC-1958
en te doen overgaan naar het OVB. Zij ontdekten blijkens de bovengenoemde "verklaring" - dat

en twee zijner medebestuur-

der.s op 30 oktober in een café te Assen een onderhoud hebben gehad met
enkele leidende figuren van het OVB uit Rotterdam. Het voor de volgende dag bijeengeroepen hoofdbestuur van de BLZ-1958 besloot
als vrijgesteld bestuurder to ontslaan en als lid van de organisatie te royeren.
Wat het OVB betreft, het laatst verschenen numiner van zijn or-

gaan "Nieuwe Strijd" (van 9 - november) staat geheel in het teken van
een aanval op de leiding van de CPN en de EVC-1958. Op de voorpagina is een "verklaring" afgedrukt van enkele BLZ-1958-bestuurders,
onder wie

waarin deze de leden van de EVC-1958 op-

roepen hun organisatie, met het oog op de liquidatieplannen, reeds
nu te verlaten en zich aan te sluiten bij het OVB. Daaraan heeft
een "persoonlijk woord" toegevoegii, waarin hij "de comraunisten met hun CPN-politiek" aanvalt. Tien jaar lang had hij, naar
hij verder mededeelde, net rechtsbijstandwerk voor de BLZ verricht.
Met de leiding van het OVB was hij thans overeengekomen dit werk
voort te zetten, maar dan als functionaris van het OVB.
- Dit
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gaat vooraf aan een

oproep van het OVB tot de leden van de EVC-1958. Hun wordt aangera
den zich niet bij het NVV aan te melden doch over te gaan naar het
OVB, zo mogelijk zelfs met volledige plaatselijke afdelingen. Het
OVB biedt daarbij onmiddellijk ingaande "voile rechten" aan, d.w.z.
zowel rechten op de centrale weerstandskas als op de rechtsbijstand.
De tekst van de vorenvermelde bijdragen heeft de OVB-leiding,
in samenwerking met de dissidente bestuurders van de BLZ -1958, aan
een groot aantal leden van de EVC-1958 toegezonden.
Opmexkelijk is de toeschietelijkheid van het OVB tegenover de
leden van de EVC-1958. Op le.denaanwas kon dit Verbond reeds lang niet
meer bogen; het zeer bescheiden aantal van de bij het OVB georganiseerden,

•

5000 person en, vertoont 4e laatste jaren zelfs een lichte

achteruitgang. Blijkbaar menen de OVB-bestuurders van de situatie in
de EVC-1958 gebruik te kunnen rnaken voor een vergroting van de eigen
aanhang.
. Het OVB werd in 1948 opgericht door een aantal EVC-ers die be -

zwaar hadden tegen de partij-politieke . (CPN) invloed in de eenheidswas

vakcentrale. De huidige voorzitter van het OVB,
tweede voorzitter van de EVC in de eerste jaren van haar bestaan.

Het OVB zingt dus geen nieuw lied als het in de huidige situatie opnieuw. wijst op de z.i. funeste gevolgen voor de vakbeweging, wanneer
,deze zich leent tot het nastreven van partij-politieke doeleinden.
De anarcho-syndicalistisch getinte afkeer van partij-politiek bij
het OVB heeft waarschijnlijk mede bijgedragen tot het mislukken van
de enige tijd geleden gedane toenaderingspogingen van de "oude" EVC
tot deze vakbond. Het OVB schij nt vooral figuren als H. Gortzak,
.

vanwege diens activiteit voor de SWP, te wantrouwen. Het wil kennelijk niet riskeren met een (communistische) politieke partij te worden vereenzelvigd. Ht individueel of mogelijk afdelingsgewijs toetreden tot het OVB van voormalige leden der EVC-1958, waartoe de bovengenoemde "oproep" aanspoort, ligt dan ook anders dan een eventueel samengaan . met een vakcentrale als de "oude" EVC, van welker leiding zelf de stijds het initiatief uitging.
.

Studiereis
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Op 26 oktober arriveerde per KLM op Schiphol een uit tien personen bestaand gezeischap van "werkers uit de Oekraine". De reis werd
gernaakt onder auspiciin van de UNESCO, die het te Amsterdam gevestig-

de - aan de NV Arbeiderspers en het NVV geligerde reisbureau "De
Vrije Wereld" bereid had gevonden het verblijf en de excursies in N.derland van de groep te organi s eren. Op Schiphol werd het gezelschap
uit de USSR verwelkomd door een vertegenwoordiger van "De Vrije Wereld"

en de door dit bureau angeiezen reisleider-tolk. Qok was de Russische
ter tegroeting aanwezig. "Le Waarheid" had

co - nsul-generaal

een fotograaf naar het vliegveld gezonden en de partijbestuurder
als verslaggever.
, se-

Het gezelschap bestond uit de leider

cretaris van devakbond van ondersijskrachten te Kiew; een functionaris van de Centrale Raad van Vakverenigingen te Moskou,

; een tolk,

, en zeven technici, onder wie meer-

dere lieden met hogeschool-opleiding (bijv. een landbouwkundig ingenieur, een agronoom en een machinebouwkundig ingenieur). Van het ge-

zelschap waren alleen en niet uit de Oekrane afkomstig.
Reeds bij de aanvang van het bezoek aan Nederland verzocht
het ontworpen reisschema meer af te stemmen op de speciale interessen
van het gezelschap, waartoe nog alle gelegenheid bestond aangezien de

voOrgenomen excursies naar een drietal grote bedrijven in Nederland
moesten vervallen. De directies van die

industriee:n hadden namelijk

geweigerd de gasten uit de USSR te ontvangen. De laatstgenoemden zei-

den dit nauwelijks te betreuren. Zij verklaarden in hun groep toch .
genspecialsten heb nophetgbiedvandehirbij etrok eni dustrieen. In plaats daarvan verzochten zij bezoeken in te lassen aan
een fabriek van landbouwmachines, een veeteeltbedrijf, een pluimveefokkerij en een schoenenindustrie. Ook wilden zij gaarne een instelling voor hoger onderwijs bezoeken en het bestuur van een vakbond voor
onderwijzend personeel ontmoeten. Uit deze wensen en het verdere verloop van de reis is naar voren gekomen dat deze studiereis, naast een
globale kennismaking met het bezochte land, vooral ten doel had:
1. contacten te leggen tussen de Sowjet-Russische en de Nederlandse
vakbeweging (

en

hielden zich hiermede in het : bijzonder

bezig); 2. verrijking van vakkennis wat de overige leden van het ge- zelschap
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zelschap betrof.
In de eerste dagen werden terkspoor -Amsterdam en de Amsterdamse
Droogdok Maatschappij bezocht. Het gezelschap legde niet alleen voor
de technische aspecten van deze bedrijven een levendige en gedetailleerde belangstelling aan de dag, doch oak voor alles wat met de so ciale positie der werknemers te maken had. Aan algemene opmerkingen
van de leider

knoopte

vaak propagandistische opsom-

mingen vast
vast over de prestaties van de Sotjet-Unie en haar 1;lannen
voor de toekomst. Bij de rondgang door de bedrijven deelden de Sowjetikussische bezoekers speldjes met spoetnik- en loenikemblemen en prentbriefkaarten van Kiew uit. De rondgang door het bedrijf bij Werkspoor
verliep rustig; bij de ADM gedroegen sommige arbeiders zich opzettelijk wat roerig.
De volgende dagen werd een bezoek gebracht aan de fabriek voor
landbouwwerktuigen "Vic-on' te Nieuw-Vennep, de CoiSperatieve Meelfabriek te Rotterdam, de schoenfabriek Timtur te Waalwijk, de Condensfabriek te Leeuwarden, een pluimveefokkerij te Voorthuizen, een boerderij te Slootdorp, een veefokkerij te Deersurn (Friesland) en de
Noondoostpolder.
De bezoekers toonden zich bijzonder leerglerig en waren meermalen vol enthousiasrne over en bewondering voor hetgeen zij zagen.
Over de ontmoetingen van het gezelschap met bestuurders van de
vakbeweging in ons land is het volgende bekend geworden. Op 28 oktober vond in het hoofdkantoor van het NVV een ontvangst plaats. Een
functionaris van de afdeling buitenland gaf een uiteenzetting over
de geschiedenis en de huidige sterkte en taken van de erkende vakverbonden. Terloops kenschetste hij de EVC als een splintergroep van
zeer geringe betekenis in verhouding tot de aanhang en de positie van
de drie grote vakcentrales.
Er ontwikkelde zich een discussie, waarna

in zijn dank-

woord o.m. zeide dat de delegatie bij dit eerste contact met een vakbond inVest-Eurupa veel dingen had vernomen waarvan zij tevoren generlei voorstelling had gehad. Daarop bood hij van zijn kant een stapel documentatie-materiaal aan, vaarbij hij de hoop uitsprak dat de
i , eFtpurders van het NVV op hun beurt zich een beter beeld zouden willer voru,Pn ran zaken, waarover hun een juiste voorstelling ontbreekt.
De contacten op vakbondsgebied tussen het Westen en de USSR waren
volgens

ver ten achter gebleven bij die in de commercile
- sector -

-27

-

sector. hij hoopte dat dit spoedig zou veranderen en nodigde de NVVvond

bestuurders tot een bezoek aan de Sowjet-Unie uit. wok

geda

het gehoorde "een openbaring" en herhaalde de reeds door
ne invitatie.
Op

4

november had des avonds in het kantoor van de ABVA (AlEemene

Bond van Ambtenaren, aangesloten bij het NVV) een bespreking plaats
tussen vijf leden van de'Rusische grcep en het dagelijks bestuur van
de ABVA. Op verzoek van

gaf de voorzitter eerst een overzicht

van de doelstellingen der organisatie. Een ander bestuurslid accentueerd.e in een daarna gehouden betoog de samenwerisling met de rooms katholieke en protestants-christelijke vakbeweging.

en

dankten voor de gebcden gelegenheid tot gedachtenwisseling en hoopten
op een "tot x.eerziens".
Reeds in de eerste dagen van zijn verblijf in Nederland had
de wens te kennen gegeven oak met de KAB en het CNV in contact
te treden. Op

5

en

november reisde hij, tezamen met de tolk

zijn mede-reisgeno ot
-

naar Utrecht, waar hij vertegenwoordigers

van de rooms -katholieke en Protestants-christelijke vakcentrales heeft
ontmoet.
Daags daarop werd in het kantoor van de Nederlandse Onderwijzers
Vereniging te Amsterdam een ontmoeting gearrangeerd tussen het - op
Brie leden na - voltallige Russische gezelschap en een viertal hoofdbestuurders van de NOV.

hebben bij deze gelegenheid

) en

getracht reele verbindingen tot stand te brengen tussen de vakbonden

van onderv.ijzers hier en in het eigen land. Kennelijk tot hun teleurstelling zijn zij hierin echter niet geslaagd.

De bezoekers uit de USSR hebben practisch geen contact gehad met

de comrnunistische beweging in Nederland. In het overleg met de UNESCO
is indertijd van Nederlandse zijde de voorwaarde gesteld dat het gezelschap niet door de EVC-1958 mocht worden ontvangen en rondgeleid.
Er werd bij de gasten geen neiging geconstateerd om toenadering tot
de CPN of EVC-1958 te zoeken. In het Museum-pension, waar zij te Amsterdam logeerden, ontvingen de gasten

een

dag voor hun terugreis een

kleine EVC-1958-delegatie, zulks op verzoek en onder leiding van de
"Waarheid"-verslaggever die vuor zijn blad de re,ortage van de rondreis had verzorgd. De EVC-delegatie hood enige souvenirs aan en vroeg
naar zijn indrukken van Nederland. Hij gaf deze in onverdeeld
lovende
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loveride termen, hetgeen de EVC-ers geen aanleiding tot een geanimeerd
gesprek bood.

Lnige vertegenwoordigers van het reisbureau "De Vrije Wereld"
deden het gezelschap op 8 november uitgeleide. De versiaggever van
"De Waarheid" bood ieder lid van de groep een afdruk aan van de
hun aankomst op SchIphol gemaakte foto.

bij
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"Socialistische Werkers Partij" (SWP)
Het ontwerp' beginselprogram

Het ontstaan
De commissie, die tijdens de landelijke conferentie van de Bruggroep dd. 12 juli

1959

belast werd met de opstelling van een beginsel

program voor de bij die gelegenbeid opgerichte Socialistische Werkers
Partij, kwam begin oktober met Naar arbeid gereed. Het. SWP-partijbestuur vergaderde ter bespreking van het ontwerp op 24 oktober. Op
slechts enkele punten werden er wijzigingen in aangebracht. In een
circulaire aan de afdelingsbesturen dd. 20 oktober jl. zegde het
partijbestuur reeds toe, dat zij bet ontwerp-program in elk geval

v66r 7 november zouden ontvangen. Volgens dezelfde circulaire moest
het ontwerp tussen 10 en 24 november in de plaatselijke afdelingen
worden bediscussieerd. Eventuele voorstellen tot wijziging en - aanvul
ling van de statuten dienden voorl december in het bezit van bet
partijbestuur to zijn.
Het volledige ontwerp-beginselprogram werd afgedrukt in bet
SWP-orgaan "De Brug" van

5 november jl. Het oprichtingscongres van de

SWP, dat op 23 en 24 januari 1960 to Amsterdam zal plaatsvinden, zal
zijn definitieve goedkeuring aan bet ontwerp rnoeten geven.

De inhoud
Volgens de korte inleiding van het program stelt de SWP-fielding
zich op de basis van "bet wetenschappelijk socialisme van Marx en
Engels" met als uiteindelijk duel een kiassenloze maatschappij. Vervolgens worden beknopte beschouwingen gegeven over de volgende punten:
de wereld van vandaag, de toestand in Nederland, de klassenstrijd, de
weg naar het socialisme, de socialistische democratie, de economische
ontwikkeling onder bet socialisme, internationale solidariteit en de
SWP in de strijd voor het socialisme .in Nederland.
Een vergelijking tussen bet ontwerp-program van de SWP en het
beginselprogram van de CPN leert, dat het laatste een veel polemischer
en een meer doctrinair karakter draagt dan dat van de SWP. Dit komt

oak tot uitdrukking in een veel scberpere formulering van de kienswijze ten aanzien van verschillende politieke en econonische vraagstukken. Verder is de inhoud van bet CPN-program doorgaans veel
onverzoenlijker-

*1 •

onverzoenlijker en critischer van toon ten aanzien van de kaidtalistische maatschappij en de westerse democratie.
Omdat de scheuring met de CPN nog betrekkelijk recent is, hebben
de samenstellers van het SWP-program het kennelijk niet'kunnen laten
er bier en daar het karakter van een apologie aan te geven. Dit komt
vooral tot uitdrukking in die passages, waar critiek wordt geleverd
op bepealde verschijnselen binnen de CPN, nader aangeduid als: bureaucratisme, dogmatisme, sectarisme alsmede schending van het : democratisch centralisme, hetwelk leidde tot onderdrukking van de vrijheid
van meningsuiting.

Hoewel de opstellerz overigens pretenderen primaire communistische beginselen als klassenstrijd, der

centralisme, dicta-

tuur van het proletariaat enz. aan te bangen, geven zij bij de uitwerking hiervan blijk enigermate af te wijken van betgeen de CPN in
dit opzicht te berde brengt. Toch moeten de revisionistische karakter van de SWP niet in de eerste plants in deze afwijkingen worden
trekken van
gezocht. Daze tendens is namelijk veeleer gelegen in de wijze waarop
in het ontwerp-program de verhouding tot de CPSU en de Sowjet-Unie
wordt geschetst.
De CPN zegt in haar program z6lf haar politick te bepalen, daarbij overigens uitgaande van de

ervaring.en van de CPSU en de Sowjet

Unie en erkent voorts, dat elk yolk en elk land langs een eigen weg
naar het socialisrne gaat. riettemin wordt in het CPN-program tegelij
kertijd beweerd, dat de ondersteuning van de Sowjet-Unie "de eigen
zaak van de Nederlandse arbeidersklaase" Is en dat geen doeltreffende
strijd denkbaar is, "die •niet berust -p de hechtst mogelijke solidamet de Sowjet-Unie". Hoewel niet met zoveel woorden', wordt bier
riteit met
toch aan de Sowjet-Unie de leidende rol bij de uitbouw van het socialisme in de wereld toegekend.
Het SWP-program ult zich op dit punt veel voorzichtiger en
critischov. Daar wordt namelijkgesteld, dat "de Sowjet-Unie en alle
andere landen wear de kapitalistische productieverhoudingen reeds

ziftn doorbroken" (dus ook bijv.Joego-Slavie) "de natuurlijke bondgeno -;en van de Nederlandse arbeidersklasse"zijn. Hieraan wordt bovendien nog onmiddellijk toegevoegd, dat deze internationale verbondenheid niet de vorm mag eannemen van "een critiekloze bewonderiug of
goedkeurinz van alles wat in die landen gebeurt of van eel beperking
of inmenging in de zelfstandige po]itieke ontwikkelinger an de strj_jd

v.-or het socialisme in ons land".

Varder-
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blijkens het ontwerp -program in veel sterkere mate dan de CPN
gelooft in de mogelijkheid om "het socialisme" langs parlementaire
weg te verwezenlijken. Waarscbijnlijk hebben de opstellers van het
SWP--program kennis genomen van de beginselprogramma's van buitenlandse
comrnunistiscbe partijen, die "een eigen weg" prefereren, zoals de
"Bond van Joegoslavische Communisten" en de "Socialistische yolks
Partij" van

in Denemarken. De indruk ward verkregen dat de

Nederlandse opposanten zich er evenwel niet uitdrukkelijk door hebben
laten leiden. Bij een vergelijking van het program van de SWP met dat
van de partij van

blijkt bijvoorbeeld, dat de SWP met Naar

huidige ontwerp -ondanks alle afwijkingen- ideologisch toch altijd nog
dichter bij bet door Loskou geleide communisme staat dan de Deense
oppositie-groep.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de aanduiding."revisionisme"
in bet ontwerp-beginselprogram van de Si ► P niet voorkomt. Wel wordt
er in gewaarschuwd tegen "reformisme". hierbij beeft men dan speciaal
het oog gericht op de Partij van de Arbeid.
De Pacifistisch Socialistisch Partij -de PSP- echter wordt door
de SWP niet

gezien as een medestrijder voor vrede en ont

wapening, maar "mogelijk ook" also een medestrijder voor het socia
lisme. Vooral wat het laatste aangaat, onderscheidt de opvatting van
de SWP zich van die der . CPN, waarvan de leidinE namelijk kortgeleden
nog-verklaarde, de PSP als een anti -communistische beweging te zien,
waarmede samenwerking . vrijwel onmegelijk moet worden geacht.

Discussi in "De Brug"
Naar aanleiding van de publikatie van het ontwerp-program in de
"Brug" verscheen in het daarop volgende nummer van 19 november een
eerste discussie-bijdrage, van
van een vooraanstaand

(vermoedelijk schuilneam
Hij betoogt, dat de georganiseerde

arbeidersbeweging -zowel socialisten als communisten- sinds de oorlog
steeds meer in een defensieve positie is gedrongen. Hierop werd
z.i. op twe4rlei wijze gereageerd: in de rijen der sociaal-democratie met een verder loslaten van de socialistische beginselezi;
bij verschillende communistische partijen met bet aannemen van een
houding alsof er niets aan de hand is, trouw betuigend aan het
marixisme-leninisme, maar dit tegelijkertijd als een relikwie in een
schrijn
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onmogelijk wordt". Het resultaat daarvan vinden we, aldus de opsteller
van het artikel, bij de CPN. De schrijver,die er kennelijk geen
bezwaar tegen heeft dat de SWP als revisionistisch wordt aangemerkt,
voegt hieraan toe: "Het optreden van revisionistische strorningen kan

onder dergelijke omstandigheden geen verwondering wekken". Het woord
"revisionist" is evenwel, aldus

een vervloeking geworden,

waarmede men (leas: de CPN-leiding) poogde elk critisph geluid in de
te smoren. Herziening van bepaalde opvattingen is geen zondig

begrip: zelfs Marx en Engels herzagen hun opvattingen in het licht
van bepaalde, nog gedurende hun leven opgedane ervaringen. Tegen deze
achtergrond moat, near het

oordeel van de schrijvqr, ook. het SWP

program worden gezien: "hat is een poging om de enge grenzen der
dogmatiek ta doorbreken".

Congresvoorbereidins

In een circulaire van de SWP-leiding dd. 19 november worden de
afdelingsbesturen aangespoord het ontwerp-beginselprogram zo spoedig
mogelijk op ledenvergaderiilLen te behandelen en -voor zover zij dit
nodig achten- het partijbestuur voorstellen te doen tot verbetering
van de inhoud. De afdelingen dienen eveneens ledenvergaderingen te
beleggen ter bespreking van "Statuten en Huishoudeiijk Reglement",
die uiterlijk 19 december in ditwerp znllen verschijnen. Ook deze
partijdocumenten zullen ter goedkeuring aan het op 23 en 24 januari

1960 te houden congres worden voorgelegd.
Per bevordering van een goede gang van zaken op dit congres
moeten op deze bijeenkomsten ook andere voorstellen, betrekking hebben
de op . de politieke en organisatorische werkzaambeid van de SWP worden
besproken en candidaten voor het partijbestuur worden gesteld.
De SWP-leiding zal haar eigeri voorstellen en die van de afdelingen
in een beschrijvingsbrief verwerken, die beLin januari gereed moet
zijn.
Op ledenvergaderingen, aan het cnngres voorafgaand, -die uiterlijk 14 januari 1960 dienen te worden gehouden- zal de beschrijvingsbrief moeten worden behandeld, waarop dan amendementen kunnen worden
ingediend.

Het partijbestuur wijst er in zijn circulaire nog op, dat de
voorbereiding van een congres op deze wijze grondiger en vooral democratischer plaats vindt dan in de CPN gebruikelijk is
-Revolutieherdenking

- 33 Revolutieherdenkin
De leiding van de SV,P is er slecbts in Amsterdam in geslaagd
een bijeenkomst ter herdenking van de Russische Oktoberrevolutie te
beleggen. Deze vond op

8

november in het Leidseplein -theater plaats

en ward door circa 275 personen bijgewoond. Reeds omstreeks half
oktober was bet Gewest Amsterdam der SliNP met de voorbereidingswerkzaamheden begonnen. Het huren van deze zaal met slechts

395 zitplaat-

sen duidde op de bescheiden verwachting van de SWP-leiding ten aanzien van de opkomst voor deze revolutie-herdenking.
In tegenstelling tot de door de CPS georganiseerde herdenking
was die van de SWP niet volledig openbaar.

Kennelijk bevreesd voor

ordeverstoringen van de kant der CPN, had de SWP-leiding de leden,
die in voorverkoop toegangskaarten aanboden, op het hart gedrukt daze
uitsluitend aan geestverwanten te verkopen.
De secretaris-penningmeester van de SP,

, die op de

bijeenkomst de inleider Jan Hoogcarspel introduceerde, besprak de

verbouding van de SWP tot de CPSU en de Sowjet-Unie. Hij zeide,
conform bet ontwerp-beginselprogram, dat de SWP zich innig verbonden
voelt met de CPSU zonder evenwel alias wat van de Sowjet-Unie afkomstig is critiekloos of slaafs te aanvaarden. Hoogcarspel stak
ander bet motto "van houten ploeg tot loenik" de loftrompet over de

prestaties, die de Sowjet-Unie sinds zijn bestaan in 1917 heeft geleverd.
De Sowjet-Russische Ambassade in Den Haag, die voor de revolutie
herdenking een speciale uitnodiging had ontvangen, is daarop niet
ingegaan. Andermaal een bewijs dat men van die zijde met de SP niets
te waken wil hebben.

-

34

-

Pacifistisch Socialistische Partij (PSP).

De PSP en de democratie.
In haar nog maar pril bestaan heeft de Pacifistisch•Socialistische Partij herhaaldelijk geprotesteerd tegen de nu en dan opduikende beweringen als zou zij een soort meeloper van het communisme zijn.
In haar pogingen om dit te weerleggen getuigde de PSP van haar afkeer
van anti-democratisciie denkbeelden en praktijken. In

dit verband nerd

de CPN nog onlangs door een van de bestuurders der PSI ) als militaristisch en anti-democratisch bestemiield. De PSP beroept zich op haar
geestelijk overwicht, waaruit zij de kracht zegt te putten de oppositie zonder
zonder vrees tegernoet te treden. De PSP weigert ook derhalve mede
te werken met hen die oij de bestrijding van het communisme zeif middelen toepassen die anti-democratisch zijn.
De laatste tijd.heeft de leiding van de P&P het blijkbaar nodig
gevonden zich nog eens openlijk en uitdrukkelijk op haar zuiver democratische gezindheid te beroepen. Daartaij rteenden enkele van haar
woordvoerders zover te moeten gaan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te doodverven als een ondemocratische instelling.
In een radiopraatje, dd. 26 oktober gehouden in het kader van de

"zendtijd voor politieke partijen", was het

hoofdbe-

stuurslid van de PSP, tevoren hoofdbestuurslid van de voormalige Socialistische Unie, die deze gedragslijn volgde onder het motto "De
democratie wordt bedreigd!" In hetzelfde vlak van de aanvallende verdediging lag de voordracht, die ds. N. van der Veen (fractievoorzitter PS? in de Tweede Kamer) .op 2 november in een openbare vergadering
van de PSP afd. Utrecht heeft gehouden naar aanleiding van de zichzelf gestelde vraag: "De PSP een pacifistische bijwagen cf een communistische meeloper?"

_35_
Sociaal Democratisch Centrum (SDC).
In Maandoverzicht nr. 6/59 werd melding gemaakt van de verklaring van het partijbestuur van de PvdA over net optreden van het Sociaal Democratisch Centrum (SDC). Kort sarnengevat kwam deze op het
volgende neer:
"Het SDC functioneert als een groep, die zich ten doel stelt de
politieke koers van de partij op essentiele punten te veranderen. Het
propageert stand 1 unten, ingaande tegen door de partij op haar congressen genomen besluiten en doet zulks als een permanente groep, die politieke me ningsvorming bedrijft op de wijze van partij in de partij.
-

Dit optreden doet schade aan de politieke positie van de PvdA".
Deze verklaring ging vergezeld van de mededeling dat aan het partijoongres "voorstellen terzake" zouden worden gedaan. Het onlangs
gehouden congres van de PvdA heeft een tegen het SDC gerichte resolutie van het partijbestuur net grote meerderheid aanvaard. Het partijbestuur werd daarbij gemachtigd die maatregelen te treffen, waardoor
de juiste partijverhoudingen worden hersteld en waardoor het gevaar
van een optreden van welke groep ook as partij in de partij wordt
gekeerd.
-

De van SDC-zijde door drs. Th. van Tijn en H.H. Drenth

reap.

hoofdredacteur en redacteur van het SDC-orgaan "Perspectief" tegen

de resolutie gernaakte bezwaren zijn dus niet erkend.

Beider houding

was gematigd. Be leden van het SDC waren, volgens Drenth, vastbesloten mee te werken aan een oplossing.

Zij wilden tot overeenstemming

met het partijbestuur komen en streefden ernaar onder alle omstandigheden hun plaats in de partij te behouden.
H.H. Drenth behoort met drs. Th. van Tijn tot de in de PvdA "ingetreden" leden van de hevolutionair Communistisc4e Partij (RCP).
De door Drenth gegeven toelichting zou er op kunnen Aijzen, dat
er de "ingetreden" RCP-ers veel aan gelegen is in de PvdA te biijven,
zo nodig door het doen van concessies, teneinde alsnog een, zij het
vermoedelijk maar kleine kans te behouden om de trotzkistische denkbeelden in de PvdA te verbreiden.
Op korte termijn zal, naar is aangekondigd, een gesprek plaats
vinden tussen het partijbestuur van de PvdA en het Sociaal Democratisch Centrum.

-36HOOFDSTUK IV - VREEMDELINGEN.
Affaire Dr. O. BAnki.
De reeds in 1940 tot Nederlander genaturaliseerde Hongaar dr. 0.
Banki verliet op 13 september Rdermond voor het bijwonen van een neurologencongres te Keulen. Hij stond bekend als anti-communist en was
voorzitter van de Federatie van hongaarse Verenigingen in Nederland;
hij verleende ook zeer veel hulp aan de Kongaarse viuchtelingen. Na
enige dagen werd bekend, dat hij door was gereisd naar Oost-Berlijn.
Later kwam vast te staan, dat hij zich in een "Aufnahmeheim" te Fiirstepwalde/Spree beyond. Met de mogelijkheid moest rekening warden gehouden, dat zijn verblijf in Oost-Duitsland niet van vrijwillige aard
was. Het Tweede Katnerlid J.M. Peters, vond aanleiding tot het stellen

van vragen aan de ministers van binnenlandse zaken, justitie en buitenlandse zaken, waarin werd verzocht mede te delen of zijn verdwijning geacht kon worden in verband te staan met zijn activiteiten ten
gunste van de Hongaarse vluchtelingen of met zijn politieke houding
in het algemee n en, zo het antwoord bevestigend luidde, of zijn ver-

blijfplaats bekend was, of er geweld tegen hem gebruikt werd, enz.
Oak in de kringen van de Hongaarse vluchtelingen, zelfs buiten
onze Iandsgrenzen, baarde het 'verdwijnen opzien en vroeg men zich af,
welke gevolgen eventuele zijnerzijds, al dan niet vrijwi/lig, afgelegde verklaringen zouden kunnen hebben, in het bijzonder voor de veiligheid van de vluchtelingen en hun relaties.
Nog in 1958 werd dr. WAnki in een uitzending van de Hongaarse radio door een gerepatrieerde fel gelaakt wegens zijn anti-communistische
gezindheid en de door hem toegepaste medische behandelirig. hij vond
hierin aanleiding deze radi'-uitzending onder de aandacht van de BVD
te brengen. Dit feit kwam opnieuw naar voren toen bekend werd, dat
hij zich in de macht van de Oost-Duitse autoriteiten beyond en onder
deze omstandigheden onder druk zou kunnen worden gezet van de eventueel mede door de riongaarse dienst ingelichte Staatssicherheitsdienst
van de DDR. Achteraf is niet gebleken van enige politieke belangstelling aan de zijde van de Oostduitse instanties

-voor deze zaak. lit kon

eerst warden geconcludeerd aan de hand . van de resultaten van het anderzoek en de na de bereikte terugkeer van dr. BAnki verkreEen verklaringen. InfAddels is dr. Banki afgetreden als voorzitter van de Federatie
van hongaarse Verenigingen in Nederland.
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AGENDA:

Datum;

Bijeenkomst:

Plaats.

Organisatie:

2-4 dec.

8e zitting Administratief

Sofia

WVV

Comit6 VVI-Transport
10 jan. '60

Jeugdvredesmanifestatie

Amsterdam

ANJV

24-25 jan.

Congres SWP

Amsterdam

SWP

30-31 jan.

Buitengewoon congres EVC-

Amsterdam

EVC-1958

Luik

CPB

1958
16-18 april

Congres CP-Belgie

april

Conferentie over bedrijfswerk

Kerstmis

'60

8e Congres ANJV

ANJV

Amsterdam

ANJV
IDVJ

1960

7e Congres Internat. Ver.
van Democr. Juristen

1960

Wereldjeugdforum

juli of aug.
1961

6e Internat. Conf. Partijhistorici

Partijinstituten
en Cornmissies
voor geschied.

1962

8e Wereldjeugdfestival

WFDJ en

Moskou

WFDJ

IUS

