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HOOFDSTUK I COMMUNI  SME INTERNATIONAAL  

CP'en van 17 kapitalistische landen van Europa bileen. =============_============================_====_==== 

Studieconferentie te Rome. 
1111r Im• eftelo w* .mi ■s emalor aN emsliremeso rwinweg.Im ■ eim Aim mir iso mpirm 

"Op uitnodiging van de Italiaanse Communistische Partij, de PCI, 

hebben de veitegenwoordigers van 17 communistische partijen van 

"kapitalistische landen" in. Europa van 21 tot en met 26 november 

1959 deel genomen aan een internationale studiebijeenkomst over de 

vraagstukken van de kapitalistische ontwikkeling in ons wereiddeel. 

Daarop aansluitend vond een uitgebreide gedachtenwisseling plaats 

over de vraagstukken van "de eenheid der arbeidersklasse en van de 

volksmassa's in de strijd voo -r de vrede, voor de verdediging en ver-

nieuwing van de democratie, voor de= welvaart van de werkers". 

De uitnodigingen voor deze coiderentie gingen formeel uit van 

het Gramsci-instituut te Rome, dat de naam draagt van een der op-

richters van de PCI. De doelstelling van dat burau'is het verrich-

ten van wetenschappelijke arbeid in dienst van de Italiaanse commu-

nistische beweging. 

Over de referaten, die bij deze gelegenheid in het genoemde 

instituut zijn gehouden, is tot dusver weinig of niets bekend ge-

maakt. De na 24 november in het gebouw van het partijbestuur der 

PCI voortgezette beraadslaging resulteerde in een uitvoerige oproep, 

in alfabetische volgorde ondertekend door de deelnemende communis-

tische partijen van resp. Belgig, Denemaike:n, Duitsland (Bondsrepu-

bliek), Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland,'Italig, Luxem-

burg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, 

Zweden en Zwitserland. 

Een dergelijke regionale conferentie is een nieuwe vorm van 

overleg, die in november 1957 - anderhalf jaar na de opheffig van 

het Kominform in april 1956 - tijdens de bekende bijeenkomst van de 

64 communistische en arbeiderspartijen te Moskou werd toegevoegd 

aan het tot dan alleen gebruikelijke internationale overleg met de 

cpsu als "eerste ander de gelijken". Met de instelling van de zo-

genaamde regionale bijeenkomsten van communistische partijen werd 

de mogelijkheid geopend tot het plegen van overleg zonder de aan-

wezigheid van een Sowjet-Russische partijdelegatie en zonder . de 

rechtstreekse inmenging van Moskou. Gedurende de laatste jaren werd 



daarvan reeds enige nialen gebruik gemaakt, zo bijvoorbeeld in maart 

1958 te Luxemburg door de PCF en de- communistische partijen der Be - 

neluxlanden; in juni daaropvolgend te Oost-Berlijn door 15 Europese 

communistische partijen en in april 1959 te Brussel door de communis - 

tische partijen uit de zes landen van Klein-Europa, aangesloten bij 

de Kolen- en Staalgetneenschap en de Europese Economische Gemeenschap. 

Het voorbereidende werk. 

De j . ongste ontrnoeting in Rome is dus geenszins de eerste, maar 

wel de grootste conferentie van dien card. Reeds vroeg in het voor-

jaar werden vertegenwoordigers van de zusterpartijen gepolst door de 

Italianen over de mogelijkheid van het spoedig bijeenroepen van een 

door hen gewenste regionals conferentie in de hoofdstad van ItaliL 

De PCI hoopte aanvankelijk deze reeds in juni 1959 te kunnen laten 

plaatsvinden, nadat een definitieve afspraak zou zijn gemaakt op het 

eerder te houden XVde congres van de PCF. Dit, partijcongres werd 

echter tot tweemaal toe ultgesteld en pas in juni 1959 gehouden, zo-

dat eerst toen met de feitelijke internationale voorbereiding kon 

worden gestart. De "hecht aaneengesloten" gemeenschap van communis-

tische partijen werd, afgezien van deze ernstige vertraging, overi-

gene ook nog geconfronteerd met die tegenspoeden van menselijke aard, 

welke aan de wereld buiten het Sowjetblak bij het voorbereiden van 

besprekingen op internationaal niveau evenmin onbekend zijn. 

Gedurende het Franse partijcongres vond een ontmoeting plaats 

van vele buitenlandse afgevaardigden. Namens de CPI bleek de secre-

taris Henk Hoekstra te zijn ingeschakeld bij het voorbereidende werk 

voor de komende regionals conferentie te Rome. Hoekstra voerde hier-

toe begin september besprekingen te Parijs tijdens het aldaar geor-

ganiseerde feest van de Franse partijkrant, 1'Humanit6. Waarschijn-

lijk wo .onde hij, zoals reeds vroeger gemeld, ook op 25 en 26 okto-

ber te Berlijn een zitting van het voorpereidingscomit6 bij. 

De Italiaanse communisten hebben zeker niet zonder voorkennis 

en goedkeuring van de Sowdetleiders gehandeld. 	 , lid 

van het dagelijks bestuur van de PCI, pleegde ruggespraak met de 

CPSU, hetgeen nog eens tot uiting kwam in berichtgeving van het niet-

communistische France dagblad Le Figaro, dat over een "informatie-

reis" van 	 in oktober 1959 naar Moskou sprak. 

Als initiatiefnemers en gastheren grepen de Italianen de hun 



geboden mogelijkheden aan cm hun opvattingen te verbreiden onder dc 

deelnemers. Het heeft daarbij, blijkens verschillende aanwijzingen, 

aan tegenkantingen niet ontbroken. Zo rnoeten onder meer de afgevaar-

digden van de zusterpartijen uit Frankrijk en Nederland - de CPT va 

vertegenwoordigd door alcemeen secretaris Paul de Groot en secreta-

ris Henk Hoekstra ernstig bezwaar hebben gemaeLt tegen de hues 

inziens te weinig strijdvaardige stellingname van de PCI ten opzich - 

te van "Adenauer-Duitsland" en het naar hun oordeel te milde stand 

punt van de PCI-leiding inzake de Westeuropese supra -nationale eeo 

nomische organisaties. Een en ander rnoet hebben geleid tot verande-

ringen in de redactie van de door de Italianen opgestelde ontwe:p-

resolutie. Tot nu toe is niet gebleken, dat Paul de Groot een her - 

oprichting van het Kominform of jets dergelijks heeft voorgesteld, 

zoals in de pers vermeld is. 

De oproep van de Zeventien. 

De oproep, die de 17 cornmunistische partijen uit "kapita118- 

tisch" Europa ale uitkomst van hun'beraadslagingen op 1 decemboi-

1959 openbaar maakten, bevat de volgende punten, die speciaal op de 

West-Europese verhoudingen betrekking hebben: 

1. De communistische partijen richten zich tot alle werkers en alle 

dernocraten in de kapitalistische landen van Europa; 

2. de ooriog is voor altijd uit te bannen en derhalve rust in dit 

historisch uur op de volkeren van de westerse landen een grote 

verantwoordelijkheid; 

3. het eensgezinde optreden van she vredeskrachten moet een bijdra-

ge leveren voor een grote ontwapeningscampagne en met alle krach-

ten mbeten de initiatieven van de Wereldvredesbeweging warden 

ondersteund, waarbij geen afwachtende: houding mag worden 4-  ,oege- 

staan; 

4. in West-Duitsland hebben het imperialisme en militarisme hun 

agressieve macht weer opgericht, die des te gevaarlijker is om-

dat dit land thans met atoornwapenen wordt uitgerust;' 

5. de gunstige veranderingen in de internationale situatie openen 

nieuwe wegen in de strijd voor de vrijheid en voor de verdedi-

ging en vernieuwing van de democratie; 

6. de worsteling voor de dernocratie en de nationale zelfstandigheid 

vereist besnoeiing van de macht der monopolies,die hun heer- 



schappij in het economische en politieke leven in stand houden; 

7. de Europese Gemeenschappelijke Markt (van de zes landen) en de 

Vrijhandelszone (van de zeven landen) moeten worden bestreden 

niet alleen als werktuigen in handen van de monopolies, die het 

eigen land uitplunderen, maar ook ors het ontbranden van een eco-

nomische oorlog tussen kapitalistische landen tegen te gaan, aan 

gezien deze de materile welstand van de daar levende volkeren 

verslechtert; 

8. als voornaamste doelstelling moet de arbeidersklasse in geheel 

kapitalistisch Europa een campagne voeren voor de veertigurige 

werkweek. 

Ook ten aanzien van de andere vraagstukken, speciaal die op 

het terrein van de buitenlandse politiek, zoals het ijveren voor de 

topconferentie, het problem van de Duitse hereniging en de kwestie 

Berlijn, de Oost-Westhandel, de strijd tegen het kolonialisme en 

voor de onafhankelijkheid van de gekleurde volkeren, wordt in de 

oproep nauwlettend de koers gevolgd, die het Kremlin heeft uitge 

zet. 

De Prawda over de conferentLe. 
OOP AIM ..01 	 dMil, 	 4110,  AMMO .1.1.• O. 	 an... our dm 	 ME. ma OW Ow .MM. 	 .10.0. 

Het orgaan van het cantraal comite van de CPSU, Prawda, be-

steedde aan de conferentie te Rome bescheiden aandacht en bepaalde 

zich tot algemene opmerly:ngen over haar grote betekenis voor het 

oundelen van de vredesivachten in de gehele wereld en voor de in-

spanningen ter verbeteAng van de Internationale betrekkingen. Ook 

thans weer wordt de n..et van belang ontblote stelling geponeerd dat 

de strijd voor de vreie als de eerste taak van de communistische 

partijen moet worder beschouwd. 

Natuurlijk, a- dus het blad, heeft de oproep van de conferentie 

zich in de eerste p:aats gericht tot de socialistische en sociaal-

democratische partf- jen. Be ideologische teugels worden niettemin 

strak gehouden, we.t viral tot .  uiting komt in de passage, waarin 

wordt geconstated, ea: de communistische partijen van de kapita-

listische lander van Eurcpa hun positie hebben versterkt "door de 

aanval van de :eactie en ce revisionisten af te slaan". 

Hiermed.i is opnieuw df,  gcdragslijn goedgekeurd van bijvoor- 

beeld de erilcu opzichte vat de dissidnten, thans verzameld in de 



Socialistische Werkers Partij, de SW?, en van de Deense Communis-

tische Partij tegenover de Socialistische Volks Partij, onder lei 

• ding van haar oud-voorzitter 

, .hoofd van het bureau buitenland bij het partij-

bestuur van de PCF, gaf in l'Humanite zijn indrukken van Rome weer. 

Van de oproep zegt hij onder meer, dat men zich in het bijzonder 

heeft gericht • tot de socialistische en tot de sociaal-democratische 

partijen, tot hun leden, tot die der vakverenigingen en co6peraties, 

waarmede de communisten een reeds zo vaak met succes bekroonde ge-

meenschappeliike strijd hebben gevoerd. Aangepast aan de in Frank-

rijk bestaande verhoudingen memoreerde 	voorts het feit, dat 

men zich ook heeft gericht tot de werkers van christelijke huize en 

hun organisaties, die voor betere bestaansvoorwaarden strijden. 

Gelet op de in het verieden aan de dag getreden meningsverschil-

len tussen de leidingen van de PCF en de PCI, verdient 	's uit- 

drukkelijke verzekering verzekering de aandacht, dat de communistische partijen 

eensgezinder en sterker dan ooit zijn. Citerend uit de te Rome opge- 

stelde Oproep beweert 	zonder enig nader argument aan te voe- 

ren, dat zulks voortkomt uit de onverwoestbare solidariteit tussen 

alle zusterpartijen, "bovenal met de grote communistische partij van 

de Sowjet-Unie". 

Daags tevoren had de redactie van de officigle Franse partij-

krant "de absurde stelling" van de hand gewezen, die tegenstanders 

poneerden over een conflict tussen de PCF en de PCI. De conferen-

tie, aldus dit korte bericht in l'Humanite, kenmerkte zich juist 

door haar eensgezindheid in de srote vraagstukken, die men had aan-

gesneden. (Onderstreping dezerzijdsX 

Hierbij ken worden aangetekend, dat er te Rome wel degelijk 

tegenstellingen waren (zie oovenaan bladzijde drie van dit hoofd-

stuk). 

Visie van Belgische partijleider. 

Met uitzondering van de omvangrijke Italiaanse en Franse de-

legaties werdende overige communistische partijen op de conferentie 

te Rome meest door een of twee afgevaardigden vertegenwoordigd. 



T]venais de CPN zond la Belgische partij twee representanten, te we - 

ten: algemeen secre - ;aris 

decide in een vraaggespreh met de redactie van De Rode Vaan 

zijn bevindingen vE.fl de regionale besprekingen te Rome wede. Met be -P 

trekking tot het tYema van de eenheid zeide hij niet te hebbe.r - naze-

laten aldaar zijn oordeel te geven over de Belgische SocialiF2tisco 

Partij, die, naar hij opmerkte, niet geneigd schijnt te zijn he 

heilloos voorbeeld be volgen van de Duitse Sociaal-Denocratische 

Partij en an andere sociaal-democratische partijen in hat '.7e...ten, 

die de socialistische doelsteliingen prijs geven. 

vel-klaarde vervolgens oak de positieve rol te hebben 

onderstreept van het Algemeen Belgisch Vakverbond, het ABVV. Soci-

alistische en eommunistische arbeiders tonen zich daarin strijdva7.r - 

dig en verheugen zich over de in het ABVV waar te nemen stromf_ng 

near links. 

De Belgische partijfunctioaaris gaf her blijk van een wel 

wat al te optimistische visie, zoals overigens in het algemeen in 

communistische kringen te doen gebruikelijk is. 

Beschouwing van Paul de Groot. 

De nabeschouwing, Telke algemeen partijsecretaris De Groot in 

De Waarheid van 4 december 1959 aan de conferentie in Italie wijdde, 

toont enerzijds star dogrnatische trekken, anderzijds het vermogen * 

om de communistische visie op de hangende problemen in de kern sa-

men te vatten. 

Allereerst onthaalde De Groot zijn lezers op de traditionele 

verguizing van de niet-communistische maatschappij, waar hij onder 

meer stelde, dat in alle kapitalistische landen van Europa op dit 

ogenblik "een politick oorlogsbewiad. esn soort staat van belee 

heerpt. Het slot op de mord van de volkeren in de kapitalistische 

landen moet worden verhroken, opdat hun stem invloed krijgt 7;.n de 

regeringen en hun vredeswii in daden kan worden omgezet. Mede daareL 

acht de schrijvar "algemene democratisering van het openbare leven" 

een gebiedende eis. 

Deze schildering in zwart en wit belette De Groot gecnszins ia 

dat deel van de bourgeoisie te sprehen, het-

welk zich volgens zijn voorstelling van zaken - reeds rekenschap 



geeft van de wijziging in de krachtsverhouding tussen het socialie-

tische en het kapitalistische wereldkamp. Die realiteit, zo vervolgt 

De Groot, is voor de bourgeoisie niet zo prettig, maar zij zal zich 

daarbij moeten neerleggen wanneer ze geen zelfmoord wil plegen. 

Met deze "voorlichting" terugkerende op het vooral door 

Chroestsjow gei.ffende pad van de vreedzame cc:Zxistentie, beweert 

De Groot daarop aansluitend, dat tot dat deel van de bourgeoisie ook 

de regering van de Verenigde Staten behoort, "zoals uit de samenkomst 

van President Eisenhower en Chroestsjow was gebleken". 

In de door De Groot gegeven samenvatting van belangrijke ele-

menten, die in de oproep•van de 17 partijen zijn opgehomen, wordt ter 

bereiXing van de voornaamste doelstelling,t.w. begindiging van de 

koude oorlog en ontwapening,"Adenauer-Duitsland" aangewezen als de 

"voornaamste vijane, 	t voornaamste element dat zich tegen ontspan- 

ning en ontwapening keert. 

De opruiming van de politieke reactie, die in dienst van de 

koude ooriog staat, en de democratisering van het geheie openbare 

leven hangen, aldus de algemeen partijsecretaris van de CPN, nauw 

met eikaar samen. "Op dezelfde wijze is dit met de herovering van 

de souvereiniteit van de landen geteld, die bij allerlei rniiitaire 

en economische biokken werden ingelijfd, zoals de NAVO, de Euromarkt, 

de 'Markt van de Zeven' en de Kolen en Staalgemeenschap". Hij acht 

de oproep zeer duidelijk gericht tegen de zogenaamde Europese inte-

gratie en haar supra-nationale organen, die de hoofdvijanden van - de 

vrede, de democratie en de nationale souvereiniteit zijn. Ale voor-

naamste doelstelling ziet hij de actie voor de 40-urenweek, waartoe 

de arbeidersklasse in geheel kapitalistisch Europa wordt opgeroepen, 

terwijI hij tevoren nog wijst op de "verdediging van de arbeiders-

belangen en die van de boeren- en middenstand, van alien die door 

de Euromarktpolitiek en de 'integratiel der monopolies getroffen 

worden". 

De 17 communistische partijen stelden volgens De Groot niet . 

 alleen taken aan de orde, die zij in hun eigen land hebben, d6ch te-

yens een voorname taak die zij gemeenschappelijk willen vervullen: 

het overwinnen van de Westduitse hinderpaal, het steunen van de vre-

deiievende Duitsers in de Bondsrepubliek om zich van het juk-van de 

nazaten van Hitler te bevrijden. 

Na de gemeenschappelijke vooruitzichten van de communistische 



partijen, die te Rome. bijeen kwamen, aldus summier te hebben ge-

schetst, weidde De Groot nader uit over de "nieuwe toestand die in 

de wereld is geschapen". De communistische partijen hebben zich tot 

de sociaal-democratische partijen gericht met een hernieuwde oproep 

tot gemeenschappelijke actie. Zij spreken de wens uit tot gedachten-

wisseling met deze partijen, hetzij op nationale hetzij op interna-

tionale schaal. De communisten zijn bereid met de "sociaal-democra- 

tische" partijen "alle onderv,erpen te bespreken in een sfeer van ver-

trouwen en redelijkheld, zowel at betreft de stopzetting van kern 

proeven als het ontwapeningsvraagstuk, het bevorderen van democra-

tische regeringen zowel ala de proolemen van de overgang naar het 

socialisme, alles in het Licht van de huidige en de te verwachten 

objectieve mogelijkheden”. 

Men zou zich kunnen afvragen in hoeverre deze tentoongesprei 

de bereidwilligheid enig practisch effect kan sorteren,in het bij-

zonder voor wat de verhoudingen in Nederland betreft. 

Nabeschouwing. 

De laatste jaren hebben de communistische partijen van het 

Westen nog meer dan voorheen hun heil gezlcht in het ophemelen van 

de successen van Sowjet-Rusland op economisch, technisch en weten 

schappelijk terrein. Ook blijkens de inhoud van de "Oproep der Ze-

ventien" te Rome gaat men voort hoog op te geven van de schokkende 

veranderingen die zich in de wereld aan het voltrekken zouden zijn, 

speciaal door de macht en het gestegen aanzien van het socialis-

tische kamp, die het "imperialisme" in het defensief zouden hebben 

gedrongen. 

Bijna alle westerse communistische partijen, na november 1956 

vooral door de gebeurtenissen in Polen en Hongarije in het nauw ge-

dreven en steeds verder .  geisoleerd van de massa, proberen order an-

dere hiermee de interne crisisverschijnselen mat of to zwakken. De 

juist in 1959 s .`,.erk toegenomen propaganda voor de vreedzame coex-

istentie, energiek door Moskou geleid, benevens de in principe door 

het Westen betoonde bereidwilligheid orn met het Kremlin te onder-

handelen, zullen de communistische leiders in het Westen zeker wel-

kom zijn, alleen reeds bij hun pogingen het zelfvertrouien van hun 

volgelingen enigermate te vergroten. De kansencptet ontplooien van 

een succesvolle stApijd blijven voor de westerse communisten gering 



ondanks het feit, dat Moskou het accent heeft verlegd van het mili-

taire naar het economisch politieke. Zonder de ideoiogische tegen-

stellingen tussen het "socialistische" en het "kapitalistische" sys-

teem af te zwakken, tracht het Kremlin zijn aanhangers in de wester-

se wereld aan te sporen tot verhoogde krachtsinspanning voor de var-

ming van een breed eenheidsfront met andersdenkenden. Juist dit is 

voor de communistische partijleidingen een netelige opgave. 

De opnieuw aangeprezen samenwerking, vooral met socialistische 

en sociaal-democratische partijen, waarover in de oproep wordt ge-

sproken, heeft in een land ale Italig wel enige reele zin, ondanks 

de sedert 1956 toegenomen spanningen en de politieke verwijdering 

tussen de PCI en de links-socialistische partij van Nenni. Voor 

Frankrijk liggen de verhoudingen al moeilijker, gezien de afwijzen-

de houding van de France sociaal-democratie, in de SFIO georgani-

seerd, tegenover de PCF. Daar biedt echter de autonome socialis-

tische partij, de PSA, eventueel een aanknopingspuntje voor de be-

geerde samenwerking. Oak in Finland liggen er voor het communisme 

op dit terrein beperkte mogelijkheden. 

Hoe zullen de westerse communisten zich echter in de naaste 

toekomst hebben te gedragen tegenover groeperingen, die gevormd zijn 

door dissidente partijgenoten? Zoals reeds hiervorenterloops werd 

opgemerkt,is dit probleem actueel in Denemarken (met de door 

geleide Socialistische Voiks Partij) en in Nederland (met de door 

Wagenaar, Gortzak en andere uit de CPN afkomstige figuren in de lei-

ding van de Socialistische Werkers Partij). 

Principieei gezien zou allereerst de vraag moeten warden beant-

woord of het in die beide gevallen vanuit communistisch standpunt 

am "socialistische" partijen gaat. Indien al van geen opzettelijke 

omissie sprake zou zijn, valt het in De Groot's nabeschouwing over 

de conferentie te Rome toch op, dat hij bij de voorgestelde samen-

werking alleen maar repte over sociaal-democratische partijen, dit 

in afwijking met de tekst van de oproep. 

Zullen De Groot en zijn trouwe medewerkers de voortgaande 

bestrijding van "revisionisten en sectariers" waarover hij, even-

ale de redactie van de Prawda, in zijn artikel spreekt willen en 

kunnen laten prevaleren boven enig zakelijk samengaan met de dis-

sidenten? 

Voor de CPN is er met het oog op de gedragslijn, die in de 
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oproep wordt aangegeven, nog een eventuele candidaat voor samenwer 

king, namelijk de Pacifistisch Socialistische Partij. 

Aan de democratisch-socialistische Partij van de Arbeid heeft 

de CPN aen de hand van de te Rome aanvaarde oproep niets positiefs 

te offreren, gezien de vijandige communistische instelling tegen-

over de NAVO, de Euromarkt, de Kolen-en Staalgemeenschap etc. Deze 

aangelegenheid biedt de communisten generlei vruchtbaar politiek 

perspectief, waarbij dan nag buiten beschouwing kan warden gelaten, 

dat de PvdA de CPN zelfs als gesprekspartner niet erkent. 

Vanzelfsprekend heeft De Groot net zijn CPN de "nieuwe koers" 

aanbevoien, solidair van opvatting net de zusterpartijen in zestien 

andere niet-communistische landen van Europa. Hij kan met een nega 

tie van de SWP zijnerzijds waarschijnlijk ongestoord doorgaan zo 

lang Moskou geen blijk geeft van enige verzoeningsgezindheid jegens 

de ideologische opvattingen van het door Tito geleide Joegoslavie. 

Kennelijk met welgevallen memoreerde De Groot in dit verband, dat 

de oproep van de zeventien partijen herhaaide malen instemming be - 

tuigt met de (tegen het revisionisme gerichte) Verklaring van de 

communistische en arbeiderspartijen, die in november 1957 te Mos 

kou werd aanvaard. 
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HOOFDSTUK II - ACTIVITEITEN VAN DE CPN EN HAAR HULPORGANISATIES  

De = CP1g = in= 1952  

Verkiezingen met een gedeprimeerde partij 

Nog gebukt gaande -onder de gevolgen van het conflict in de 

partij waarvoor ook het met Keretmis 1958 gehouden 19e partijcongres 

geen wezenlijke oplossing vermocht te vinden, zag de CPN zich rond 

de jaarwisseling-plotseling gesteld voor een nieuwe opgave, te weten 

het voeren van een campagne voor de onverwacht vervroegde - in maart 

gehouden - verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. 

Het bij de verkiezingen met een eigen lijst uitkomen van de 

Bruggroep vergrootte de moeilijkheden in niet geringe mate. Mocht het 

CPN-partijbestuur deze groep dan al steeds gekwalificeerd hebben ale 

een onbetekenend en tot machteloosheid gedoemd clubje te hoop gelopen 

querulanten, de felle en vooral kwaadaardige reacties op het besluit 

van de groep Wagenaar, om onder eigen vlag aan de verkiezingsstrijd 

deel te nemen,' wezen er op dat de partijleiding daarover toch ernetig 

verontrust was 

De reeds eerder in gang gezette campagne om Gerben Wagenaar, 

die fungeerde ale lijstaanvoerder van de Bruggroep, in discrediet te 

brengen, werd in nog heftiger mate voortgezet. Van verzetsstrijder 

noel werd hij gedegradeerd tot "onderkruiper", "verrader" en tot 

"kftecht van de reactie". In een biografie van Paul .de Groot, de lijst-

trekker van de CPN, uitgegeven onder de titel "Beproefd in de strijd", 

werd een poging gedaan hem de aan Wagenaar ontnomen.lauwerkrans van 

verzetsheld om het hoofd te leggen. De regering van de DDR was hier-

bij behulpzaam door De Groot in september j.l. de "verzetsmedaille" 

toe te kennen. 

Het algemeen onbehagen had tot gevoig, dat de partijgenoten niet 

tot een actieve deelname aan de verkiezingscampagne waren te bewegen. 

Deze passiviteit en het optreden van de Bruggroep leidden tot een 

verpletterende verkiezingsnederlaag. De CPN keerde met slechts drie 

vertegenwoordigers (v6Or de verkiezingen zeven) in de Kamer terug. 

Het stemmenpercentage van de partij bedroeg slechts 2,41%, jets meer 

dan de heift van dat bij de vorige verkiezingen in 1956 behaald. De 

parlementaire invloed van de partij was daarmede gedaald tot beneden 
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het pail van de dertiger jaren. 

Opvoering van activiteit 

De gedeprimeerde stemming in de partijgelederen verdiepte zich 

nog als gevolg van de nederlaag aan de stembus. Dit, ondanks de juich-

kreten van de CPN-leiding over het echec van de Bruggroep, die geen 

enkele zetel had verworven. Het partijbestuur heeft zich evenwel in 

de loop van het jaar veel moeite gegeven het partijleven weer op gang 

te brengen en de leden te activeren- Dit streven bleef niet geheel 

zonder succes. De deelname aan de in de tweede helft van het jaar be-

gonnen acties ter verhoging van het aantal partijleden en abonnees 

op De Waarheid, alsmede de activiteiten in het kader van de financiele 

campagne waren - de omstandigheden in aanmerking genomen redelijk, 

al kwam ook hier weer het leeuwendeel van het werk voor rekening van 

het kader en de trouwe kern der laden. 

Hat '4aarheid-Zomerfeest, waarmede het partijbestuur acte de 

presence wilde geven en voor het welsiagen waarvan men zich uitzonder-

lijk veel moeite heeft getroost, verliep voor de partij niet ongunstig. 

Dit succes had ecliter blijkbaar zoveel inspanning gekost, dat men de 

derde dinadag in september - de befaamde "Rode Dinsdag" van weleer 

vrijwel onopgernerkt heeft iate . n voorbijgaan. 

De gebruikelijke communistische agitatie ward vrijwel uitslui-

tend gevoerd in het partijdagblad en de zgn. huurt- en bedrijfskran-

ten, waarvan er in de laatste maanden van het jaar opvallend veal zijn 

verschenen. 

Een der aerate doeleinden van de agitatie bleef het afbreuk doen 

aan de goede betrekkingen tussen de westerse bondgenoten. Het is daar-

bij opgevallen, dat de toon gebezigd ten opzichte van de Verenigde 

Staten sinds Chroestsjows bezoek aan Amerika beduidend milder is ge-

worden. 

Vanzelfsprekend word niet verzuimd stemming te kweken tegen de 

nieuw gevormde regering De 2,uay en de door haar aangekondigde, c.q. 

reeds getroffen maatregelen. Vooral het besluit tot het invoeren 

van de vrijere loonvorming bood daartoe kansen, die gretig werden aan-

gegrepen. 
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Zich optrekken aan de Sowjet-Unie 

Nog meer dart voorheen werd in de communistische pers de lof van 

de Sowjet-Unie bezongen. In hooggestemde beschouwingen over de Russi 

ache successen op wetenschappelijk gebied liet De Waarheid-redaciie 

niet na de lezers in te prenten, dat de CPN behorend tot de miljoe-

nenbeweging van het communisme deel heeft aan de glorie van de 

Sowjet-Unie. Deze successen vormen, zo werd verzekerd, een waarborg 

voor de vestiging van het socialisme ook eerlang in Nederland. Dat 

het socialisme" in Nederland alleen door toedoen van de Sowjet-Unie 

zal kunnen worden gevestigd is een op vatting, die reeds jarenlang door 

Paul de Groot wordt aangehangen. 

Bijzonder veel plaats werd in de partijuitgaven ingeruimd voor 

de reis van premier Chroestsjow naar Noord -Amerika en zijn te New 

York in de algemene vergadering van de Verenigde Naties gelanceerde 

ontwapeningsplan. De desbetreffende rede van de Russische leider werd 

door de CPN als brochure uitgegeven. De belangrijkste toespraken, die 

Chroestsjow in de Verenigde Staten hield, werden samengebracht in een 

pocketboek. 

De slagzin "De wapens neerl", doet thans opgeld bij de leden-

werfactie van - de CPN, die zich daarbij aandient als "de partij van 

de Vrede". 

Scholing- -___-___ 

Op uitnodiging van de CPSU zond het partijbestuur een viertal 

jonge, veelbelovende CPN-ers naar Moskou teneinde daar deel te nemen 

aan een politiek-ideologische scholingscursus.. Voor zover bekend is 

het de eerste maal na de tweede wereldoorlog dat communisten van Ne-

derlandse nationaliteit aan een dergelijke cursus deelnemen. 

Teneinde de beschikking te krijgen over beter politiek geschoold 

kader organiseerde de CPN naast de normale kadercursussen nog een 

bijzondere, hogere kaderscholing. Onder meer moest daaraan een aantal 

vrijgestelde districtssecretarissen deelnemen. Na afloop van de cur-

sus zouden zij aangesteld warden als instructeur van het partijbe-

stuur in enkele CPN-districten. Hun plaatsen in de districtsleidingen 

werden ingenomen door niet bezoldigde leden. Reeds eerder in 1959 was 

als toezichthouder van het partijbestuur in het district 

Amsterdam aangewezen. 
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Veertig jaar CP in Nederland 

Op 10 april 1959 was het veertig jaar geleden, dat de toenmali-

ge Communistische 1.artij Holland (CPH) zich aansloot bij de Communis-

tische Internationale (Komintern). Het partijbestuur narn reeds in 

1957 het besluit de tiende april 1919 voortaan als de oprichtingsda-

tum van de partij te beschouwen. In Amsterdam en enkele andere steden 

werd het jubileum in 1959 op feestelijke wijze gevierd. 

Paul de Groot 

Reeds meermalen heeft in CPN-kringen het gerucht de ronde ge - 

daan, dat Paul de Groot zich van de directe bestuursverantwoordelijk-

heid zou willen distanciren en zich ale' een soort toeziende voogd 

meer op de achtergrond zou willen houden. 

3ij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag (15 april) - ver-

scheen in De ,aarheid een bericht, dat als een bevestiging hiervan 

ken warden gezien. Er werd n.l. in medegedeeld, dat iJe Groot, over - 

eenkomstig een besluit van het partijbestuur, voorbereidingen trof 

am over enige tijd te kunnen overgaan tot het te boek stelien van zijn

•  herinneringen. 

Het lijkt .  niet onwaarschijnlijk, dat De Groot - zo hij inderdaad 

het voornemen heeft gehad als een soort "grijze eminentie" op de ach-

tergrond te treden - zich door de deplordWae toestand van de partij 

gedrongen heeft gevoeld dit voorlopig nog niet tot uitvoeri.ng te 

brengen. 

CPN-ers/EVC-ers in het-NVV ........ 	..... 

De ondergeschiktheid van de communistisChe mantel- en nevenor-

ganisaties - de zgn. massa-organisaties - aan het partijbestuur van 

de CPN trad dit jaar weer'eens duidelijk aan het licht. 7o is bij-

voorbeeld het besluit tot "omvorming van de E1C-:1958 tot een centrum 

voor eenheid en klassenstrijd in de vaLbewegingL in feite teen dictaat 

van de CPN-leiding. 

Het partijbestuur legde zich hierinede de moeilijke taak op am 

de partijleden/EVC-ers 	bewegen de vakorganisatie, aan de opbouw 

en instandhouding waarvan velen jarenlang hun krachten hebben gegeven, 

af te brekan en zich aan te sluiten bij het NVV. -1:et is dan oak niet 

te verwonderen, dat de partijbestuurders, die speciaal belast werden 
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de overgang naar het NVV te propageren, vaak op passiviteit en in vele 

gevallen zelfs op tegenwerking stuitten. Een deel van de partijgenoten 

wenst zich op principi e4le gronden niet bij het NVV aan te sluiten, 

terwijI vele anderen:geenszins het optimisme van de h.i. buiten de 

levende practijk staande partijbestuurders delen, dat het NVV commu-

nisten ale lid zal accepteren. 

De partij-instellingen in 1 959 

De financiele toestand van de CPN en haar instellingen voor-

namelijk omvattende de twee drukkerijen de boekhandel/uitgeverij Pe-

gasus-heeft zich in de loop van 1959 enigszins verbeterd. 

Hoewel van .  een zoals vorig .jaar aan.de dag getreden - nijpend 

geldgebrek .  niet kart worden gesproken, blijft de situatie zorgelijk. 

De partijleiding is er dan ook voortdurend op uit Om, waar mogelijk, 

de inkomsten, in het bijzonder die uit abonnementen, advertenties en 

handelsdrukwerk ,te doen stijgen. • 	 •• 

Het grootste deel van de binnenkomende gel den is afkomstig uit 

de gebruikelijke financigle acties, die de CPN ander haar aanhang 

organiseert. De opbrengst hiervan bedroeg in het afgelopen jaar onge-

veer f 150.000,-. 

Het aantal in 1959 nieuw gewonnen abonnees op De Waarheid - 

naar Echatting ongeveer 4000 betekent geen verbetering aangezien 

vrijwel eenzelfde getal verloren moet zijn gegaan. 

Meer succes werd geboekt bij de pogingen het advertentiedebiet 

uit te breiden en meer handelsdrukwerk aan te trekken; Mogelijk zijn 

hierbij de concurrerende prijzen die de partijdrukkerijen berekenen 

van grote invloed. 

De nog niet tot stilstand gekomen dating van het aantal Waar-

heid-abonnees heeft uiteindelijk geleid tot het treffen van maatrege-

len ter' verbetering van de inhoud en de opmaak van de krant. Wijzi-

gingen in de redactionele staf en invoering van een aantal nieuwe ru-

brieken maken het partijdagblad voor de doorsnee-abonnee iets meer 

leesbaar. Over het geheel blijft het partijorgaan echter een sterk 

politiek getinte en daardoor weinig aantrekkelijke krant. 

De partijleiding doet moeite . het aantal vrijwillige correspon-

dent en sterk uit te breiden teneinde voor de.krant de beschikking te 

krijgen over "inside"-nieuws uit de bedrijven. Tot dusverre is hier- 



bij evenwel van resultaten niet veel te merken. 

Behalve de oplagecijfers van De Waarheid (28.000 a 29.000) lie 

pen ook die van de andere CPN-periodieken jets terug. De oplage van 

Politiek en Cultuur zakte van 2700 tot circa 2600 exemplaren, die van 

het maandblad Vraagstukken van Vrede en Socialisrne - in september 

1958 gestart met een oplaag van 2400 - van 1800 in januari 1959 tot 

ongeveer 1200. Het gezinsblad Uilenspiegel komt thans wekelijks met 

ongeveer 9000 exemplaren uit. Ook hier is van een kleine teruggang 

sprake. 

In de loop van 1959 verschenen twee nieuwe uitgaven. In februa 

ri kwam het eerste nummer van het onregelmatig verschijnende blad 

voor jonge kunstenaars en intellectuelen, Onderuit, van de pers. In 

oktober verscheen de als rnaandbiad aangekondigde Echo van het Noorden, 

dat voorshands gratis in de drie noordelijke provinci .en verspreid 

wordt. 

Het afgelopen jaar is de typografische uitrusting van de drukke-

rijen met met technische medewerking uit de DDR gemoderniseerd. 

Pegasus heeft de export van Amerikaanse vaktijdschriften naar 

China en de SU.  in 1959 vrijwel ongestoord kunnen voortzetten door 

middel van de Handelsonderneming De Tjalk Keizersgracht 5, Amster-

dam. 

In oktober is dit papieren verlengstuk van de part ijboekhandel 

door een sanctiernaatregel van de regering der Verenigde Staten ge-

troffen, waardoor deze export ernstig wordt bemoeilijkt. Hetzelfde 

overkwam Pegasus reeds in 1558. Hoe deze vooral voor de CPN-financf6n 

van belang zijr0,e zaak zich verder zal ontwikkelen valt niet te voor-

zien. 

De verkoop van communistische lectuur in Nederland door tuasen-

komst van Pegasus is,vergeleken met vorig jaar,ongeveer gelijk geble-

ven. Nam Pegasus ook bij de afzet van niet politieke lectuur (kinder-

boekjes e.d.), afkomstig van communistische uitgeverijen achter het 

IJzeren Gordijn, vrijwel een monopoliepositie in, de laatste tijd 

blijkt dat deze uitgevers in toenemende mate rechtstreeks contracten 

afsluiten met de bonafide Nederlandse boekhandel. Zij verwachten zo-

doende de omzet van hun veelal in het Nederlands vertaalde uitgaven 

te vergroten. Vanzelfsprekend wordt deze ontwikkeling door de leiding 

van Pegasus met lede ogen aangezien. 

De filmdienst van de CPN- al naar behoefte zich bedienend van 
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de naam Waarheid-Filindienst, PWN-Filmdienst of voor "burgerlijke 

kringen" van de schuilnaam: Filmstudio Amsterdam - is nog steeds een 

goed werkend propaganda -instituut, dat zelfs redelijke baten oplevert. 

Zogenaamd om redenen van organisatorische aard is onlangs deze tot 

dusverre zelfstandig werkende instelling onder de directe leiding van 

de propaganda -afdeling van de CPN geplaatst. De feitelijke oorzaak 

van de gevoerde wijziging zou echter gelegen zijn in de omstandigheid 

dat de leider van de filmdienst, 	 , zich het ongenoe 

gen van de partijleiding, met name van Paul de Groot, op de hals 

heeft gehaaid. 

Samenvattende mag worden geconcludeerd, dat de partij -instellin 

gen de depressie van 1958 betrekkelijk goed hebben doorstaan en over 

het algemeen jets vooruit zijn gegaan. 

• Internationale-•contacten 

Be contacten van de CPN met buitenlandse communistische partij 

en zijn in 1959 veelvuldigergeweest dan in enig daaraan voorafgaand 

jaar. Gelegenheid tot het ih.aanraking komen met buitenlandse kamera 

den boden de vacantiereizen van vele partijleden, de bezoeken van 

partijfunctionarissen aan communistische congressen in het buitenland 

en incidentele besprekingen van partijbestuurders met prominente fi-

guren van zusterpartijen. 

Vacant iereizen ' 

Van Sowjet-zijde was een opvallend ruirn aanbod ontvangen om 

partijleden voor een belangrijk deel op kosten van de CPSU hun va-

cantie in Rusland te laten doorbrengen. 

In tegenstelling tot voorafgaande jaren waren het ditmaal nit 

uitsluitend leden van het partijbestuur die tot de uitverkorenen be-

hoorden. Naast leden van de landelijke partijleiding en politiek-

secretarissen van een aantal CPN-districten heeft het partijbestuur 

ook lagere functionarissen de gelegenheid geboden hun vacantie in een 

der Oost-Europese landen door te brengen. De meesten werden vergezeld 

van hun echtgenoten. 

Dat ook lager partijkader voor een buitenlandse vacantiereis in 

aanmerking kwam, is mogelijk een gevolg van een zekere ontevredenheid 

in de CPN over het feit, dat voorheen slechts hogere partijfunctiona- 
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rissen in de gelegenheid werden gesteld orn een gratis vacantie in 

Oast -Europa door te brengen. 

Verder vertrokken medio augustus vier CPN-veteranen voor een 

vacantie van ongeveer een maand naar de Sowjet-Unie. Hun verblijf viel 

toevallig sarnen met de succesvolle lancering van de rnaanraket Lunik 11. 

De enthousiaste verhalen van de oudgedienden over de Russische ruimte-

vaartsuccessen en over hun onthaal in de Sowjet-Unie werden groot op 

gemaakt in De aarheid gepubliceerd. 

De CPN op,  bulteniandse- hideenkomsten 

Op de volgende buitenlandse communistische bijeenkomsten e.g. 

manifestaties was de CPN vertegenwoordigd door een of meer partijfunc 

tionarissen. 

Maand 	Bijeenkomst Plaats 
Aantal 
dele atieleden 

januari 
	

Nationale conferentie Com- Brussel 
	

1 
munistische Partij Belgie 

januari 	XXI-ste buitengewone con- Moskou 
	

2 
gres Communistische. Partij 
van de Sowjet-Unie 

maart 
	

3e congres Poolse Verenigde viarschau 
	

2 
Arbeiders Partij 

april 

26-ste congres Britse 	Londen 
Communistische Partij 

Conferentie communistische Brussel 
partijen uit landen Klein 
Europa (anti-EEG-en KSG) 

I 

2 

juni 	I5de congres Communistische Parijs 
	

2 
Partij Frankrijk 

juli 	Conferentie Vraagstukken 	Praag 
	 1 

van Vrede en Socialisme 

september 	Zomerfeest l'Humanite 	Parijs 
	

2 

sept./okt. Viering 10-jarig bestaan 	Peking 
	

3 
Chinese Volksrepubliek 

oktober 	Viering 10-jarig bestaan 	Oost-Berlijn 	2 
Duitse Democratische Repu- 
bliek 

september Feest Le Drapeau Rouge 
	

Brussel 
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Naand 	Bijeenkomst Plaats 
Aantal 
dele atieleden 

november 	Studie-conferentie 17 commu-Rome 
	

2 
nistische partijen van "La- 
pitalistische" landen van 
.Europa 

nov./dec. 	7e congres Hongaarse Socia- Budapest 	 1 
listische Arbeiders Partij 

De conferenties te Brussel en Rome vallen onder het kader van de 

regionale bijeenkomsten tot het houden waarvan in november 1957 te Mos - 

kou besloten werd. Ook vorig jaar werden enkele soortgelijke conferen-

ties gehouden. Niet alle partijdelegaties waren samengesteld uit uitge-

sproken prominente partijfunctionarissen. 

De algemeen secretaris der CPN Paul de Groot woonde van al d 

bovenvermelde bijeenkomsten slechts de in november gehouden studie-

conferentie te Rome bij. Secretaris Henk Hoekstra vergezelde hem daar-

bij (zie hoofdstuk I). 

De partijdelegaties, die werden afgevaardigd naar de viering van 

het 10 -jarig bestaan van respectievelijk de Volksrepubliek en de Duit 

se Democratische Republiek waren van slechts bescheiden gehalte. Het 

niveau van de hierin opgenomen partijvertegenwoordigers ging niet uit 

boven dat van districtsbestuurder. 

Paul de Groot beyond zich van 3- 14 mei in de Duitse Democratische 

Republiek, het bleef onbekend waarvoor. In het nummer van 23 mei van 

Aus der Internationalen Arbeiterbewegung (een uitgave van de afdeling 

Buitenlandse Politiek en Internationale verbindingen bij het Centraal 

Comite der SED) werd een "vraaggesprek" met hem afgedrukt, waarin hij 

zich op alles behalve bescheiden wijze over de positie van de CPN uit-

liet. 

Van 19 - 23 oktober vertoefde hij te Praag. Zijn aanwezigheid 

aldaar hield mogelijk verband met de-kwestie van de opheffing c.q. 

omvorming van de EVC-1958, waarover in partijkringen grote verwarring 

is ontstaan. Mogelijk heeft De Groot het WVV-secretariaat hierover 

destijds nadere inlichtingen gegeven. 

Van 30 mei tot 4 juli vertoefde de algemeen secretaris van de 

CPN met vacantie in de Sowjet-Unie. 

Slotbeschouwing 

De partij verkeerde omstreeks het midden van het jaar op een 

dieptepunt van haar bestaan. De gedeprimeerde stemming van het gros 
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der leden verhinderde de ontplooiing van .vrijwel elke activiteit. Sinds 

dien is het partijbestuur er in geslaagd de stemming te doen keren. De 

belangstelling van de leden voor het partijwerk nam weer toe. De moge 

lijkheden voor de CPN tot het voeren van actie en agitatie stegen even - 

redig. 

Hoewel de daling van het ledental nog niet geheel tot stilstand 

is gekomen, bedroeg dit aantal eind 1959 circa 11.500 hetgeen niet 

veel minder is dan in het begin van het jaar. 

De pogingen van de Sowjet-Unie on de idee van de cogxistentie 

ingang te doen vinden en de ingetreden ontspanning in de verhouding 

tussen het Oosten en het Westen hebben ook hun weerslag op de CPN. De 

partijleiding meent dat de mildere stemming ten opzichte van de Sow-

jet-Unie een meer tolerante houding van de niet-communistische Neder-

lander ten opzichte van de CPN tot gevolg zal hebben en ziet dit als 

de aerate schrede op de weg uit het isolement. Niet zonder reden is 

daarom de leuze in het communiqué uitgogeven na de 19 en 20 december 

gehouden partijbestuurszitting:"Dichter bij de massa''. 

De partijleiding is er merkbaar op uit deze stemming vooral niet 

te verstoren. Zo is b.v. haar houding tegenover de PvdA en de PSP de 

laatste maanden iets soepeler. O.rn. komt dit tot uitdrukking in de 

berichtgeving in De Waarheid, waarvan de toon niet alleen ten opzichte 

van genoernde partijen, maar ook in het algemeen milder is geworden. 

De regering blijft men •echter even scherp aanvallen als voorheen. 

Af en toe lijkt het er evenwel op, dat men ook hierbij meer journalis-

tick fatsoen fatsoen aan de dag legt. Ongeacht haar positie op een bepaald 

moment blijft de betekenis van de CPN het zijn van eon voorpost in Ne-

derland van het internationale communisme,een middel tot het propageren 

van de buitenlandse politick van de Sowjet-Unie en van de communisti-

ache ideologie in het algemeen. 
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CPN-reactie oE ontwerE eginselErogram SWP ____________~ _______  

Men kan gevoeglijk zeggen, dat het bestaan van de SWP door De 

Waarheid wordt genegeerd en dood gezwegen. Reeds v66r de oprichtings-

conferentie van die partij op 12 juli 1959 had de redactie van het 

partijdagblad besloten zich voor wat betreft de samenstelling van de 

krant niet te laten beinvloeden door de handelingen van de dissidenten. 

Eerst op 21 juli werd als het ware terloops in een klein berichtje 

van de oprichting van de SWP melding gemaakt. 

Mogelijk zou de Waarheidredactie ook het in november jl. uitge-

komen ontwerp.beginselprogram van de SWP onopgemerkt bebben laten pas-

seren, ware het niet, dat men dearin een goede gelegenheid zag weer 

eens can te tonen hoe ver de groep van Wagenaar en Gortzak reeds van 

het "rechte" communistische pad is afgedwaald. 

Van deze taak kweet Joop Wolff zich in een artikel, getiteld 

"Het wisselgeld der valse munters" (De Waarheid, 11 december). De aan 

 "valse munters" voor de oude EVC, annex de bruggroep, werd in 

oktober 1958 bet carat gebruikt door 	 de voorzitter van 

de EVC-1958, die daarmede o.m. wilde aangeven, dat de scheurmakers een 

"vale" comunisme san de man trachten te brengen. Joop Wolff bo -rduurt 

op dat stramien voort. Hij valt het program -volgens hem een verzame-

ling "klein-burgerlijke "kletskoek en rechtse opvattingen" -voornamelijk 

aan op twee puntefi, waaruit rnoet blijken: de near vijandsebap over-

slaande onverschilligheid van de SU ten opzichte van de Sowjet-Unie 

en het plegen van verraad aan de internationale communistische zask. 

In het ontwerp-beginsel .program van de SWP wordt o.m. gezegd: 

"De tegenstellingen in de wereld (aan bet eind van de tweedewereld 

oorlog), in het bijzonder tussen de socialistische staten en de grote 

imperialistische machten, leidden spoedig tot een hernieuwde bewape-

ningswedloop en een gespannen toestand net bet gevaar van uitbreiding 

van locale conflicten tot een nieuwe wereldoorlog". 

Wolff meent bieruit als oordeel van de SWP te mogen lezen, dat 

"de socialistische staten met de Sowjet-Unie voorop zelfs de enige 

schuldigen zijn aan de nieuwe oorlogsdreiging". De Bruggroep,stelt, 

aldus Wolff, met voorbijgaan van de vredes-initiatieven van de Sowjet-

Unie vast, dat het socialisme een oorlogsspanning verwekkende .  factor 

is. Maar, zo zegt hij , wat de Bruggroep beoefent is "buiksprekerij met 

een Joegoslavisch accent". 
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He beginselprogram van de SWP houdt voorts o.rn. in dat de partij 

zich stelt op bet standpunt, dat internationale economische samen-

werking en integratie een bijdrage kunnen vormen voor de ontwikkeling 

van de wereldeconomie. Wolff ziet bierin een liefdesverklaring van de 

Bruggroep aan de Europese integratie, een der instellingen, door de 

communistische partijen uit de kapitalistische landen van Europa ver-

oordeeld als organen ten dienste van de kapitalistische uitplundering 

der volkeren, die niets met het communisme gemeen hebben. Wagenaar en 

Gortzak leggen een loyaiiteitsverklaring af ten opzichte van de 

"internationale organen" van Krupp en Philips en tonen zich hierdoor 

nog rechtser dan de ondernemere die zich tegen de EEG vrzetten, 

aldus troop Wolff. 

In De Brug van 17 december wordt Wolff voor de voeten geworpen, 

dat hij slecht op de hoogte is an de laatste ontwikkelingen in de 

politiek. Veiwezen wordt naar de "Verklaring van de Sowjetregering", 

die met de rede van Chroestsjow voor de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties onlangs als een brochure werd uitgegeven door de 

Ambassade van de USSR in Den Haag. Volgens De Brug wordt in deze 

brochure -zij het in andere bewoordingen- herzelfde gezegd als in de 

door Wolff aangevalien passage uit bet'ontwerlbeginselprogram van de 

SWP, betreffende de oorzaken van de bewapeningswedloop. 

Partijbestuurszitting 

Op 19 en 20 december kwam het partijbestuur van de CPN bijeen 

in een zitting, waarin Paul de Groot verslag uitbracht over de confe-

rentie van Rome, die in het voorgaande hoofdstuk is besproken. Daar-

naast werden inleidingen gehouden door Harry Verheij over de propagan-

distische activiteit van de partij en de werving voor De Waarheid en 

door Henk Hoekstra over de partij-organisatie. 

Het partijbestuur gaf near aanleiding van de besprekingen een 

communique uit, dat in De Waarbeid van 21 december werd gepubliceerd. 

Het stelde zich daarin geheel achter de oproep van de Romeinse 

conferentie, die een "bezielend document voor vrede en democratie, 

voor welvaart en can gelukkige toekorrst" werd genoemd. Teneinde op 

grote schaal bekendheid te geven aan de oproep, werd inrniddels een 

uittreksel ervan als pamflet verspreid. 

De partijleiding wekte in bet communique de CPN op onder de 

leuze :dichter bij.de 'passe, haar werk te verbeteren. Zoals bekend, 
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is dit werk er in hoofdzaak op gericht invloed te verwerven in de 

massa-organisaties- in de eerste plaats in het NVV-en door bet zoeken 

van samenwerking met "democratische" krachten, de partij uit haar 

isolement te helpen. De tijdsomstandigheden warden daar nu iederom 

gunstig voor geacht. 

Overe.enkomstig de oproep van Rome besloot het partijbestuur de 

strijd te organiseren voor ontwapening, voor de verdediging en ver-

nieuwing van de democratie en de daarbij behorende "economische her-

vormingen". Onder deze hervormingen wenst men, blijkens het communiqu6, 

o.a. te verstaan de nationalisatie van monopolistieche bedrijven, de 

industrialisatie in de "probleemgebieden" (o.a. in het Noorden van ons 

land) en de uitvoering van een groot woningbouwprogram door de overheid 

onder "democratische contr6le". Voorts do -et het partijbestuur een drir 

gend beroep op de gehele partij sues te doen om deze zo spoedig noF-

lijk met 3000 leden uit te breioen en nieuwe afdelingen op te richten. 

Het is niet Paul de Groot's gewoonte over zijn optreden bij inter-

nationale besprekingen achteraf een akkoordverklaring van het partij 

bestLur te vragen. Blijkens De Waarheid heeft hij dit thans wel nodig 

geacht. In bet communiqu4 over de zitting wordt althans gezegd, dat 

het partijbestuur de "activiteit" van de CPN-delegatie bij de bespreking 

te Rome goedkeurde. flat De Groot achteraf het fiat van bet partij-

bestuur over zijn optreden vraagt, geeft aanleiding tot de veronder-

stelling, dat hij te Rome controversigle standpunten heeft verdedigd, 

die daar mogelijk tot een botsing der meningen hebben geleid. 

. 	Het is niet uitgesloten, dat De Groot met enige tegenzin aan ue 

conferentie van Rome heeft deelgenomen, omdat van een dergelijke 

bijeenkomst doorgaans een zekere controlerende en cordinerende werking 

uitgaat. Bekend is, dat bij geen bevoogding duldt van welke andere 

partij dan ook en dat hij sheen bereid is van de CPSU "adviezen" te 

aanvaarden. Daarbij acht De Groot zich gelijkwaardig aan figuren als 

Togliatti en .Thorez. Van hem kan dan ook verwacht warden dat hij zich 

in Rome heeft laten gelden en dat hij geen genoegen heeft genomen met 

de rol van figurant of ja-knikker. 

Hoe het ook zij , op de conferentie verkeerde De Groot in de 

positie van vertegenwoordiger van een kleine en politiek geenszins 

invloedrijke partij. De na de zitting van het partijbestuur verstrekte 

irreel aandoende opdracht tot het winnen van 3.000 nieuwe leden (25% 

van het huidige aantal) kan De Groot ingegeven zijn door de mogelijk 

bij hem levende wens om zijn positie -ook qua ledental-te versterken 

in het pas begonnen concert van de partijen uit de Europese "kapita-

listische" landen. 
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Communistische hulporganisaties 

Ontwikkeling int'ernationaal  

De verhouding Oost-4est 

Twee onderwerpen hebben in het afgelopen jaar achtereenvolgens 

het hoofdmotief gevormd van de agitatie enpropaganda der communisti-

ache mantelorganisaties. 

1. De kwestie Berlijn, waarover de woordenstrijd tussen het Oosten en 

het Westen reeds in het najaar van 1958 begon; 

2. het ontwapeningsplan van Chroestsjow, gelanceerd tijdens diens 

verblijf in de Verenigde Staten in September 1959. 

Be gealligerde controle over West-Berlijn was de Russen reeds 

lang een doom in het cog. In 1948,049 morrelden zij dusdanig aan 

deze kwestie, dat het leidde tot het instellen van de befaamde "lucht-

brug" der Amerikanen naar de van het Westen afgegrendelde stad. Het 

voorste -1 tot vorming van een "vrijstad" en het afsluiten van een vre-

desverdrag was een nieuwe poging on de situatie in het voordeel van 

de Sowjet-Unie te wijzigen. De communistische massa-organisaties deden 

hun best de Sowjet-Russische plannen te doen slagen. De Wereldvredes-

raad en zijn organen (bureau, secretariaat) brachten het plan in hun 

vergaderingen meermalen ter sprake (december 1958 in Helsinki; janua- 

. ri 1959 in Sofia; februari 1959 in Moskou; mei 1959 in Stockholm; juli 

1959 in Warschau). In de hoofdstad van de Sowjet-Unie waren in febru-

ari 1959 bovendien vertegenwoordigers van andere Internationale orga-

nisaties aanwezig, die het Sowjet-voorstel op hun beurt in hun eigen 

bestuurscolleges bekend maakten en vervolgens acties organiseerden om 

de massa te beInvloeden. 

Hun werkzaamheid op dit gebied nam nog toe voor en tijdens de 

conferentie van ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier te 

Geneve, die - met een onderbreking van enkele weken - van mei tot au-

gustus duurde. Het verloop van de besprekingen deed de spanning tussen 

Cost en Westechtermeer toe- dan afnemen en leidde niet tot een oplossing. 

Na begindiging van de conferentie lieten de communisten het pijnlijke 

onderwerp "Berlijn" voorlopig varen. Een nieuwe fase kondigde zich 

aan: de reis van Chroestsjow naar Amerika, die in de communistische 

propaganda werd toegejuicht als een bewijs van de vredeswil van de 

Sowjet-Unie. Spoedig daarop werd het ontwapeningsplan van de Russi- 
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sche premier gepubliceerd en kregen de communistische organisaties ge 

legenheid een nieuwe campagne te lanceren. 

Hoewel op dit terse in nog geen overeenkomsten tussen de commu-

nistische en de vrije staten bestaan, verwijten de communist en het 

Westen, dat het "gewoon" doorgaat met de "bewapeningswedloop". Men 

wijst daarbij vooral op de Duitse herbewapening en op de stijging der 

defensieuitgaven. De communisten eisen vermindering van de militaire 

diensttijd en definitieve stopzetting van atoom-proeven. 

Al doze campagnes hebben ten doel te kornen tot interne front-

vorming ..in= de westerse landen, teneinde de regeringen en parlementen 

van binnen uit onder druk te zetten en beslissingen te forceren ten 

gunste van de Sowjet-Russische positie in het internationale verkeer. 

Daaraan annex zijn verschillende econcmische leuzen, zoals de eis 

tot verhoging der lonen, actie tegen de Europese Economische Gemeen-

schap, een brede campagne in het Westen voor de 40 urige werkweek en 

dargelijke. 

Eenhe id 

Op dit grondpatroon trachten de communist en hun massa campagnes 

te bouwen. Het spreekt vanzelf, dat hies een strekgevolgie ideologische 

gedragslijn niet juist zou zijn. Herhaaldelijk bezwoeren de communis-

tische organisaties dan ook samenwerking te verlangen met alle mensen 

van "goede wil". 

In februari 1959 riep het Bureau van de ereldvr .edesraad (WVR) 

te Moskou op tot "samenwerking van alien, die beandiging van de 

koude oorlog wensen". Men bleek zelfs bereid de structuur van de ei-

gen organisatie te herzien, opdat een vergaande aanpassing aan locale 

omstandigheden mogelijk zou worden. De vredesbewegingen in Europa, 

Azie, Afrika, de Verenigde Staten en Zuid Amerika kregen eigen, regio-

naal begrensde taken. De voorzittersplaats, die na de dood van Prof. 

was opengevallen, werd vervangen door een college van 

gelijkwaardige topfunctionarissen, het Presidium van de Wereldvredes-

raad. Ook werd de vorming van regionale presidiums overwogen. Het WVR-

presidium, in september j.l. te Praag bijeen, riep de volkeren op tot 

beeindiging van de koude oorlog. 

De.Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDJ) zocht vooral de 

Afrikaanse en de Aziatische jongeren voor zich te winnen door het na-

drukkelijk propageren van de nationale onafhankelijkheid en het anti- 
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kolonialisme (Executief Comite te Colombo, december 1958; Zevende 

Wereldjeugdfestival te Wenen, juli/augustus 1959 en het Vijfde WFDJ 

congres in augustus te Praag). 

De Internationale Democratische Vrouwenfederatie (IDVF) richtte 

in juni 1959 te Malm6 een breed "initiatiefcomit6 voor viering van de 

internationale vrouwendag" op. In juli werd in Brunate (Italig) een 

conferentie belegd van "vrouwen uit Europese landen" voor beraadsla 

ging over acties tegen de kernwapenen en voor atoomvrije zones, met 

name in de 3altische landen, in Centraal Europa en op de Balkan. Ook 

Nederlandse vrouwen namen daaraan dccl. In oktober . 1959 besloot de 

Raad van de IDVF tijdens een bijeenkomst te Praag tot mobilisatie van 

aile vrouwen tegen de oorlog. 

De Internationale Federatie van Verzetsstrijders (FIR) .poogde op 

zijn derde congres in maart 1959 te Wenen vast te stellen op welke wij-

ze de rol en de geschiedenis van het verzet onder de thans opgroeiende 

generatie kan worden gepopulariseerd. Tevergeefs poogden de Nederlandse 

communistische deelnemers aan dat congres am vertegenwoordigers uit de 

niet-communistische ExPoGe en de Nederlandse Federatieve Raad naar het 

FIR -congres nice te tronen. In april werd internationaal de bevrijding 

van de gevangenen uit de voormalige Duitse concentratiekampen herdacht. 

In West-Europa bracht men de schadeloosstelling van ex -politieke ge-

vangenenter sprake. Deze actie kreeg een brede belangstelling. Het 

internationale RavensbrUckcomit6 en het Auschwitzcomit6 organiseerden 

in september 1959 herdenkingsbijeenkomsten. In deze kringen is het 

"herlevend fascisme" een zeer duurzaam . agitatie-object. Men wijst o.m. 

met nadruk op de betrekkelijk invloedrijke posities, die voormalige 

"nazi -helden" in het na-oorlogse West -Duitsland wederom kunnen innemen. 

Ontwikkeling in Nederland  

Algemeen 

De propaganda der communistische mantelorganisaties in Neder-

land hield uiteraard gelijke tred met hetgeen internationaal kon wor-

den waargenomen. Ook hier dongen de communisten naar de gunst van de 

massa. De slogans, waarop het Nederlandse publiek werd vergast, be-

pleitten hoofdzakelijk de vreedzame co .4xistentic en de daaruit "voort-

vloeiende" gunstige omstandigheden, zoals verrnindering van de bewape- 
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dingen voor het wereldjeugdfestival in Wenen. Tenslotte.bepaalde het 

hoofdbestuur de datum op 10 januari 1960. 

Het lijdt geen twijfel, dat het ANJV een groot deel van zijn 

vroegere enthousiasme en bewegelijkheid heeft verloren. In grote lo-

yaliteit gebOnden aan de CPN is het als zodanig een der meest betrouw-

bare hulporganisaties van de partij. Het is dit meer dan by. de vre- 

. 	 desraad en de verzetsbeweging met haar Dachaucomit6 en Buchenwald- 

vriendenkring, waarin allerlei figuren van niet-communistische huize 

een rol spelen, met wie de aommunisten ditchtig rekening dienen te 

houden. Het ANJV b -iedt zijn leden ontspanning rnaar geeft hen o6k las-

tige opdrachten op het gebied van agitatie en propaganda, die nauwer-

lijks kan-s van slagen hebben. 

Op 6 en 13 juni werden in Amsterdam enige korte protestbetogdm, 

gen gehouden tegen de uitzending van militairen naar Nieuw Guinea, 

hetgeen in verband stond met het desbetreffende voorstel van 16.6.1959 

in de Tweede Kamer. In de eerste heift van juli voerde een fiets- en 

bromtietstocht een aantal communistische jongerendoor Zuid-Oost 

Friesland en de Zaanstreek, gewapend met leuzen tegen de k- en H-bom, 

tegen de vestiging van raketbases en tegen uitzending van militairen. 

Het Nederlandse aantal deelnemers aan het . VIIde Wereldjeugdfes-

tival in Wenen - het eerste v66r het IJzeren Gordijn - bedroeg 164, 

van wie ongeveer honderd communisten.De deelnemersprijs lag vrij hoog, 

t.w,f325,- per persoon. De reis heeft men van Nederland uit per auto-

bus gemaakt. Reeds betrekkelijk kart na de sluiting geraakte het fes-

tival - mede door het stilzwijgen van de communistische pers - in het 

vergeetboek. 

(Vele perscornmentaren in westerse couranten hebben aan de uitwer-

king van het festival tekort gedaan. Het is stellig niet geheel en 

al mislukt. Het kon wel is wear niet gevierd worden met de grandeur, 

die de veteranen onder dedeelnemers kenden van de festivals te 

. 
	 Warschau en Moskou. Hun stond geen gratis stadion, geen kosteloze

•. metro of vrij stadsvervoer ter beschikking. Voor alles moest nor- 

maal betaald worden. 

Een ietwat verontrustend verschijnsel was echter de betrekkelijke 

machteloosheid van de anti-communistische tegenactie van westelij- 

, 	 ke jeugdorganisaties, die bekend werd als de "hulplijn". Hoewel 

deze ongetwijfeld serieus was opgezet, heeft men over het geheel 

genomen te weinig rekening gehouden met de organisatie-routine en 
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tische gedelegeerden). 

In de nazorner vergaderde het ANJV-hoofdbestuur over het nieuwe 

winterprogram. Naast het "nationale festival voor vrede en vriend-

schap" besloot het meer aandacht te besteden aan het "bedrijfswerk". 

Daarom wenste het ANJV-afdelingen op te richten op ambachtsscholen en 

schreef voor april 1960 een landelijke conferentie uit voor de dage 

lijkse belangen van de jeugd. Er is opnieuw een bescheiden scholings-

programma opgesteld, speciaal ook on nieuwe kaderleden op te leiden 

voor het organisatiewerk. In verband met deze campagne wil men even - 

eens de redactie van het blad Jeugd uitbreiden. 

Verenigd Verzet 

De communistische vereniging voor voormalige verzetsstrijders • 

Verenigd Verzet 1940-1945 hield haar congres op 18 en 19 april 1959 

in Amsterdam. AanvankeliSk zou bet reeds in januari zijn gehouden, 

doch daar het nodig geoordeeld werd de besluiten ervan te conformeren 

aan die van het FIR-congres van maart 1959, werd enige maanden uit-

stel gelast. 

Nationaal zowel als - internationaal beraadden de communistische 

kaders zich over de vraag hoe de organisaties van oud-verzetsstrijders 

aantrekkelijk te maken voor jonge menset, die niet zeif aan het verzet 

hadden deelgenomen. De organisaties -  opgeven en opheffen wilds Men niet. 

Zij zijn weiiswaar niet groat, doch door hun oorsprong bijzonder ge -

schikt voor voor de verbeten strijd tegen de herbewapening van West-Duits-

land. 

Doordat de bona fide verzetsbeweging zich verre houdt van de 

anti-Duitse agitatie der communistische verzetsstrijders, blijft Ver-

enigd Verzet sterk geisaleerd. Alle pogingen der communisten om op 

dit punt tot eenheid van actie met andersdenkenden te geraken hebben 

schipbreuk geleden. 

In mei 1959 werd op initiatief van het (communistische) Neder-

landse Auschwitzcomiti een commissie gevormd van "samenwerkende or-

ganisaties ter verkrijging van schadevergoeding voor de Nederlandse 

slachtoffers van het nazi-fascisme" (kortweg Commissie Schadevergoe-

ding Nazislachtoffere of CSN). Vele niet-communisten maken er deel 

van uit, doch de communisten zorgden er wel voor een hockrol voor 
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ningskosten, stopzetting van de atoomproeven, vermindering van de mi - 

litaire diensttijd en zo voorts. 

De strubbelingen binnen de communistische organisaties zelf heb 

ben echter een tegengesteld effect gehad. Het onderlinge saamhorig-

heidsgevoel der communisten heeft een lelijke knauw gekregen en de 

min of meer openlijke critiek van de ene groep op de andere droeg er 

niet toe bij het prestige van de organisaties te vergroten. 

Toch is de binnenlandse toestand gunstiger voor politieke agita 

tie dan een jaar geleden. De huurverhoging, de onderhandelingen over 

loons- en salarisverhoging, de wetswijziging voor uitzending van mili - 

tairen naar Nieuw Guinea, de komende vredesonderhandelingen op topni-

veau tussen de Grote Vier e.a. geven een verschuiving van verhoudingen 

te zien, waarin voor een slagvaardige communistische organisatie, spe-

ciaal op het algemeen-politieke vlak, rule rnogelijkheden voor succes 

voile actie aanwezig zijn. 

Ook thans moet, zoals zo vaak te voren, geconstateerd worden, 

dat men vele kansen heeft gemist. Ditmaal kwam dat niet zozeer door 

het tekort schieten van de leiding (wat in 1958 de hoofdoorzaak was), 

doch juist door gebrek aan vertrouwen in de "goede" zaak en due gebrek 

aan medewerking bij de leden. 

Vredesbeweging 

De Nederlandse Vredesraad (NVR) richtte begin 1959 de "Reis-

dienst van het blad Vrede" op, om een nauwere binding te krijgen met 

de medewerkers en zodoende de "vredespolitiek" te versterken. De Reis-

dienst organiseerde in de zomer enige trips naar Tsjechoslowakije met 

een totaal van 240 deelnemers. 

In inaart werd de een jaar oude handtekeningencampagne tegen de 

vestiging van raketbases in Nederland afgesloten. De actie leverde 

slechts 65.000 handtekeningen op en heeft de initiatiefnemers stellig 

teleurgesteld. Omstreeks deze tijd werd, op voorstel van de Wereldvre-

desraad een nieuwe actie opgezet door het Comit6 Boodschap van de 

Grote Vier ter bevordering van een topconferentie. Hierover is be-

trekkelijk weinig bekend geworden. Men gaat er ook thans nog mee door. 

Op 10 mei werd te Luik een internationale bijeenkomst georgani-

seerd door het Belgische Comite tegen de a-bom-proeven waar cinder 

meer een Nederlandse delegatie aanwezig was. Niet alleen leden van de 
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communistische vredesbeweging namen er aan deel. Ook de Pleingroep en 

het Albert Schweitzercomite bleken vertegenwoordigd te zijn. 

Medio juli zond de NVR een kleine delegatie naar de confereren-

de ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier in Geneve. Dee af-

vaardiging, uitgezonden in het kader van een internationale actie, was 

de enige, die de Nederlandse Vredesraad voor dit doel ken samenstellen- 

Van juli tot oktober bleef de NVR werkeloos. Kennelijk heeft men 

willen afwachten wat de Wereldvredesraad voor plannen had met betrek 

king tot de rein van. Chroestsjow naar de Verenigde Staten. Pas nadat 

gebleken was, dat het Presidium van dit orgaan rote betekenis toeken 

de aan het ontwapeningsplan van de Russische premier (zitting te Praag, 

22 september), besloot de NVR daarvoor een brede campagne te organise - 

ren. Om een maximum aan resultant te boeken uoet deze actie feitelijk 

vo6r 16 mei 1960 (datum van de topconferentLe) haar hoogtepunt hebben 

bereikt. Derhalve zal het nodig zijn, dat de NVR zich wat grotere in- 

spanning getroost dan tot nu toe, aangezien de voorbereidingen nog 

niet ver gevorderd zijn. 

Jeugdorganisatie ---_-_-_________ 

In januari 19.59 namen Joop Wolff en zijn echtgenote Catrien 

Bultje in het ANJV opnieuw de plaatsen in, die zij gedurende ruim 

een jaar hadden meet en afstaan in verband met hun verblijf in Moskou, 

waar Joopcbfizictie 7ervulde an correspondent van De Waarheid. Joop werd 

weer voorzittor, Catrien secretaresse. 

Hun terugeer heef% niet veel verandering gebracht in het ver-

enigingsleven. Het ANJV' is sedert 1953 voornamelijk een gezelligheids-

vereniging vo07 commuxistische jongelieden. Het politieke karakter is 

daardoor nogg : verslApt. Natuurlijk heeft het verbond nog wel een ze-

kere taak belouden. De GPN, die te tramp en had met de gevolgen van het 

vakbeweginEeconflf_ct, zocht ook daAr steun voor haar verkiezingscam-

pagne voor le Tweeds Kamer. Zodoende kon ook het publiek thorns open-

lijk Jonst6terea dat het ANJV een communistische organisatie is. 

ib-f• sintianale festival voor Vrede en Vriendschap 	een imitatie 

van het wtrelkeugdfestival werd telkenmale uitgesteld. Het had in 
1958 moeten plaatsvinden, doch toen heette het, datgebrek aan voor- 

bereidingstijd uitstel noodzakelijk maakte. In januari staken de op 

komst z:Ijnde viarkipzingen een spaak in het wiel, daarna de voorberei- 
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zichzelf te reserveren. Het partijlid 	 is voorzitter en 

juridisch adviseur is de bekende Mr. 	 . Vooralsnog boeken de 

communisten met hun nieuwe organisatie een goed succes. 

De Vrouwenbeweging 

De 8e maart (internationale vrouwendag) stond dit jaar in het 

teken van de strijd tegen de atoomproeven, tegen de huurverhoging, 

tegen de uitzending van militairen naar Nieuw Guinea en voor hogere 

lonen en lagere prijzen. 

De NVB, die zich gedurende de voorgaande jaren voornamelijk con - 

centreerde op de belangen van de Nederlandse huisvrouw en haar huis 

houd -budget, placht op te treden ale de secondant van de communisti-

sche vakbeweging. De scherpe teruggang van de EVC - door de splitsing 

versneld leidde echter tot vermindering van de activiteit in het 

sociaal-economische viak. Zodoende zag ook de NVB zich van een aan-

zienlijk werkterrein beroofd. 

Het zesde NVB.congres, in november 1959 te Amsterdam gehouden, 
was gewijd aan de "eis -en van de dag", zoals opheffing van de woning - 

nood, beperking van de bewapeningsuitgaven, verkorting van de militai 

re diensItijd en de strijd tegen de vrijlating van oorlogsmisdadigers. 

Speciaai ook in de strijd voor de vrede zag de congresleiding een mo-

gelijkheid om tot samenwerking te komen met vrouwen uit socialistische 

gelederen. 

Vereniging Nederland-USSR ...... 

Op 24 juni werd te Moskou opgericht de vereniging USSR-Neder-

land, tegenhanger van de in Amsterdam zetelende vereniging Nederland-

USSR. De nieuwe organisatie was er een in een lange reeks, die door 

Moskou was opgericht in een poging om het bilaterale contact tussen 

de Sowjet-Unie en andere landen te stimuleren. 

Kennelijk had men verzuimd de Nederlandse zusterorganisatie van 

de oprichting in kennis te stellen, hetgeen een aanwijzing is dat de 

Russen de vereniging Nederland-USSR maar matig waarderen. Volgens Het 

Parool zou de voorzitter van NU, Theun de Vries, over deze gang van 

zaken zeer ontstemd zijn geweest. Weliswaar werd dit later door De 

Vries in De Waarheid ontkend (zijn reis naar de Sowjet-Unie van 8-22 

augustus diende o.m. om de "goede betrekkingen" tussen de vereniging 
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en de Sowjet-autoriteiten te demonstreren), doch in feite trof de op - 

merking van het Amsterdamse blad midden in de roos. 

Terecht beschouwen de Sowjet-Russen de vereniging Nederland-USSR 

niet als representatief voor de Nederlandse samenleving. Zij pogen 

sinds geruime tijd meer "officielen contacten te leggen. De terughou-

dendheid van de Nederlandse regering op het terrein van de culturele 

uitwisseling met Oost -Europa is er mogelijk mede oorzaak van, dat de 

laatste tijd van Russische zijde weer wat meer aandacht aan NU wordt 

besteed. 
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Vakbeweging 

Pernec tieven _v°°r -EVC:1958  en_ umnle"...EVC 

Het congres dat de EVC-1958 op 30 en 31 januari 1960 in 

.rasnapplsky te Amsterdam wil houden, zal zoals bekend over de toe-

komst van deze communistische vakorganisatie moeten,beslissen. De 

plannen de eenbeidsvakaentrale "om te vormen" tot een "centrum voor 

eenheid en klassenstrijd .  in de vakbeweging" -door bet verbondsbestuur 

roor bet eerst in De Waarheid van . 22 september bekeAd gemaakt-

hebben de laatste maanden onder bestuurders en 'leden een toenemende 

spanning, verwarring en onenigheid veroorzaakt4 De bestuurders, die de 

plannen kregen te verdedigen, hebben sterke weerstanden te overwinnen, 

towel onder medebestuurders als onder de leden. De tegenstanders be-

grijpen dat met de zogenaanide "omvorming" in feite een opheffing van 

de EVC-1958 wordt beoogd. Inderdaad is dit de bedoeling van de algemeen 

secretaris der CPN, Paul de Groot, die immers op bet laatste . congres 

van de CPN in december 1958 de beleidsiijn terzake had aangegeven. 

Ophefting zonder meer -due liquidatie- is echter nirnrner zijn oogmerk 

geweest; hij ziet de opheffing. van de EVC-1958 in onverbrekelijk ver-

band met een overgaan van de communisten na.r het NVV, d.w.z. ale een 

step voorwairts voor de communistische beweging, in dien zin dat de 

CPN-ers bun isolement verbreken en daadwerkelijk hat beleid van het 

sociaiistische vakverbond zouden moeten beInvloeden. Een aanzienlijk 

aantal leden van de EVC-1958 ecbter, dat zich onder geen voorwaarde 

bij het NVV wil aannielden -betzij wegens.bezwaren van principigle of 

persoonlijke aard of-alleen vanwege de hogere contributie- beeft het 

lidmaatschap van de EVC-1958 inmiddels opgezegd. Het betreft bier 

hoofdzakelijk personen die niet bij de CPN zijn aangesloten en due niet 

condor partijdiscipline staan. 

.Zowel de "oude" EVC als ook het niet-communistische Onafhankelijk 

Verbond van Bedrijfsorganisaties -OVB- doen bun best de situatie in de 

EVC-1958 te benutten voor bun eigen ledenwerving. De "oude" EVC heeft 

daarbij uiteraard in velerlei toonaarden herhaald dat thans wea zonne-

klaar bewezen is dat zij Paul de Groot sedert 1958 niet ten- onrechte 

van liquidatie-voornemens t.o.v. de -toen nog Ongedeelde- EVC had 

beschuldigd. Dezer dagen rnaakte de leiding van de "oude" EVC bekend 

in februari a.s. een "tussentijds organisatie-congres" te willen bou-

den om na te gaan hoe de leden van de EVC-1958 naar de oude organisatie 

teruggehaald.kunnen worden. Ook zal een nieuw verbondsbestuur worden 

I 
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gekozen (de huidige voorzitter, 	 , is afgetreden; 

ook B. Brandsen wil zich terugtrekken). 

Inmiddels heeft zich tot dusverre slecbts bij 66n EVC -1958 -bond 

-n.l. de Bond voor land- en zuivelarbeiders- bet geval voorgedaan dat 

enkele hooldbestuurders zich openlijk tegen de gang van zaken hebben 

verzet en near een andere organisatie (bet OVB)zijn overgegaan, van 

waaruit zij de EVC -1958 -leden hebben aangespoord bun voorbeeld te 

volgen. Voorshands bestaan er evenwel geen aanwijzingen dat de gele-

deren van bet OVB of de "oude" EVC met een beduidend aantal oud-EVC-

1958.d.ers zijn versterkt. 

In De Waarbeid van 29 oktober drukte de voorzitter van de SVC-

1958 zich over bet te vormen "centrum" aldus uit, dat dit "de doel-

stellingen van de EVC-1958 breder zal uitdragen en een kracbtiger 

motor zal kunnen zijn". Hoe al deze schone voornemens in de practijk 

zullen uitvailen moet nog worden afgewacbt. Het enige duidelijke ge-

volg voor de EVC-1958 is tot nu toe ledenverlies en achteruitgang in 

inkomsten geweest. Oak indien bet congres de voorsteilen volgens de 

"discussie-grondslag" van het verbondsbestuur der EVC-1958 ongewijzigd 

aanvaardt (en er bestaat weinig reden bieraam te twijfelen, tenzij 

de leiding van de EVC-1958 zelf in overleg met bet partijbestuur der 

CPN te elfder ure tot een gewijzigde beoordeling van de situatie zou 

komen) kan dit uiteraard toch geen massage overgang naar het NVV ten 

gevolge hebben, om de eenvoudige reden dat het NVV vaL zijn kant niet 

van zins is Paul de Groot t egemoe t te komen. Hoe het congre s dan ook 

moge verlopen, het is hoogst onwaarschijnlijk dat daarna aan bet 

bestaan van de afzonderlijke EVC-1958-bonden al direct een einde zou 

worden gemaakt. 

Een onzeker punt in deze gescbiedenis is ook de houding van bet 

WVV, het Wereldvakverbond. Paul de Groot bezocbt Praag in oktober jl. 

Hij vertelde na terugkomst dat bet WVV-secretariaat bereid is met een 

delegatie van de EVC-1958 over de "omvormings"-plannen te praten. Voor 

zover bekend heeft de EVC-1958 echter nog steeds geen invitatie voor 

dat doel uit Praag ontvangen. Het schijnt vast te ataan dat het WVV-

secretariaat er ontstemd over is de laatste jaren steeds met conflic-

ten in de Nederlandse communistische vakbeweging te worden geconfron-

teerd. 

In dit verband dient te worden gereleveerd dat De Brug, bet 

orgaan van de SWP, de Socialisticbe Werkers Partij, in zijn editie van 



-35_ 

8 oktober 1959 verzekerde dat -toen enige jaren geleden reeds met de 

gedachte van opheffing van de Zenheidsvakcentrale ward gespeeld 

"het WVV uiterst sceptisch stond tegenover een opgaan zonder meer in 

het NVV". 

Huidige invloed van communistische vakbeweEing 

De cijfers van de ondernemingsraad-verkiezingen bij grote be 

drijven (hoofdzakelijk in Amsterdam) geven enig idee van de invloed 

welke de EVC--1958 via de zgn."vrije lijsten" thans nag op de 

bedrijfsarbeiders uitoefent. Ook zeggen deze cijfers ieta over de 

verhouding tussen de aanhang van EVC-1958. en "oude" EVC in die bedrij-

ven. 

Bij de verkiezingen voor ondernemingsraden in 1959 vertoonden de 

bedoelde "vrije lijsten" enige achteruitgang t.o.v. 1957 en 1958. 

De "oude" EVC kwam alleen bij de NDSM en bij Werkspoor Amsterdam met 

een eigen "vrije lijst" uit en verkreeg daar siechts reap. 1 en 2 

zetels (tegenover de EVC-1958 resp. 7 en 2 zetels). Werkspoor.Amsterdam 

is in feite het enige grote bedrijf waar de "oude" EVC in zekere mate 

nog voet aan de grond heeft en zich an meten met de aanhang van de 

EVC-1958. 

Behalve bij de NDSM is ook bij twee andere scheepswerven te 

Amsterdam (de ADM en Verschure) het aantal EVC-1958-ers in de onder-

nemingsraad -in verhouding tot de "arbeiderszetels" bezet door leden 

van de erkende bonden- nog steeds vrij hoog (40 a 50 	Hetzelfde 

is het geval bij enkele metaalbedrijven te Amsterdam (Du Croo & Brauns, 

Drake). Bij een in november 1959 gehouden verkie zing voor de afdelings-

raad van Verblifa Krommenie behield de EVC-1958 vier van de elf zetels. 

Bij de Hoogovens te IJmuiden werden in april 1959 nieuwe contact- 

commissies gekozen; de EVC-1958 verkreeg bier 8 van -de 64 te verdelen 

zetels (een achteruitgang van 43% ten opzichte van de zetelverdeling 

in 1957). 

Te Rotterdam heeft de EVC-1958 bij Wilton Fijenoord sedert 1958 

geen vertegenwoordigers meer in de ondernemingsra'ad. Bij de tweede 

Rotterdamse scheepswerf, de RDM, ontbreken de EVC-ers al . jarenlang 

in vertegenwoordigingen van werknemers. 
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Acties in 1959 

Van de "oude" EVC ging in het afgelopen jaar maar weinig activi-

teit uit. De EVC -1958 heeft meermalen getracbt zich te doen gelden; 

bet succes stond gewoonlijk niet in verbouding tot de moeite die men 

zich getroost had. Vooral beeft de EVC -1958 gepoogd de spanningen 

onder diverse groepen van werknemers, ontstaan door de invoering van 

een meer gedifferentieerde loonpolitiek, boger op te voeren. Enerzijds 

heeft de EVC -1958 daarbij ala van ouds bear best gedaan am, samen met 

de CPN en De Waarheid, te stoken in de verbouding tussen regering, 

werkgevers en werknemers. Anderzijda probeerde de leiding van de EVC 

1958 zicb achter de looneisen *ran het NVV te stellen teneinde op die 

wijze een soort van groeiende eenheid met deze vakcentrale te sugge-

reren. Aangezien de EVC--1958  ecbter buiten bet georganiseerd overleg 

staat en dus niet op de hoogte was van het verloop der loononderban-

delingen, is het enkele males: voorgekomen dat de EVC -1958 looneisen 

overnam, die lager bleken te zijn dan de in feite door het NVV gestel-

de. 

Tijdens de onderbandelingen over de nieuwe collectieve arbeids-

overeenkomsten in de metaa:nijverbeid en in de grafische bedrijven 

heeft de EVC-1958 niets nagelaten om de onder de betrokken werknemers 

ontatane onrust en ontevrederheid tot wilde stakingen te doen uit-

groeien. Hoewel inderdaad vla k voor het afsluiten van de CAO in de 

metaalnijverheid nog een staking uitbrak (bij Werkspoor Amsterdam op 

26 augustus) en ook het personeel van een groot aantal grafische be-

drijven, voornamelijk te Amsterdam, tot een niet door de erkende vak-

bonden gesteunde stakingsactie overging tvan 20 op 21 september) is 

bet aandeel dat de EVC-1958 hierin beat gehad slecbts klein geweest. 

De bouwvakbond van de Eln-1958, en wel speciaal de afdeling 

Amsterdam, beeft nog bet duidelijkst Gen aanwijsbare invloed gehad 

up bet uitbreken van stakingen onder bouwvakarbeiders (o.w. huis- 

sebilders). In meerdere conflicvn tussen groRppe you bouwvakarbeiders 

en hun werkgevers trad het bopfeur van de ABWB/EVC-1958 actief op, 

de laatste tijd vooral -bij stakingen van huisschilders- onder het 

mom van een zgn. zelf$tandige "shilderscommissie", die de eisen van 

de betrokken werkndmers teganovel de aannemers moet verdedigen. 

Naast de bovengenoemde actie3 heeft de EVC-1958 ook geprobeerd 

een rol te spelen bij de asnwerviig van Nederlandse werkkracbten voor 
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de Warnowwerft in cost-Duitsland. Het eerste contingent arbeiders ter 

sterkte van ongeveer 90 man, grotendeels uit Rotterdam afkomstig, 

vertrok begin februari 1959 naar de DDR. De erkende vakbonden badden 

de gegedigden gewaarschuwd voor bet risico van bet verlies der 

sociale voorzieningen bij vertrek near het buitenland. Inrniddels heeft 

deze scheepswerf het contract met de Nederlandse aannemer beeindigd 

en de werkkrachten naar Nederland teruggezonden. Voordat het zover 

wae, had de EVC -1958 herhaaldelijk gepoogd bij de Oost-Duitse bandels - 

delegatie, de leiding van de vakbeweging in de DDR en de directie van 

de scheepswerf te Warnemilinde zich ongevraagd op te werpen als be 

schermer van de belangen der Nederlandse werknemers. Voor zover viel 

na te gaan werd de leiding van de EVC -1958 door de genoemde instanties 

ecbter niet daadwerkelijk ingeschakeld. 

ActiesinWVV:verband :  _ 	w  _ 	_ 	_ Contactenmetlandenondercommunistisch _ _  
bewind 

Bestuurders van de EVC -1958 zijn in het afgelopen jaar berhaalde 

malen betrokken geweest bij activiteiten van het Wereldvakverbond. 

In dit verband verdient allereerst de anti -Euromarkt bedrijvigheid 

vermeld te worden. In december 1958 bracht.een WVV-functionaris een 

bezoek aan de leiding van de communistische vakbeweging te Amsterdam 

am gegevens te verzamelen ten dienste van de agitatie tegen de Euro-

markt. 

Het door het WVV-secretariaat in bet leven geroepen "comite voor 

coordlnatie en actie van de Euromarkt-landen" vergaderde in april te 

Rome en vervolgens medio oktober te Differdange in Luxemburg. Enkele 

EVC-1958-bestuurders namen hieraan deel. Een delegatie uit bet ge-

noernde "comit6", onder wie ook een PVC-1958-bestuurslid, reisde op 

10 juni naar Brussel en Luxemburg om ten kantore van de EEG en de 

KSG de bezwaren van bet WVV t.a.v. de Europese integratie uiteen te 

zetten. 

kortgeleden verzocht bet WVV-secretariaat aan de leiding van de 

EVC-1958 om gegevens te verstrekken over de gevolgen van de Euro-

markt op de economie van Nederland, zulks met bet oog op een aantal 

door Prang te organiseren radio-uitndingen. 

Jangetekend zij dat bet WVV ten behoeve van de buitenlandse 

politiek der Sowjet-Unie de groei van een grotere eenheid in West-

Europa zoveel mogelijk afbreuk tracht te doen, terwijl de niet- 
_ 
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communistische vakbeweging daar lijnrecht tegenover, juist een voile - 

dige integratie van de nationale economieFfn in de West-Europese 

landen voorstaat. 

De zgn. vredesactiviteit van de internationale communistische 

vakbeweging -door bet WVV als primaire task gesteld- paste zich aan 

bij de ontwikkelingen op internationaal niveau. Aan de vooravond van 

de eerste Geneefse ministers -conferentie belegde het WVV een vak-

bondsconferentie te GC;rlitz aan de Oder -Neisse -grens (8-10 mei). 

Een vier man sterke EVC -1958 -delegatie narn hieraan deel- Ter gelegen-

beid van de hervatting van dit overleg te Geneve (op 11 juli) reisde 

een "Nederlandse vredesdelegatie" derwaarts; een EVC -1958 -bestuurder 

maakte hiervan deel uit. 

Bestuurders van de EVC -1958 bezochten voorts bijeenkomsten van 

een aantal bij het rIVV aangesloten vakverenigings-internationales 

(VVI -Transport te Praag en Sofia, VVI -Handel en VVI-Textiel te 

Praag, VVI-Mijnen te Katowice in Polen VVI-Overheidspersoneel te 

Berlijn, VVI -Haut & Bouwvak te Boedapest). 

Ook in ander .opzicht was het contact met de USSR en de yolks - 

demooratiegn vrij intensief. Individueel of in delegatieverband 

ondernamen verscbillende bestuurders en kaderleden van de EVC-1958 

studie- of vacantiereizen naar die landen. Afgevaardigden van de 

EVC-1958 zijn ook tegenwoordig geweest bij de 1 mei -festiviteiten in 

China, Bulgarije, Tsjechoslowakije en de DDR. 

In april 1959 trad de "oude" EVC uit bet Wereldvakverbond. Op de 

tweede van die meand had B. Brandsen tijdens een zitting te Warschau 

van het Uitvoerend Comit6'van bet WVV (door hem in zijn kwaliteit 

van vice-voorzitter WVV bijgewoond) geprotesteerd tegen de niet-

statutaire aanwezigheid van zijn tegenstander, de voorzitter van de 

EVC-1958, 	 (die rechtstreeks van Moskou, waar hij bet congres 

van de Sowjet-Russische vakbeweging pls gast had bijgewoond, naar 

Warschau was gereisd op verzoek van de Sowjet-Russen). Toen zijn 

protest niet ward gehonoreerd -hetgeen hij opvatte als een partij-

kiezen van bet WVV v661- de EVC-1958- stelde Brandsen zijn functie 

van vice-voorzitter ter beschikking en verliet hij de vergadering. 

Het verbondsbestuur van de "oude" EVC keurde zijn handelwijze goed 

en verbrak het organisatorische contact met het WVV-secretariaat. 
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Tezelfdertijd zond het een uitvoerige "verkiaring" over bet conflict 

met het 4VV aan alle bij het WVV aangesloten organisaties toe. Enig 

effect ten bate van de "oude" EVC heeft dit, naar later bleek, echter 

niet gehad. 

Ala gevolg van de breuk met het WVV ontving de "oude" EVC uit de 

volksdemocratische landen ook geen invitaties meer voor bijwoning van 

1 mei -vieringen of vacantiereisjes. Het contact met landen achter bet 

IJzeren Gordijn is wat de "oude" EVC betreft sedertdien vrijwel ge 

heel verbroken. Hetzelfde geldt uiteraard voor de verbindingen tussen 

de VVI's en de daarbij aangesloten bonder van de "oude" EVC! 

Wel reisden Brandsen en Gortzak in de 2e belft van april als 

afgevaardigden van de "oude" EVC .naar Belgrado, alwaar zij de gast 

waren van de congresserende Joegoslaviscbe vakbeweging. Blijkens een 

bericht in De Waarbeid over deze reis beschouwde de CPN dit openlijk 

met Belgrado in contact treden als een bevestiging van de "politieke 

onbetrouwbaarbeid" van Brandsen c.s.*(VVI -Transport onderhoudt nog con-

tact met de ABT van de "oudeu-EVC.) 

Studiereis van "werkers uit de OekraIne" 

Voor de eerste magi heeft er in 1959 persooniijk contact plants 

gehad tussen vertegenwoordigers van de Sowjet-Russische vakbeweging 

en bestuurders van niet-communistische vakbonden in Nederland. Onder 
.111•WEINMINSIM. 

auspicien van de UNESCO maakte namelijk een tiental "werkers uit de 
s. 

Oekraine" van 26 oktober tot 8 november een studiereis door Nederland. 

Voor bet verslag van deze reis wordt verwezen near maandoverzicht 

nr 11. Te dezer plaatse wordt alsnog het volgende aangetekend: van 

Sowjet-Russische zijde werd tij dens de voorbereiding van het reis-

programma uitdrukkelijk verzocht daarin plaits te geven aan bezoeken 

aan vakorganisaties en ontmoetingen met "activisten" uit de vak-

beweging. Toen het gezelschap goed en wet in Nederland was gearriveerd, 

bleken de reisleiders zich niet te willen bepalen tot ontmoetingen 

met bestuursleden van het NVV. Zij namen ook contact op met de hoofd-

besturen van de katholieke en protestants-christelijke vakcentrales. 

Bij de diverse samenkomsten met bestuurders van Nederlandse vakbonden 

zijn zij er niet in geslaagd bet incidentele contact in duurzamer 

connecties om te zetten. Uiteraard blijft bet mogelijk dat zij er near 

zullen streven in de toekomst toch tot een uitwisseling van delegaties 

te komen. De communistische vakbeweging in Nederland is aan de rond-

reis van de gasten uit de USSR niet te pas gekomen. Inderdaad was 
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van Nederlandse zijde voor de ontvangst van de Oekrarners als voor 

waarde gesteld dat de EVC -1958 er buiten zou worden gehouden. Niette 

min viel het op dat de leiders van de Sowjet-Russische groep boege-

naamd geen enkele interesse voor de communistiscbe vakbeweging can de 

dag legden en kennelijk inzagen dat deze in vergelijking met de erkende 

vakverbonden maar weinig te betekenen heeft. 

De Sowjet-Unie is tot dusverre sheen opgetreden als gastheer 

voor EVC-delegaties, die steeds vorstelijk werden antvangen. Mogelijk 

zal de centrale leiding van de vakbeweging in de USSR door bet rapport 

van de Oekrarners tot het inzicht komen dat deze delegaties bijzonder 

weinig achter zich hebben. Aileen de toekomstige ontwikkeiing kan uit-

maken of dit consequenties met zich zal nieebrengen. 
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HOOFDSTUK III - OVER1GE GROEPERINGEN  

Socialintische Werkers Partij 
• 

Een korte terugblik 

De leidende figuren van de Eruggroep werden reeds bij de jaar-

wisseling gesteld voor de oplossing van een belangrijk vraagstuk, ni. 

het al of ni.t deelnemen net een eigen candidatenlijst aan de ver-

vroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. In een op 10 en 11 januari 59 

gehouden landelijke conferentie besloot de groep, met een kieine 

minderheid tegen, onder de naam "De Brug voor Vrede en Socialisme" 

aan de verkiezingsstrijd deel te nemen. Tot de minderheid behoorde 

o.a. ook "Jan Hoogcarspel, die -juist voor het besluit tot deelname viel-

no een poging ondernam tot een verzoening van de groep met het CPN-

bestuur te koiten. De conferentie wees de door dit bestuur gestelde 

voorwaarden af. Hoogcarspel werd ale CPN-lid geroyeerd. 

De verkiezingen brachten niet het begeerde succes. De Bruglijst 

verwierf slechts 35.000 ofwel 0,58%; van het totaal der uitgebrachte 

geidige stemmen en geen der vier Brugleden, die na hun royement ale 

CPIT-er - hun .zetel bezet bielden, keerde in de Tweede Kamer terug. De 

teleursteiling werd .  enigazins verzacht door de zware verkiezingsneder-

laag van de CPN, w .aartoe men het zijne rneent te hebben bijgedragen. 

Op 2 maart werd de kwetie van het oprichten van een eigen 

politieke partij in een landelijke conferentie aan de orde gesteld. 

Men besloot ben commissie in te stellen, die tot taak kreeg de wense-

lijkheid van het oprichten van een partij te onderzoeken en rapport 

uit te brengen. Dee commissie Icon het onderling niet eens worden, 

zodat hoar arbeid resulteerde'in een meerderheids- en een minderbeids-

rapport. 

Be meerderheid, die zich voor bet oprichten van een nieuwe 

partij uitsprak, voerde o.m. aan dat "de strijd" alleen gevoerd kan 

warden in georganiseerd verband. Haars inziens zou een losse band, 

zoals deze bestond tussen de aanhangers van De Brug,niet kunnen leiden 

tot politieke machtsvorming. De andere links gerichte partijen zoals 

de PvdA, de PSP en de CPN boden h.i. geen basis voor de principiele 

klassenstrijd. 

Be minderheid wees het stichten van weer een politieke partij af, 

o.m. op grond van Lenin's uitspraak, dat versplintering van de revo-

lutionaire krachten niet toelaatbaar is. Zij wees er bovendien op, 
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dat de in bet verleden in ons land door' dissidente coMmunisten opge 

richte partijen steeds op een mislukking zijn uitgelopen. Door hear 

werd de worming van een politiek propagandacentrum aangeprezen. 

Beide rapporten werden in de voorzomer op vergaderingen van de 

plaatselijke groepen ter discussie gesteld. Alle groepen spraken zich 

uit voor het opricbten van een eigen partij. Het minderbeidsrapport 

werd niet of nauwelijks besproken. 

De landelijke leiding van de Bruggroep, door de belangrijkste 

plaatselijke groepen onder druk gezet, schreef reeds op 12 juli 1959 

een landelijke conferentie uit, waar met grote meerderheid ten gunste 

van het oprichten van ean eigen partij werd beslist. Als naam voor de 

partij werd gekozen "Socialistiscbe Werkers Partij" (SWP). De aandui 

ding "communistiscb" in de naam werd verrneden omdat de CPN near veler 

mening bet comLunisme te zeer in discrediet heeft ,gebracht. De opge 

ricbte partij, zo luidde een ter conferentie aangenomen resolutie, 

baseert zich op het wetenschappelijk socialisme, zo ale dat door Marx 

en Enkels is gefundeerd en. door Lenin ontwikkeld. 

De enige tijd later door enkele niet-communistische bladen g :euite 

veronderstelling, dat de oprichters van de SWP de communistische begin-

sale ii de rug hadden toegekeerd, werd van de hand gewezen, 0.5. door 

Gortzak, die in De Brug van 13 augustus betoogde, dat de SWP een 

onvervaiste communistische levenshouding noodzakelijk acbt. 

. 
	Fr werd een uit zestien personen bestaand "voorlopig partij- 

bestuur" gekozen, dat o.m. de opdracbt kreeg voor de nieuwez partij 

de statuten, een buishoudelijk reglement en een beginselprogram te 

ontwerpen en tevens een congres voor te bereiden. Dit congres zal op 

23 en 24 januari 1960 worden gebouden. Voor bet samenstellen van de 

statuten, bet huisboudelijk reglement en bet beginselprogram benoemde 

bet partijbestuur een tweetal commissies. 

Met uitzondering van Jan Hoogcarspel,trok de minderbeid zich 

terug, nadat bet besluit tot oprichting van een eigen partij was 

gevallen. Hoogcarspel daarentegen deed zich sindsdien kennen ale een 

der promotors van de SWP. • 

- De nieuwe partij heeft nog a slechts geringe activiteit naar buiten 

•ntplooid. De tijd van de niet in groot aantal beschikbare krachten 

wordt in beslag genomen door pogingen tot verdere uitbouw van de 

organisatie. In verschillende plaatsen zijn afdelingen opgericht. De 

door deze afdelingen uitgeschx!.even huisboudelijke vergaderingen 'warden 

over bet algemeen slecbts matig tezocht. 
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De meeste belangstelling wordt nog in Amsterdam betoond, waar de 

organisatie ook bet verst is gevorderd. 

Het ontwerpbeginselprogram werd medio november aan de afdelingen 

ter bediscussiering in de ledenvergaderingen toegezonden. De ontwerpen 

van statuten en buishoudelijk reglement zullen binnenkort volgen. Het 

aanstaande congres zal daaraan zijn definitieve goedkeuring moeten 

geven. 

Contacten buitenland 

Reeds voor tot oprichting van de nieuwe partij werd besloten, 

heeft de Bruggroep getracht verbindingcn te leggen net buitenlandse 

communistische partijen of in elk geval gepoogd haar standpunt bij die 

partijen te verdedigen en zo mogelijk inganig te doen vinddn. Wear de 

groep en later de SWP op niet mis te verstane wijze door MoskoU is 

veroordeeld, wekt het geen verwondering, dat zij alleen maar enig 

gehoor heeft gevonden bij de Joegoslaven en enkele in oppositie zijnde 

comrnunistiscbe groeperingen. 

Financien 

Ter financiering van de verkiezingscampagne werd in januari 1959 

het Strijdfonds voor Vrede en Socialisme opgericht, waarvan men lid 

kon worden tegen een minimum contributie van/0,25 per week. Hieruit 

en uit andere vrijwillige bijdragen werden mede de kosten, verbonden 

aan de uitgave van De Brug bestreden. Dit orgaan verschijnt vanaf 

midden januari in plaats van e6n maal, twee keer per maand. 

Omdat de Bruggroep bij de verkiezingen geen enkele zetel in de 

Tweede kamer kon veroveren, viel de vergoeding weg, die de tot de 

Bruggroep beborende leden der Tweede Kamer voordien badden ontvangen. 

Dit was een harde slag, waardoor bet verschijnen van het bled De Brug 

in geyser kwam. In verband bierrnede werd toen een Garantiefonds De 

Brug gevormd, waarop intekening met vrijwillige jaardonaties -desge- 
. 	wenst per week of per maand te incasseren- werd opengesteld. 

Het aantal abonne's op De Brug wordt geschat op ongeveer 2000. 

Concluderend kan worden gezegd dat de SWP in feite nog in het 

oprichtingsstadium verkeert. het is daarom nog te vroeg een gefundeerde 

beoordeling van Naar positie te geven. Het eerste"partijcongres zal 

daarvoor wellicht rnogelijkheden bieden. 
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WilziginEsvoorstellen beginselprogram 

In De Brug van 17 december jl. publiceerde bet voorlopig partij-

bestuur van de. SWP de uit de afdelingen ontvangen voorstellen tot 

wijziging van bet beginselprogram, tezamen met de prae-adviezen van de 

partijleiding, die tijdens een zitting van het SWP-partijbestuur dd. 

13 december werden vastgesteld. 

Het ligt in de bedoeling de afdelingen al deze wijzigingivoor-

stellen, alsmede de uitgebrachte prae-adviezen te paten bespreken in 

de ledenvergaderingen, die nog aan het komende congres van de SWP 

(23 en 24 januari 1960) vooraf zullen gaan. 

De meeste .wijzigingsvoorstellen blijken afkomstig te ziip uit 

Amsterdam, hetgeen nauwelijks verwondering behoeft te wekken gezien het 

feit, dat deze stad het boiwerk van de SWP is Ben belangrijk.deel van 

de Amsterdamse voorstellen is afkomstig uit de afdeling !vatergraafs 

weer. Het valt op, dat de meeste van de door deze afdeling gedane 

voorstellen ongewijzigd door bet partijbestuur van de SWP zijn over - 

genomen. Tot de belangrijkste wijzigingsvoorstellen behoort dat van de 

afdeling Haarlem. Hoewel deze afdeling het met de inhoud van het 

ontwerpprogram geheel eens is, draagt de vorm ervan haars inziens te 

veel het stempel van baastwerk. De afdeling adviseert daarom het ont-

werp voor de duur van een jaar ongewijzigd te aanvaarden en de commis-

sie van voorbereiding in de gelegenheid te stellen er een betere vorm 

aan te geven; een nieuw ontwerp zou voor september 1960 aan de leden 

moeten worden voorgelegd. 

De SWP-leiding bee ft het Haarlemse voorstel in deze vorm afge-

wezeh en adviseert eerst de vele goede.wijzigingsvoorstellen op bet 

komende congres in bahandeling te nemen. Het partijbestuur, dat overi-

gene wel oog blijkt te bebben voor de bezwaren die de afdeling Haarlem 

bee ft geopperd, zegt er echter niets op tegen te bebben dat aan de 

programoommissie eventueel zou worden opgedragen vo6r een volgend 

congres verbeteringen of een ornwerking van bet program voor te bereiden. 

Pacifistisch  3o3ialistiache  Partij (P SEA, 

Het belangrijkste feit dat omtrent hat wel en wee van de •PSP in 

1959 te vermeLden valt, is ongetwijfeld de verkiezing van twee barer 

vertegenwoordigers in de Tweede Aamer. Behalve dat dit tot gevolg 

heeft dat de PSP -zij het ook in geringe mate- haar invloed kan doers 
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geld -en op 's-lands politieke en sociale gang van zaken, is waarschijn-

lijk nog een voornamer punt, dat haar reden van bestaan is bewezen en 

dat, ook buiten haar directe aanhangers, haar denkbeelden bleken te 

spreken tot een deel van bet kiezersvolk. In de periode na de verkie-

zingen ging het ledental met sprongen omboog en het beweegt zich thans 

om de 2500. 

Terwij1 du$ uiterlijk een consolidatie van de Pacifistisch 

Socialistische Partij heeft plaats gehad, bestaan er niettemin aan-

wijzingen dat het innerlijk met de solidariteit niet al te best ge-

steld is. Afgezien van persoonlijke tegenstellingen -men zouironisch 

kunnen zeggen: liggende in het pacifistische vlak- bestaat er ook in 

de socialistische vleugel geen eenheid. 

Zoals bekend.is het officile partijptandpunt: geen communisme, 

maar ook geen anti-communism. Waar sprake is van rneGewerking aan 

communistische voorstellen spruit deze veelal niet voort uit ideolo-

gische motieven maar berust deze op practiscbe overwegingen. 

Er bevinden zicb echter onder de leden(een politiek.heterogeen 

gezelschap, waarbt oud PvdA-ars en voormalige CPN-ers clsmede aanhan-

gers van de Derde Weg zich geschaard hebbert), groepen --sours_ ook wel 

bijna bele afdelingen- die niet afkerig zouden zijn van een samengaan 

met de Socialistische Werkers Partij of dip altbans een uiterst linkse 

koers willen varen. 

Daar het wel zeker is dat een groot gedeelte voor deze denkbeelden 

net voelt, lijkt de mogelijkheid van een scheuring niet geheel denk-

beeldig. 

Zou de PSP in 1960 met een dergelijke ontwikkeling worden 

geconfronteerd, dan zal er maker grote tegenkanting uitgaan van een 

deel der oude aanhang, dat uit idealistische of ambitieuze motievcn 

wil vasthouden aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid der partij. 

Vredesbeweging De Derde Weg 

Reeds van begin 1959 of wezen bepealde symptomen er op dat er 

voor De Derde Weg een periode van achteruitgang was aangebroken. Zo 

deed in januari van dat jaar de penningmeester een oproep uitgaan our 

extra bijdragen te storten ter aflossing van een "ereschuld" van 

ruim f 4.000,-. In december jl. was van dat bedrag nog slechts de 

helft binnengekomen. 

De oplaag van bet orgaan De Derde Weg, aanvang 1958 nog 2.500 

exemplaren bedragende, was in aecember van dat jaar teruggelopen 
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tot 2000 exemplaren en vertoonde in 1959 nog verdere teruggang, nl. 

tot 1500 stuks. Bovendien kwam dit blaadje, in afwijking van de in 

elk nummer opgenomen mededeling "verschijnt 1 x per maand", in 1959 
slecbts zeven maal uit. 

Deze gang van zaken zal deels bet gevolg zijn van het feit, dat 

de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), de Onafbankelijke Vredes-

liga en soortgelijke organisaties min of meer hetzelfde terrain be 

strijken als De Derde Weg en deels ook omdat bet in al deze organi-

saties veelal om dezelfde personen gaat. Voorts is bet wel zeker dat 

deze vredesbeweging te kampen heeft met ernstige interne moeilijkbeden, 

welke niet alleen in bet persoonlijke vlak liggen, dock ook en vooral 

over de principigle vrasg van het al dan niet medewerken aan communis-

tisch getinte acties lopen, Het behoeft niet als uitgesloten te warden 

beschouwd dat door een en ander het bestaan van De Derde Weg op bet 

spel staat. 

Stichting Anti-Atoombom-Actie (AAA) ========_===================== 

De AAA, waarin de ULO-onderwijzer 	 de drijvende 

kracbt is, zette in 1959 haar pogingen voort om bet Nederlandse volk 

bekend te maken met de aan proefexplosies en het gebruik van kern- 

wapens verbonden gevaren. Behalve door lezingen en openbare bijeen-

komsten geechiedde zuiks ook door middel van een in 1959 min of meer 

regelmatig verschenen voorlichtingsorgaan. 

Hoewel er thans in een aantal pleatsen AAA-afdelingen zijn opge-

richt, is de Stiebting er tot nu toe nog niet in geslaagd uit te 

groeien tot een grote landelijke beweging. Evenals bet geval is met 

andere bonafide vredesgroeperingen, dient ook de AAA bij voortduring 

te waken tegen communistiscbe infiltratiepogingen. 

Reeds uit een der eerste nummers van haar voorlichtingsorgaan 

bleek dat de AAA zich wenste te distanci;ren van "de uiterst linkse 

groep, die in de Vredesraad haar eigen organisatie beeft". In bet 

orgaan werd er in dat verband ook op gewezen dat enige malen een AAA-

afdeling niet tot stand was gekomen, omdat het initiatief van commu-

nistische zijde was uitgegaan. Aiangenomen ken worden dat de AAA er 

over het algeme en.  in geslaagd is ,de communistische infiltratie binnen 

de perken te houden. 
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Activiteit van oudnolitieke delinquenten 

Hinag 

Het beeldi dat de Hinag over 1959 vertoonde, week vrijwel niet of 

van dat over de voorafgaande jaren, hetgeen betekent dat het Sticbtings 

bestuur, in overeenstenming met de doelstellingen, een a -politieke 

koers bleef varen. De daartegen geuite oppositie van 	aantal meer 

radicale elementen werd door het bestuur afgewimpeld. 

De werkzaarnhed .en bestonden deshalve voornamelijk uit steun-

verlening aan invaliden en behoeftigen, uit het incidenteel verlenen 

van arbeidsbemiddeling en het verschaffen van inlichtingen omtrent 

vermisten. In verband met de beperkte financiele middelen en het 

gering aantal medewerkers hadden deze activiteiten een beperkt karakter. 

Europese Jongeren Orde op Nationale Grondslag CUM) 

Deze door enkele oud-politieke delinquenten opgerichte jeugd-

organisatie (zie MO nrs 4 en 12, 1958) verdween van bet toneel. De 

daarbij betrokken figuren moesten hun piannen opgeven, nadat bun was 

gebleken dat de "jeugd" daarvoor niet de minste belangstelling toonde. 

Paul van Tienen 

Politiek uitgespeeld, houdt deze oud SG-officier en gewezen leider 

van de voormalige NESB zich thans o.m. bezig met het uitgeven van de 

"Publicaties van het Nederlandse Archief der Conservatieve Revolutie". 

Als nr 6 verschenen dwarin "AantekeninEen op Mussert's verantwoording 

(Mussert's politiek beleid)". Zoals de scbrijver stelt, beoogt hij 

hiermede "een bijdrage te leveren tot be ter begrip van het nationaal-

socialisme in Nederland ten dienste van hen, die een streven naar 

historische waarheid van politieke propaganda, die op bewuste  verdraai-

ing van de waarheid gericht is, weten te onderscheiden". 

Na een der•elijke inleiding behoeft bet geen verwondering te 

wekken dat ook deze publicatie nr b nationaal-socialistisch is ge-

kleurd. De auteur geeft blijk een groot bewonderaar te zijn van de 

ideegn van Hitler, "bij wie men juist steeds weer morele overwegingen 

kon vaststellen." 

Typerend voor Van Tienen's rnentaliteit en voor de wijze waarop 

hij zich zelf schuldig maakt aan "verdraaiing van de waarheid", is 

een passage waarin hij een figuur uit de vaderlandse historie, 
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raadspensionaris Johan de Witt, in zijn beschouwing betrekt, en welke 

luidt: "Het voetstuk, waarop bet standbeeld van deze ilandverrader' 

rust, draagt o.a. de inscriptie 'Een volmaakt Hollander'. Wie denkt 

bier niet aan Mussert?" 

Het gescbrift van Van Tienen is bier slechts vermeld omdat er 

opnieuw uit naar voren komt, hoe sommige lieden het nationaal-socialisme 

nog steeds verheerlijken 	en blijkbaar ook nog aftrek vinden voor 

bun geschrijf. 

Het blijft voorshands een open vraa6 of dit soort ne,-;-aezisme wel 

iets uitstaande beeft met de veelbet5proken verschijnselen van anti - 

semitisme, die zicb de laatste tijd in de wereld hebben voorgedaan. 

Bij de bedoelde deden -o.m. het besmeuren van synagogen, bet kladden 

van anti -joodse leuzen e.d. zal een uitgebreid onderzoek op inter-

nationals schaal misschien opbeldering kunnen geven over de herkomst 

en het eventueel bewust dirigeren van deze verontrustende practijken. 
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HOOFDSTUE. IV - VREEEDELINGEN  

Surinamers in Nederland 

Hoewel in bet algemeen het merendeel der in Nederland verblijven 

de Surinamers zich aanpast aan de Nederlandse levensgewoonten en op 

geen enkel gebied moeilijkheden veroorzaakt, kan dit laatste van een 

klein deel dezer groep niet worden gezegd. raj omvat totaal 5000 

Surinamers, waarvan de meesten in Amsterdam verblijf houden, waarop 

rep. Rotterdam en Den Haag in aantal volgen. 

Surinamers hebben zonder meer in Nederland toegang uit hoofde 

van het statuut van het Koninkrijk. Dientengevolge kwamen behalve 

degenen, die voor studiedoeleinden d n wel voor bet aenvearden van een 

behoorlijke werkkring naar one land gingen, ook enige tientallen lieden 

ala verstekeling of schepeling uit Suriname naar bier. Zij zijn een 

doorn in het oog hunner weldenkende landgenoten, die er prijs op stellen 

de naarn "urinamer" hoog te houden. De op "goed geluk" near Nederland 

vertrokken lieden zijn veelal ongeschoolde arbeiders. Bij bun aankomst 

werden zij weliswaar in de meeste gevallen door de Amsterdamse of 

Rotterdamse politie opgevangen, maar Loch moesten zij eveneens worden 

toegelaten. Zij kwamen na voorlopig door een landgenoot prive of van- 
. 

wage een der Sui.inaamie vereriigingen te zijn voortgeholpen, meestal 

ten laste van de Nederlandse gemeenschap en niet weinigen van hen ge-

raakten bier later aan de ielfkant der samenleving bij bun pogingen 
• 

op minder oirbare wijze aan de kost te komen. 

Vooral de laatste tijd uitte men in Surinaamse kringen zijn mis-

noegen over de gedragingen van deze lieden en vroeg men zich af 

waarom de Nederlandse regering geen maatregelen neemt teneinde het 

mogelijk to maken dergelijke mensen de toelating tot Nederland te wei-

geren of hen, zo zij reeds binnenkwamen, te verwijderen, te weer waar 

aan de toelating in Suriname wel verschillende voorwaarden verbonden 

zijn. 

Men is in Suriname bier en daar van mening, dat deze personen niet 

alleen de goede naam van dat land en zijn bevolking schaden, maar ook 

een bepazld politiek risico voor zich zelf opleveren. Niettegenstaande 

van communistische zijde tot nu toe weinig moeite werd gedaan om deze 

mensen politiek te benaderen, wordt bet geenszins denkbeeldig geacht, 

dat sommigen gevaar lopen te eniger tijd in extremistisch vaarwater 

te geraken. 



Op verzoek van de "Public Relations Officer" van Suriname, 

, die in september jl. ons land bezocht, werd vanwege "Het 

Surinaams Verbond" een verslag opgemaakt van bet werk der Sociale 

afdeling van dat verbond. In bet bedoelde rapport wordt dit onderwerp 

voor een deel bebandeld, waarbij de aandacht van de regering van 

Suriname ward gevestigd op de noodzaak een speciale functionaris aan 

te stellen voor de behartiging van de belangen der Surinamers in 

Nederland, voor zover de bemoeienis daarmee niet ligt op de weg der 

verscbillende Surinaamse verenigingen. 

Federatie van Surinaamse Verenigingen 

In de Surinaamse verenigingsactiviteit in Nederland, die reeds 

geruime tijd vrij onbeduidend was, is sedert kort opleving te zien. 

Dear is vooreeret de per 19 september 1959 te Den Haag nieuw 

opgerichte Vereniging voor Surinamers, met ads bestuur 

, 	 en 	 alien wonende te 

Is-Gravenbage. 

Dit bestuur nodigde de bestuursleden van de andere Surinaamse 

verenigingen uit tot een bijeenkomst te Den Haag op 19 september 1959 

waar de Public Relations Officer van Suriname, 	 een causerie 

hield over het doel van zijn bezoek aan Nederland, de verbouding 

Nederland-Suriname en de planner: van de Surinaamse regering. 

Bij deze gelegenheid werd op instigatie van de beer 	beraad 

slaagd over bet beleggen van een bijeenkomst van afgevaardigden van 

alle Surinaamse verenigingen teneinde to komen tot het vormen van een 

overkoepelend orgaan in het belang van be ter underling contact en 

samenwerking. Deze vergadering vond op 11 oktober d.a.v. plaats te 

Oestgeest in hotel Het Witte Huis ander voorzitterscbap van R.R. 

Venetiaan, voorzitteriande Suiinaamse Studentenvereniging te Leiden. 

Daarbij waren v6rtegenwoordigd: Srenang Kondre, Vereniging van Suri-

namers te Rotterdam, Sportvereniging Azema, Vereniging voor Surinamers 

(Den Haag), Wie Eegie Sanie, Ons Suriname, Surinaamse Studenten Vereni-

ging Leiden-Delft. 

In daze vergadering werden doel etc. der diverse verenigingen 

uiteengezet en mogelijkheden van cogrdinatie besproken. 

In principe werd besloten een federatie te vormen. Na ruggespraak 

met de leden 'gramma afgevaardigden der diverse verenigingen op zondag 

2 januari 1960 te L'eiden wederom bijeen ter verdere bespreking van 

deze aangelegenheid. 
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Surinaamse arbeiders der Amsterdamse Drooadok 	(ADN) 

Slecht was de ervaring, die de Amsterdamse. Droogdok Mij met de 

96, uit Suriname uitgezonden arbeiders, opdeed. Bij aankomst in 

Nederland bleek dat de selectie bij aanname in Suriname geheel onvol-

doende was geweest. Enkele arbeiders bleken physiek niet geheel ge 

schikt. Bovendien wilde een aantal van hen niet bij de ADM werken. 

Van de overige arbeiders werd inmiddels een aantal op kosten van de 

droogdokmaatschappij gerepatrieerd. . 

In juni jl. heeft de ADM. het 2 -jarig contract met de overgebleven 

arbeiders, dat eind oktober 1959 zou expireren, opgezegd onder mede-

deling, dat zij, die zulkS wensten, met hun gezinsleden op haar kosten 

naar Suriname konden terugkeren. De mogelijkheid werd open gelaten 

om op een Nederlands arbeidacontract bij de ADM in dienet te blijven, 

met verval van het recht op vrije overtocht naar Suriname... 

In augustus 1959 bield de directit naar aanleiding van enig verzet 

van de zijde der arbeiders tegen opzegging van bet contract, met 

vertegenwoordigers van hen een bespreking. Daarbij kwam de 4pm op 

bevredigende wijze tegemoet aan bun verlangens, die verband hielden 

met financile vergoedingen en overtocbt naar Suriname. Een 16 -tal 

ongehuwden onder deze arbeiders verklaarde zich bereid op Nederlandse 

voorwaarden een arbeidacontract met de ADM aan te gaan, hetgeen deze 

accepteerde. De overigen keerden naar Suriname terug..De laatsten 

vertrokken op 6 november jl. 



Stakingsoverzicht december 1959 

Bedrijf Aanleiding Inmenging vakbonden Resultaat No.  

Staking 
duurt nog 
voort 

Schildeirstedridt .'Protest tegen- 
Fa...J.Oosterom 	het uittetalen 
Amsterdam 	 v.h. loon vol- 

gen..s• CAC 

Schilderszommissie 
(een: permanent actie 
comlte, 	EVC- 
I958) leidt deze sta,- 
king en verzorst: 
uitkering 

• 

idem 

idem 

idem 

idem 

geen 

Schildersbedrijf 
Fa.Corsel Valken-
burg (bouwobjec ,. 
ten te Amsterdam) 

Fa .Hoogeweg 
(schildersbe-
drijf) Amsterdam 

Fa.J.Meyer & Zn. 
(schildersbe-
drijf) Amsterdam 

Schildersbedrijf 
Fade Bok Leer-
dam (bouwobjecten 
te Amsterdam) 

Industrigle 
Maatschappij 
Zutphen (IMZ) 

idem 

idem 

idem 

idem 

loongeschil 

idem 

Eis niet in- f  3. 

stakers her-
vatten het 
werk 

Staking 	• 
duurt nog. 
voort 

idem 

geen 
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131405 2  j 2 22 

V 
Begin 

1 in vo-
g rige 
n maand 

De onder de stakingsstreep vermelde getallen geven het aantal 
stakers aan. De ..boven de stakingsstreep_vermelde getallen ge-
ven het aantal arbeiders aan dat in normale toestand werkzaam 
is. 
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AGENDA: ============ 

Datum: 
	

Bileenkomst: 
	

Plaats: 
	

Organisatie: 

10 jan. 610 
	

Jeugdvredesmanifestatie 	Amsterdam 
	

ANJV 

* 13-15 Jan.: • Administratier Comiti: Via- 	Berlijn 
	

WVV 
Overbeid. 

23-24 jan. 	Congres SWP 

Buitengewoon congres EVC-1958 

Jeugdforum voor de Balkan-
landen 

Congres "oude" EVC 

Internat.bijeenk.t.g.v.vie-
ring Internat.Vrouwendag 

30-31 jan. 

* 30 jan. 
3 febr. 

* februari 

* maart 

Amsterdam 
	

SWP 

Amsterdam 
	

EVC-1958 

Boekares t 
	

WFDJ 

Amsterdam 
	

"oude" EVC 

Kopenhagen 	IDVF 

16-18 april 

april 

• april 

• 27-31 aug. 

Congres CP-Belgig 

Conferentie over bedrijfswerk 

Algemene Raad WVV 

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

Luik 

Peking 

Boedapest 

CPB 

ANJV 

MTV 

WVV 

* sept. 	 Internat .Vakverenigingsconf . Praag 
	

WVV 

* herfet 
	

2e Internat.bijeenkomst 
	

Oostenrijk 	IOJ 
journalis ten 

kerstmis 

1960 

1960 

• 1960 

juli of 
aug.1961 

8e congres ANJV 

7e congres Internat.Ver.van 
Democr.Juristen 

Wereldjeugdforum 

be IUS congres 

6e Internat.conf.partij-
historici 

ANJV 

IVDJ 

WFDJ 

'Us 

Partij-institu-
ten en com.voor 
gesch. 

Amsterdam 

Moskou 

9 

* 1961 
	

2e conf.Geschied.v.h.verzet Warschau 
	

FIR 

1962 
	

8e Wereldjeugdfestival 
	

VW en IUS 

* nieuw c.q. aangevuld. 
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