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D e So vv j e t •- U n i e
Ket centraal corrite v a n _ d e CFSU
I-.a de dood van Stalin komt het centraal comite -bet par ti jbestuur- van de CPoU op gezette tijden tesaffien. De onder Stalin's
bewind geldende par ti j statu ten hielden de bepaling in, dat het
centraal coniite op zijn minst eens per half jsar in plenaire

zitting

moest bijeenkomen . Kaar Cbroestsjow in zijn gehein.e rede op bet XXste
congres in februari 1956

memoreerde , bad Stalin dit voorscbrift vele

jaren genegeerd. Reeds kort na zijn overlijden bepaalden de nieuwe
ffiachthebbers dat bet parti jbestuur voortasn veelvuldiger en geregeld'
zou vergaderen. Sindsdien werd het usance minstens eens in de • vier
maanden te beraadslagen .
Terwijl bet par ti jpresidiurn -het dagelijks bestuur, ge-iozen uit
bet partijbestuur van de CFbU- zicb met de belangri jkste zaken bezig
h o u d t , is bet partijbestuur belast met de algeniene leiding van bet
gehele werk der partij . Op grond van de statuten is dit centraal
coffiite in de periode tussen de partij congressen , die tbans on. de drie
jaar worden gebouden, de boogste autoriteit

in de CFSU. Lit college

bestaat aoraenteel uit ongeveer 250 gewone en plastsvervangende leden.
Ket centraal co^ite ver tegenwoordigt de CPSU in haar betrekkingen
net andere partijen, organisaties en ins tellingen . Vele van zijn
besluiten blijken dan ook van betekenis te zijn voor de communist en
buiten de Sowjet-Unie. Vooral is dit het geval bij problemen, die
te Kakon hebben met de interpre te tie van de comiiiunistiscbe theorie
in de practijk,

Recente zittingen van partijbestuur en Opperste Sowjet
Het viel op, dat het partijbestuur van de CPSU onlangs in enkele
weken tweemaal heeft vergaderd . Aan de vooravond van kerstmis
begon bet met de bespreking

1959

van de landbouw. Daarbij hield de eerste

partijsecretaris 1-i.S. Cbroestsjovv een zeer uitvcerige rede, uegin I960
iverd eer. tweede zitting

gewijd aan bet vaststellen van "de taken der

parti jpropaganda onder de bedendaagse omstandigbeden" , waarover een
besluit dd. 9 3anuari I960 werd genoffien, waarvan de tekst daags daarop
VERTKOUWELIJK

in de Frawda were gepubliceerd over twee voile psgina's.
P.K. Ponomarenko, de ambassadeur van de USSR in Nederlsnd, vertoefde tijdens deze zittingen, die bij als lid van het par tinbestuur
behoort bij te wonen, in Rusland. Hij was 17 december 1959

uit ons

land vertrokken en keerde 16 januari jl. uit de Sowjet-Unie

op zijn

standplaats terug.
Nog verdi~nt het vermelding, dat de Sowjet-Russiscbe volksvertegenwoordiging -de Opperste Sowjet- op 1^ januari een begin raaakte me t
haar beraadslagingen. Dasrbij kwamen twee belangrijke zaken aan de orde.
Ten eerste stelde premier Chrcestsjow namens de Sov/jet-regering
en het centraal comite van de GF3U in een grote rede voor tot een
nieuvve eenzijdige beperking van.de strijdkracbten d^r USSR over te
gaan. In de loop van 1 tot 2 jaar zullen deze strijdkrachten met
1.200.000 man worden verminderd en daardoor tot een sterkte van
2.^23-000 man worden terugpebracht ,
Zen tweede voorstel. uitgegaan van de ministerraad van de USSR,
behelsde de opheffing van het te f-oskou gevestigde ninisterie van
binnenlandse zaken voor de gehele Sowjet-Unie en de overdracht van zijn
bevoegdheden aan de niinisteries van binnenlandse

zaken in elk der

Sowjetrepublieken. (Het thans opgeheven nsinisterie hield het centrale
bevolkingsregister en oefende het toezicht uit op politie , brandwaer,
gevangenissen, arbeids-"correctiekampen" etc. De verdwijning van het
ministerie van binnenlandse zaken voor de gehele Sowjet-Unie

zou van

grote politieke betekenis zijn geweest indien de veiligheidsdiensten
van de USSR er nog onder hadden geressorteerd . Zoals bekend ward d3
gebeime politie na de liquidatie van Beria in 1953

or.dergebrach t in het

comite vcor staatsveiligheid , v.'aarop de ministerraad van de Sov/jetUnie rechtstreeks toezicht houdt).
Unaniera h e c h t t e de Opperste Sowjet aen beide plannen haar goedkeuring, zoals trow/ens te verv;achten viel. De practijk heeft herhaaldelijk asngeoo

.1 dat besluiter. van deze volksvertegenwoordiging

v/einig meer dan een formaliteit kunnen zijn, aangezien dit parlement
altijd stipt de besluitsn en richtlijnen van Bartij en regering in
acht neen:t.
Het vraagstuk van de landbouv;
De republiek Kazachst.cn riaakt de^l uit van die uitgestrekte
gebieden der Sov.jet-Unie waarheen zi?h de laatste jaren

honderdduizenden

Sov/jet j ongeren a n s "vri jwilligers" heoben begeven voor het verrichten
van agrarische pioniersarbeid . In tege.istelling met het voor de USSR in

hasr geheel zc bijsender gunstige oogstjaar 1958 stelde 1959 teleur.
me do tengevclge van de droogte. He t uitvoeren van Chroests j oiv's
belaid ondervond ook door gndere oorzaken in het sfgelopen jaar vele
ruoeilijkhede n. In een der belangrijkste nieuwe gebieden. het reeds
genoeffide Kazachstan, daslde de oogst met 20 procent.
Partijsecretaris Chroestsjow vond in deze tegenvaller aanleiding
bovenal scherpe critiek uit te oefenen op de organisatorische tekortkotiiingen van de partijleiding in Kazacbstan, die bij het voorbereiden
van het binnenhalen van de oogst ernstig in gebreke

zou zijn gebleven.

Hierbij aoert juist Chroests jow ' s "vriend" Nikolai I .Be 1 ja je'.'i het
ontgelden. Deze boge partijfunctioneris (lid van het presidium van
hot centreal cocite) was speciaal uit :ioskou near Kazachstan gezonden
om verbetering te brengen in de tevoren reeds onbevredigend geachte
situatie. Hij wera nu verantwoordelijk gesteld voor de rnagere resultaten aldaar op land bouwgebied. Beljajev; iverd als eerste pa^tijsecretaris van de coamunistische partij van Kazachstan afgezet en
vervsngen door Koenajeiv, die tot dusver in deze republiek als premier
fungeerde.
Beljajev; is inniiddels tot par ti jsecre taris te Stavropol benoei-d .
een niet onbelv.ngri jk, eveneens ver van f-ioskou gelegen dictrict , Oudpreaier Boelganin iverd dear, zoals bekend, na zijn val in de zorner van
1958, belast niet het voorzitterschap van een der ruire honderd economische
raden van de Sowjet-Unie. Door de mutatie-Beljajew krijgt Stavropol
her, karakter van een soort "strafkolonie" voor coEmunisten, die naar
het oordeel van Ch.rcestsjow en zijn iiiedewerkers ernstig hebben gcfaald.
De par ti j-propaganda (" i": 9 en 10-1959)
De in januari I960 gehouden zitting van het centraal comite der
CPSU hield zich in de eerste plaats beaig n;et de propaganda. De
conclusies uit deze besprekinpen v/erden vastgelegd in het hiorvoren
roedc veririelde besluit van het centraal coirdte do. 9 januari 1900. 2o
Sowjet-leiding wil, gelet op dt= inhoud ervan, haar politick van internationale ontspanning onveriijinderd voortzetten en daarbij de basis
versterken, wa&rop de coexister. tie met de nie t-comn:unistische wereld
-die in het besluit nadrukkelijk "een ree'el feit" wordt genoemd- kan
worden opgetrokken. Het v/elslagen van de coexistentie vermindert het
oorlogsgevaar, doch brengt voor de Sowjet-ciachtheobers risico's van
aridere aard r.;et zicb-, die voortvloeien uit de econoniische en

culturele

contact n. De coexistentie bevordert lamers, dat bredere lagen van
VERTfiOUVsELIJK
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de. bevolking der Sowjet-Unie in een "open gesprek" met de vrije
wereld komen en juist daardoor meer dan voorheen aan "kapitalistische
en burgerlijke

invloeden" komen bloot te staan. De Sowjet-machthebbers

zijn kennelijk voor de daaruit voortspruitende consequenties beducht.
In het besluit van 9 januari treedt aan de dag, dat de communistische
leiders deze "besmetting" reeds thans tot een minimum proberen te
beperken. Vandaar dat zij hebben beraadslaagd over de mogelijkheden
en de middelen ora juist dit gevaar te bestrijden en af te wenden.
Na ruim veertig jaar totalitair regime, waarin de conimunisten
van meet af aan een grote plaats aan de agitatie en propaganda hebben
gegeven, werkt het toch even verrassend in het jongste besluit van
het centraal comite der CPSU als een van de ergste tekortkomingen
in de pariijpropaganda te zien aangeduid, dat hear invloedssfeer in
het land te smal is en dat hear uiteenzettingen voor de brede massa
niet altijd begrijpelijk zijn. hen gaat niet zover de al die jaren
gevolgde koers als principieel onjuist te bestempelen, Gememoreerd
wordt, dat de la&tste tijd het propageren van de comrnunistische wereldbeschouwing, ofschoon nog in onvoldoende mate, levendiger en meer
genuariceerd dan voorheen heeft plaats gevonden.
De critiek op de burgerlijke

ideologie en op het "moderne revi-

sionisme" wordt gedegener genoemd. Nochtans zijn in het besluit de
zwakke prestaties op partijpropagandistisch

gebied van "enige" centrale

comite's van de commuriistische partijen der Unierepublieken, van "vele"
regionale en districtscomite's der partij alsmede die van andere
officiele instellingen gelaakt. Uitdrukkelijk wordt aan de centrale
coffiite's van de communistische partijen der Unierepublieken

en aan

hun regionale, gebieds-, stads- en raycncornite ' s, benevens aan de
basisorganisaties de verplichting opgelegd de in het besluit aangegeven vocrstellen ter verbetering van de partijpropaganda onder de
massa nauwgezet te bestuderen en de gesignaleerde gebreken te doen
verdwijnen.
De Sowjet-bevolking dient in haar breedste lagen te worden beschermd tegen de gevaren van de "kapitalistische verlokkingen", tegen
de insluipsels van "burgerlijk denken" in het bewustzijn van de Sowjetmens en tegen de ondermijning van "de communistische moraal".
De kiemen van de nieuwe, communistische tnaatschappij worden volgens
het centraal comite der CPSU

slecht onder de aandacht gebracht van

brede lagen der bevolking. Daaruit zou politieke onverschilligheid
van de massa voortvloeien. Scherp critiseert het besluit het feit ,
VERTROUWELIJK
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cat r,ovo>le vccraanG t .•-.;•.ndU. per ti j f unctionsrissen zich cnttr-kken aa::
een goede uitvoering v a n hun propagandistische taken. Dikv.'ijls cntbreekt in he4: b e h c n d e l " ? studiemateriaal het dasrin betrekken van de
plaatselijke oflistandigheder;. !-:aar al te vaak h a d d e n zij zich bepaald
tot een passieve. uitsluitsnd verdedigende houding in pleats van
krscbtig te strijden teger. ideologische afwijkingen, zot-lG syaptonien

Het

besluit h c u d t in het

daarheen te leiden , d:.t d<,; propcg&nda

"Hinder politiek g'-z-'vets en rrseer concrete stri.jd bevordert voor een
versnelling van het terrpo bij de opbouw v a n het corr,Tiuni~r.e". iJas'.'bi

zegt het b^cluit • dir.ht :o v;oL-d ?n geoterkt in zijn patriot tische gevoelens van trota cnder bet geli jktijdige bestridden van. "'. ' .-gf r ^ijh
nationalistische" c p v a t t i n c e n „

De hierboven aangehaalde ideoiogische afv;ijkin\"
it J.n het huidigo t:.; j d?ge\7richt vveer een geladen term. r'an 19^9 "tot
aan het oinde .van Stalin's leven -naart 1953-

werd de te-.-T cc3a;opoli-

tisrjo gobezigd orj alien to treffen die t e v e e l Internationale (vooral
Testerse) bindingen en reD.aties h a d d e n en deswege niet v o l d o e n d e verknocht sen de Sovv.jct-Unie h e e t t e n te zijn.
In feite v/erd deze k-.valificatie geb.ruikt otr de jocose bevolkinrrjg-roep en hear culturele, we tenschappeli jke en politieke voormannen
als onbetrouv/baar aen te duiden.
De car.pagnr tegen de "cosniopolieten" bereikte begin 1953

in de

U&SE eer ho off", iy.-v.nt in de ;;ls het ''doktersconplot 11 b e r u c h t gev/orden
affairu tegen c.;:n acn'L,:.l, 17,-^cct joodse artsen. Euiten d -i Sov.'je t-Unie
opc-eid" h-.r': coi.'ijopoliti.sr.:e o.m. een

rol in het

procos

;eg-;: S."",.£r.sr-i;l

en andere .^oge funct ionarisoen v.-;n partij en regering in Ts je chorlo-v;akije .
Hit getuigt niet van pclitieke scherpzinnigheid der cnmmuni-stc-r.
oc in e ./; tijc, v;:,:.ri.i zij red:; Tel ageren tegen verochijnaeler
anti-,:K. i"itis:::c, in de E'uitso Bor.d3T-epubli.ek. een

van

zo geladen disk-valif i-
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degradatie nog een andere wijziging in de hoge bestuursregionen der
Sowjetpartij de a&ndacht. Het betreft Aleksej I. Kiritsjenko, lid van
bet dagelijks bestuur en van hat secretariaat der CPSU, een topfiguur
die meermalen in bet verleden een speciale beschermeling van Chroestsjow
is genoemd. Zijn bemoeienissen zouden, volgens sommige westerse waernemers, vooral fcebben gelegen in het organiseren van bet partijtoezicht
op de veiligbeidsorganen en bet kaderwerk in de CPSU.
Medio januari I960 verscheen zonder enige nadere toelichting het
korte, op een der binnenpagina's van de Prawda geplaatste bericbt over
de "verkiezing" van Kiritsjenko

tot secretaris van het partijdistrict

Eostow aan de Don. Op de partijvergadering aldaar was ook tegenwoordi^
Kiritsjenko's taedelid in bet partijpresidium en in het secretariaat
van het centraal coaiite der CPSU, te weten A.B. Aristov. Diens aanwezigheid op de bedoelde zitting valt te verklaren uit de bemoeienissen
die Aristov worden toegeschreven inzake bet beleid betreffende de
benoerningen in de partij .
Ofschoon Kiritsjenko als opvolger van N.V. Kiselev op zijn

1500

km van de Russiscbe hoofdstad gelegen nieuwe standplaats gewichtige
taken wachten, treedt toch duidelijk zijn politieke degradatie aan het.
licht. Inf'iite zal hij zijn dagelijkse

arbeid voortaan nioeten verrichten

op een post, die minder belangrijk is dan de functie, die hij bijvoorbeeld 15 jaar geleden als partijsecretaris van het district Odessa
bekleedde. De positie, waarin Kiritsjenko

momenteel verkeert, is

onduidelijk.
Tot dusver is niets bekend geworden over een eventuele onthefilrg
van Kiritsjenko als lid van het partijpresidium. Het is echter
nauwelijks aannemelijk, dat hij zijn arbeid te Rostow op den duur zal
kunnen verenigen met die in het dagelijks bestuur van de CFSU. Er zijn
enige tekenen, die op zijn politieke degradatie kunnen duiden. Tijdens
de I't januari jl. begonnen zitting van de Opperste Sowjet schae.rde
Kiritsjenko zich niet bij de overige leden van het parlementspresidiuiii
doch n&m in een andere loge plaats. De Sowjetpers beeft -tegen de
normale gewoonte in- de laatste weken de functie van partijpresidiumlid achter Kiritsjenko's en Beljajew's naatri onvermeld gelsten.

VERTROUWELIJK
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ACTIVITEITEN_VAN_DE_CpJinUNISTISCHE_PARTIJ_VAN_NEDEELAKD
Algemene g e d r a g s l i j n
Agitatie
In dit overzicht is er diverse malen op gewezen dat de agitatie
van de CPN al sinds jaren voor een belangrijk deel gericht is tegen
West-Duitsland. De communisten voeren daarbij aan dat vroegere nazi's
daar de lakens uitdelen met als gevolg, dat het nazisme weer cnbelemmerd de kcp kan opsteken. Niet nagelaten wordt te beklemtonen, dat
een en ander door Bondskanselier

Adenauer bewust in de hand wordt ge-

ne rkt .
De uitingen van anti-semitisme van de laatste tijd vvorden in de
communistische pers aangeduid als een logisch gevolg van de ontwikkeling in de Bondsrepubliek. Met een zekere voldoening wordt tevens
vastgesteld dat de "Oproep van Rome" van de zeventien communistische
partijen uit de Europese kapitalistische landen dus niet ten onrechte
tegen beC'*>• ?t®uitsland van Adenauer als de grootste vijand van de vrede en de dernocratie heeft ge^aarschuwd.
De jongste geDeurtenissen in de Duitse Bondsrepubliek gaven de
CPN tevens aanleiding de agitatie tegen de plannen tot vrijlating van
de hier nog gevangen zittende oorlogsmisdadigers met nog groter kracht
voort te zetten.
Aan de orilangs weer gestarte agitatie voor de viering van de
vijfde mei werd de grondslag ontnomen toen de werkgevers bekend raaakten dit jaar hun personeel op die dag zoveel tnogelijk vrijaf te geven.
De Waarheid biijft niet veel meer over dan tot deelneming op ruime
schaal aan de viering op te wekken.

De CPN en de_w,atersnoed in Amsterdam-Noord.
Paul de Groot heeft indertijd veel c.ritiek moeten verduren over
het sectarische optreden van de partij bij gelegenheid van de cverstromingsramp in 1953- Door zijn toedoen was de eerste reactie van de
CPN toen het opwerpen van de schuldvraag en het ontketenen van felle
agitatie tegen de regering en andere voor het onderhoud van de dijken
verantwoordelijke autoriteiten. Voorts werd via de EVC en de NVB, los
van de algemene hulpverlening, een afzonderlijke communistische
VERTROUV.ELIJK
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beweging in het leven geroepen. Uit de fouten van 1953 heeft de CFNleiding kennelijk lering getrokken. De reactie van de CPN op de watersnood in Arasterdam-Noord bleek althans van geheel andere aard.
Het vaststellen van de verantwoordelijkheid, zo schreef de redactie
van De Waarheid, is een vraag, die op een later tijdstip aan de orde
kan worden gesteld. Het gaat er thans in de eerste plaats om hulp te
verschaffen aan de getroffen bevolking.
Van het organiseren van een eigen communistische hulporganisatie is nu geen ogenblik sprake geweest. Reeds terstond wekte de partijkrant op tot het storten van financiele bijdragen op de girorekening van het "Fonds V/atersnood Amsterdam':. Het maak"e voorts bekend.
dat het bestuur van het partijdistrict Amsterdam en de CPN-gemeenteraadsfractie aan de gerneentelijke instanties, belast met de hulpverlening, hadden medegedeeld te alien tijde bereid te zijn aan het lenigen van de nood mede te werken. Later plaatste het blad een oproep
tot deelname aan de straatcollecte te Amsterdam onder vermelding van
de adressen waar men zich als collectant kon melden. Daaronder werd
ook het adres van het hoofdbestuur van het ANJV genoemd.
Deze houding van de CPN sluit aan bij haar streven naar eenheiden
bij de pogingen om uit het isolement te geraken. Zij is mede te zien
als een eerste uitwerking van de op de partijbestuurszitting van 19
en 20 december vastgestelde leuze: "dichter bij de massa" en de door
Paul de Groot uij die gelegenheid gegeven richtlijnen. Onder meer
stelde hij daarin dat de partij meer rekening moet houden met de Nederlandse volksaard en niet altijd een negatieve houding moet aannemen in zaken die de belangstelling

hebben van vele goede landgenoten.

De partij geeft hiermee tevens gevolg aan de "Oproep van Rome"
waarin voor gemeenschappelijke actie van alle demooraten wordt gepleit.

Reacties_op het_SWP-congres.
In het algemeen wordt in De Waarheid weinig aandacht besteed
aan het doen en laten van de SWP. Het op 23 en 24 januari gehouden
congres van die partij lokte, zoals te verwachten was, echter wel enige reactie uit. In een kort artikeltje in het nummer van 21 januari
laat men uitkomen, dat de splitsing in de communistische

beweging

zeker niet aan het partijbestuur van de CPN verv.eten kan worden. Dit
bestuur heeft zich in 1959 uit bezorgdheid voor de positie van het
VERTKOUWELIJK
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bereid verklaard met de op-

positie te praten, zo wordt gezegd. Maar Wagenaar en enkele anderen
hollen - aldus De Waarheid - op de ingeslagen weg voort en gaan nu
over tot net oprichten van een "anti-communistisch storingspartijtje".
Gelukkig evenwel hebben reeds vele cud-partijgenoten de weg naar de
CPN teruggevonden. De hoop wordt uitgesproken, dat dit eerste congres
vocr vele anderen een aansporing zal zijn om het avontuur definitief
vaarwel te zeggen.
Uit de opmerking "de fractievorming in de CFN door Wagenaar c.s.
heeft reeds genoeg onheil gestichfi aan het eind van het artike1,
blijkt vvel dat de oppositie neer schade aan de partij heeft toegebracht dan het partijoestuur doorgaans bereid is tee te geven.
Na het congres, dat werd bijgey/oond door de vroegere hoofdredacteur van De Waarheid Fred Schoonenoerg, gaf het dagelijks

bestuur

van de CPN een verklaring uit, gepubliceerd in het partijdagblad van
26 januari.
Onder opsomning van de in communistische kringen bekende namen
van een aantal aanwezigen wordt daarin gezegd, dat de bijeenkornst een
treffen was van een aantal in de loop van A-O.jaar uit de CPN geroyeerden. Het was in werkelijkheid slechts een voortzetting van het werk
van een tientallen jaren oude anti-communistische formatie. De congresrede van Wagenaar, aldus de verklaring,

onderstreepte dat hem de

taak is toebedeeld op slinkse wijze de politiek van de grote trusts
binnen de arbeidersklasse te propageren.
Uit de afwezigheid van figuren als Bertus Brandsen, Frits Keuter
en Cor Geugjes leidt het dagelijks bestuur van de CPN af dat velen
Wagenaar niet langer op zijn avontuurlijke weg willen volgen. Nogmaals
wordt beweerd, dat verschillende hunner reeds weer de weg naar de CPN,
die in nieuwe opgang is, hebben teruggevonden. De partij steekt ook de
anderen de hand toe en stelt slechts een voorwaarde, te weten: veroordeling van iedere fractievorming.
Met het publiceren van de namen van een aantal aanv.ezigen biedt
De Waarheid aan het SWP-orgaan De Brug de mogelijkheid de CPN opnieuw het ondernemen van "pogingen tot broodroof" te verwijten. Dit te
meer omdat de CPN-krant een der gedelegeerden aanduidt als "Haags
regeringsainbtenaar" .
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Vredesbeweging
Het proces in Dusseldorf
De op 10 november 1959 te Dusseldorf begonnen openbare behandeling van het proces tegen zeven '/est-Duitse vredesstrijders, die worden beschuldigd

van activiteit tegen de veiligheid van de staat, ge-

niet grote belangstelling van de communistische niantelorganisaties in
het algemeen en van de ,;ereld Vredesbeweging in het bijzonder. Vele
organisaties zonden waarneraers naar het proces. Van Nederlandse zijde
woonde de bekende Sita Andersen-Cochius een zitting bij. De werkcommissie van de Nederlandje Vredesraad zond medio november telegrafisch
een sympathiebetuiging aan de beklaagden en een protest aan het Diisseldorfse Landesgericlit . In het deceubernunLiier van het blad Vrede werden de Nederlandse vredesstrijders aangespoord het voorbeeld van de
werkcommissie na te volgen.
Actie voor ontwapening (MO 11-1959)
De Nederlandse Vredesraad - de NVR - is er nog niet in geslaagd
de voorgenomen brede car.ipagne voor ontwapening te voeren. De actie verkeert nog steeds in het stadium van voorbereiding. Nu de datum voor de
topconferentie inmiddels is vastgesteld, moet de NVR, wil hij enig resultaat boeken, toch op korte termijn handelend gaan optreden. De
functionarissen zoeken thans naar middelen om - speciaal voor deze actie - tot samenwerking te komen met andere vredesgroeperingen. net zou
voor de hand liggen, zoals reeds vroeger opgemerkt, dat de NVR hiervoor
een beroep doet op het Comite Stopzetting Atoonbommen. Mogelijk spelen
de functionarissen van de vredesbeweging echter ook met de gedachte
samen te werken met een figuur als Aart van Dobbenburgh. Naar men weet,
treedt deze op als secretaris van het in het voorjaar van 1959 opgerichte Comite Boodschap aan de Grote Vier ter bevordering van een topconf erentie .
I-iocht het Van Dobbenburgh gelukken een aantal personen bereid
te vinden zitting te nemen in bijvoorbeeld een initiatiefcomite voor
een rationale ontwapeningsmanifestatie, dan zou de NVI5 geslaagd zijn
in zijn opzet om met enige kans op suoces eeri campagne te voeren.
VLIRTViGU .'ELIJl,
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Vacantiereizen naar communistische landen
Als attractie voor zijn adhaerenten richtte de Nederlandse Vredesraad begin 195; een Aeisdienst van bet blad Vrede op. Gedurende de
afgelopen zoiner organiseerde deze dienst vacantistrips naar Tsjechcslonakije. Gezien het goede resultaat hiervan heeft men voor 1960

een klei-

ne twintig reizen op het pro gramma staan, nu niet alleen naar Tsjechoslowakije, doch ook naar de .Ouitse Jernocratische Republiek en naar
Kongarije. Je kosten zullen wederoni zo laag niogelijk worden gehouden.
Jeugdbevjeging
AKJV-j eugdvredesraanifestatie
Onder auspicien van het conmunistische -ilgecieen Ilederlands ueugd
V d b o n d word de reods tweei.iaal uitgestelde jeugdvr edesmanif estatie op
zondag 10 januari in Amsterdam gehouden. T'aast versehillende sportevenementen, eon f ilmvoorst elling, een boottocht , een kranslegging bij het
Nationaal Monument, een tentoonstelling en een fakkeloptocht, ornvattu
het prograi.ima ook enige bi j ecnkomst en met een politiek kr::aktsr. Ti.jdens de ochtenduren hield dr. ,'.H.van Jobben, voorzitter van de Kederlandse Vredesraad, voor zestig jongeren een verhandeling over de vooren nadelen van at ooi.isplitsing. Hij achtte het gebruik van at ooniener gie
voor oorlogsdoeleinden een onnodige en noedwillige bedreiging van de
niensheid. Van Dobben riep op tot algehele ontwapening.
Des iniddags heeft Een aan dit laatste onderwerp een discussiebijeenkomst gewijd. Daar waren negentig jonge mensen aanwezig. Bart Schnidt,
vice-voorzitter van het ANJV, gaf als zijn mening te kennen dat de S.^;;jet-Unie moment eel railitair en economisch sterker LG dan Amerika, hetgeen hij een reden te meer vond om te kornen tot algehele en totale ontwapening. 3ij de discussies k'.vam men tot de slotsoni dat de jeugd krachtig i.ioet streven naar directe ontwapening.
Tot slot van de manifestable nerd op zondagavond een grote verf:adering gehoudea, waaraan circa 1700 personen deelnanien. Tijdens het
tvjeede gedeelte werd de aanv.'esigen een ont spanningsprograinma aangeboden,

waaraan radio- en televisie-artisten hun niedeaerking verleenden.
,\ls eerste spreker trad Uichard de Leeuw op, een vooraanstaand

lid van de communist isch geor ient eer de student enorganisatie Peril:?- on .
hij bracht verslag uit van zijn reis naar Jasseldorf, waar hij op 7 en
8 januari het

vorengencemde proces tegen enige westduitse vredesstrij-

ders had bijgevjoond.
Bart ochmidt deelde rnede dat met deze jeugdvredesmanifestatie

het startsein was gegeven voor een grote aotie voor algehele ontwapening
en verkorting van de diensttijd. Cok moest volgens hem de jeugd protesteren tegen de vrijlating van ocrlogsmisdadigers, die honderden landgenocen hadden veriaoord. Voorts stak hij de loftrompet op het ontwapeningsplan van Chroestsjora. De jongeren zullen, aldus 3chmidt, alle krachten
nioeten niobiliseren om het uitvoeren van dit plan mogelijk te maKen.
De massale bijeenkomst besloot uit haar naarn een brief aan de Grote Vier te zenden, waarin verzocht werd alias te doen om tot totale ontwapening te komc-n. In een schrijven aan de Uederlandse regering ward
respectievelijk aangedrongen op het sluiten van een vredesverdrag met
de beide Duitse staten, op het niet vrijlaten van de oorlogsmisdadigers,
op vei'korting van de militaire diensttijd en op 'verwijdering van het
ijzeren gordijn , waardoor het mogelijk zou worden oontacten te leggen
met jongeren uit alle landen.
'De CPN gaf van haar belangstelling blijk door de aanwezigheid
van Faul de Groot en Marcus Bakker. De Wereldfederatie van Democratische
Jeugd, vvaarbij het ANJV is aarigesloten, zond eon van haar seer etar issen,
t.w. de Canadees Tom 3'Iorris .
Ket AWJV en de overstromingsramp
Na het bekend aorden van de onheilstijding over de overstroming
in Tuindorp-Oost zaan, haastte de leiding van het Amsterdarase AfTJV-district zich haar hulp aan te bieden. Het verbond deed aan de Amsterdanse
Jeugdraad het voorstel om ten eerste de jeugd een collecte te laten houden voor de slachtoffers en ten t w e e d e de jongeren, na de drooglegging
van Tuindorp-Oost zaan, in te schakelen bij het v;eer beivoonbaar maken van
dit stadsdeel. Voorts heeft het ANJV zijn kantoor op de Keizersgracht
als wijkpost voor de straatcollecte van 23 januari beschikbaar gesteld.
Vrouaenbeweging
Internationale ccnferentie
Van 10 tot 12 december 1959 werd in Kungalev bijGoteborg (Zvveden)
een Internationale vrouwenconferentie gehouden, die werd gewijd aan het
ontwapeningsvraagstuk. Daaraan namen ca. 100 personen uit 28 landen deel.
I;ederlanders '-varen te Goteborg niet aanwezig. Je bijeenkorast was georganiseerd door de Internationale Democratische Vrouvvenfederatie, die hiertoe het besluit narn op haar van 12 tot 15 oktober 1959 gehouden ""raadszitting' .
Ter conferentie werd een viertal rapporten besproken, t.w. over

ce ont!';.:.pening _ n h..3 alpine en, over de v ;r .vcesoiiigen veroor z,;.ai:i, :..-.-,:•
atoomviap^riG , ever net gevaar van de ificderne v-apens en, over de vooruitzichten van de v.'erelrt indien ontwapening tot

stand zou kcvien. Varrait c..;

conferentie v.'erclen brievon gezonden aan de regeringsleiders van de grctt
niogendheden, «;o.arin succes aan de komende top conferentie vjerd toegevens;.
De vrou'.ven van de

;-:ehele

'.joreld vvsrden opgeroeiocn te ijvuren voor al.j'j-

hele en totals cntv'apeni'ig, toncinde aldus bij te aragen aan

.'.e v;i"jeze:i-

lijking van het plan-Chroests jo;.'.

ainao hie ij.i; coi^rcs ve. 11 ue
sistants - de FII< - (rnaart 195? i

''SJion) hamert do internetion^le eor."..'.-.-

nistiscl'.'; verr,otscr --'ni.:at ie T.eor -:"iii ocit op hit
:iet v^etapoor van

t".e "ow j c-t-Unie pleit de

jJuitse vraagstuk, l,i

"'!_"; bi.j voort du.vi ng voo...' -:„-;

sluiten van af zonder li j ke vrodesver Aragen net de b e i d e deleii v^.:
land en 'vvnc?rschuv;t zij t e K e n een heriev^ng van

j^_ Po-

hi-t fascis'.ie in do ao.aa:'.--

I'epnbliek en tegen de bewapening van V; est-Duit sland . De situatie van Westflerlijn '..'ordt vocrtsra.?.and in r.aand uit gekenschetst als de groctste ":odreiTing voor do vierel^vrede .
l^en belangrijke rol in het

pr opagandaof f eiuie f van

de i''Ir! T. ;g> -i:

Bonn valt ten decl aan de ''" "einigung der Verfolgten des iMazireginc-s'1
(VVH), de "lestduitso communist ische verzetsor ganisat ie . Sedert het mom e n t , dr.t de 77N v;ordt bedreigd met een overheidsverbod (een eis daartoe ward eind oi:tober 195V ingediend door de

*estduitse minister van

binnenlandse zaken), hebben de activiteiten van

deze coirirflunist iacl = riar-

telorganisatie een dramatiuch aspect gekregen. net vclledia-e propagandaarsonaal van de FIK is ingezet o.m aan te tonon, dat het dreigende verbod alleen v.a.-xr een ge^olg 5s van de aanvallen der VVK op de Jestduitco
!.;i nisoer voor vluo:.+-. .-;n_i;-. _,-.-;-.-^l:en , l.Lor]ander (die var 3ov; j ot-I;uGci sche
en Oostduitse zijde is besonuldigd van raedeplichtigheid aan het bloedbad,

dat in 1v;H in u o i: b e r g plant svond) .
.je .FI;; org-niseerc voortj internationals sycpat hie-act ies voor

de VVI: en protest-act ies te~en de 'Vect-Duitse regering.

In overeenst eininr net de richtlijnen van 'Ie FiiJ is Verenigd
Verze ' in de af gslope.11. manden her haa ideli.ik in het strijdperk getr
vocr iiaor V, est du.it •?•;; zuo t ei-orgnnxsat i o . Jc laatste nucmore van

het

maandblad Stern van het Verzet zijn grotendeels gevuld met beschouwingen
over de VVN en de Duitse Bondsrepubliek. In het nunimer van december
1959 vverd daarnaast aandacht besteed aan een bij de Nederlandse minister van justitie ingediend protest van Verenigd Verzet inzake overwogen
invrijheidsstelling van de oorlogsmisdadigers Lages, Kotalla, Aus der
Funten, e .a .
De organisatie van een landelijke

handtekeningenactie tegen even-

tuele vrijlating van oorlogsmisdadigers is door Verenigd Verzet - i.e.
door haar mantelcomite, het Nederlands Auschwitz Comite - in handen gesteld van een Irotestcomite Vnjlating Corlogsmisdadigers (FVO). h'et
trad op 18 december 1959 in de openbaar heid, verzarnelde in de eerst-s
drie weken van zijn bestaan ruim honderd adhaesiebetuigingen van intellectuelen en ;Lunstenaars en zond op 8 januari 1>60 een telegram aan de
minister van justitie. In een aantal steden zijn in de afgelopen maand
voorts huis-aan-huis handtekeningen opgehaald. (ftB:geheel los van het
communistische initiatief staan protesten en handtekeningenacties van
andersdenkenden. Voor het grote publiek is het ene initiatief vaak niet
te onderscheiden van het andere.)
l,a de oprichting van het PVC beschikt het Nederlands Auschwitz
Cornite thans over twee rnantelcomite's. De medio 1959 opgerichte Comraissie Schadevergoeding IJazislachtof f ers (C3N) formuleerde in januari jl.
haar eisen inzake schadeloosstelling in een adres en een telegram aan
de minister van buitenlandse zaken.
Het Nederlands Auschwitz Comite - de NAG - zelf organiseerde op
14 januari in Amsterdam een openbare protestvergadering tegen het antisemitisme en tegen de vrijlating van oorlogsmisdadigers. Dezc bijeenkonist is voor de organisator en in zoverre op een teleurst elling uitgelopen, dat twee reeds aangekondigde niet-communistische cprekors zich
van de bijeenkomst distancieerden. Bovendien vond op dezelfde dag in
Amsterdam een interkerkelijke bijeenkomst plaats om te gctuigen tegen
het anti-semitisrae. Je l<AC-bijeenkornst trok daardoor betrekkelijk weinig niet-communistisch georienteerden.
Aan de bijeenkomst van 1^t januari ging een demonstratie vooraf
(dd. 11 januari) in de Kalverstraat en op de Darn te Amsterdam. Vjen
vijftiental leden van het Nederlands Auschwitz Comite vertoonde
daar getooid met de Javidsster.

zich
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De EVC-1958

terdag 30 en zondog 31 januari in Krasnapclsky te Amsterdam gehouden.
(zaterdagmiddag: eerste sitting openbaar; 's avonds tweede zitting
huishoudelijk; des zondags nog twee openbare zittingen). Het aantal gedelegeerden bedroeg circn 350, van wie 2^7 met otemrecht.
De opkomst van bel~ :i ~stellend ?n bleef ver beneden cle verv<ac'"_'-.ing:
eerste congresdag or.geveer 100,

tweede congresdag slechts 30 a 60. On-

der de gasten bevonden zich enkelen der voornaamste CPN-bestuurdsro:
Paul de Groot, I-ir.rcus Eakker, F. Bskker uit Den Haag .
Begroetingotelegrammen werden voorgelezen van de Franse CGT, de
Oost-Duitse FDG3 en van de vakbeweging uit China, Polen, Isjechoslo'.vakije en Hongarije. (Een teken van nedeleven uit de Sowjet-Unie ontbrak),
Het presidium van het congres werd gevormd door het verbondsbestuur van de EVC-1958• Voorzitter '.Vessel Hartng sprak de congresrede
uit. Het eenheidsinitiatief

(het communistische streven naar een vak-

beweging, die alle werknemers omvat) 70 ctel.Ie !iij c . m. , \.r.s '•',-.. t geooren
uit zvjakte en had niets met "liquidatie" van doen, zoals door de "reactionaire pers" werd beweerd. Hartog verklaarde "historisch" waarop in
19^7 de fusie tussen EVC en NVV was afgesprongen, vvaarbij hij zelfs erkende dat de EVC zich niet aan de door het NVV gestelde fusie-voorvvaarden had gehouden. Daarna betoogde hij met zorg te zijn vervuld over de
zijns inziens te langzame groei van het I-IVV. Hij deed echter onniddeliijk "de juiste remedie" aan de hand: rpheffing van de discrirainatie
tegenover leden van de conmunistische partij. In zijn gedachtengang
zou dit dan .en gevolge hsbben dat ook vele duizenden ongeorganiseerden en leden van confessionele bonder de gelederen van het NVV komen
verst?rho;i en het T'VV tot een v.ezenlijke niassa-bemeging doen uitgroei-

en.
Niet gehinderd door een overmaat aan bescheidenlieid, verklaarde
Kartog det het te vormen "ce-ntrura" ook een appel aan alle arbeiders
in Ri-derland moest doen uitgaan, dus o.m. ook aan die,
in het OVB en het "groepje van BranAsen". Hij zeide

georganiseerd

uitdrukkelijk

ddt het ''centrum'' beroid was zichzeii op te heffen, zodra alle leden
en bestuurders van de FVC-1958 in he". KVV zijn opgenonien en de vocrVERTKOUV..2L1JI1
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malige E?C-1958-ers de gelegenheid krijgen hun.visie op allerlei problemen in de MVV-bladen te publiceren. Voor een herleving' van de vooroorlogse EVO (fiode Vakverenigings Oppositie) hoefde het NVV echter helemaal niet bang te zijn, aldus Hartog. Overigens bleek de congresredenaar voldoende realist om over de "volledige overgang van alle leden
en bestuurders naar het HVV" op te merken "dat dit riiet zo vlug in zijn
w/erk zal gaan als wij zelve wensen".

Ket centrum van propaganda voor eenheid_en klassenstrijd .
In de besloten huishoudelijke zitting van 30 januari gaf secretaris P. Bakker een nadere uiteenzetting over de "omvorming" van de
EVC-1958 tot een "centrum van propaganda voor eenheid en klassenstrijd
in de vakbeweging". Dit centrum zal voornamelijk tot taak hebben het
redigeren en uitgeven van vakbondsbladen. De namen van de thans door
de diverse EVC-1958-bonden uitgegeven organen behoefden echter niet te
wcrden gewijzigd.
Ook in de toekomst zullen dus "Wij Bouwen" (ABWB), "De Werker"
(De Metaal), de "Overheidspost" (BNOP) etc. blijven verschijnen. Van
een reele verandering is dan ook nauwelijks sprake. Het "centrumblad"
zelf zal enkele pagina's algemene kopij bevatten - ter vervanging van
het maandblad "Strijdend Nederland" - en voorts enige bladzijden met
speciale berichten, al naar gelang de bond vvaarvoor het bedoelde orgaan bestemd is. Gesproken wordt over een oplage van 30.000 "centrum"bladen; inmiddels is wel duidelijk geworden dat hiermee het totaal van
de edities der bondsorganen wordt bedoeld. Lang niet alle bonden kwamen echter de laatste jaren nog regelmatig met een orgaan uit en het
valt te betwijfelen dat hierin thans verandering komt. Indien de financiering en de colportage van de bladen bovendien geheel op vrijwillige basis moet geschieden, zoals Bakker heeft uiteengezet, is het zeer
de vraag of hiervan iets terecht komt.
Bakker zeide voorts,dat, hoewel de Eenheidsvakcentrale 1958 per
1 februari 1960 tot een "centrum" wordt omgevormd, de aangesloten bonden op voile kracht blijven draaien

zolang deze nog geen

beslissing

aangaande overgang naar het NVV hebben genomen.
In deze huishoudelijke zitting sprak hierna C. van Dijk over
het bureau voor rechtsbijstand, dat zijn werkzaamheden aanzienlijk
zou uitbreiden, o.m. door vestiging van filialen in de grote steden.

VEkTROUWELIJK.
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De "verklaring van net congres" (zoals o.m. in De Waarheid van
1 februari opgenomer.) werd door secretaris Bakker in de laatste zitting voorgelezen. Le faegint met een 8 punten omvattend cociaai program,
o.m.

net een cproep tot verzet tegen de pclitiek van vrije loonvorrning,

tegen werkclassificatie en merit-rating en toi; het ijveren voor beperking van de bevoegdheid van het College van Rijksbemiddelaars . Punt 8
stelt tenslotte de eis van algehele gecontroleerde ontwapening.
Ter verwezenlijking van dit program dienen de arbeiders in de
aanval te gaan tegen de reaotie en zich cngeacht politieke of reiigi euze overtuiging in het NVV aaneen ce sluiten. Het congres richt dan
ook een oproep tot "alle leden van de bij de EVC-1958 aangeslcten benden,

de ongeorganiseerden

en de ccnfessioneel georganiseerde arbeiders

om toe te treden tot een van de organisatie s, aangeslcten bij het I'.'YT" .
De verklaring vermeldt voorts het besluit tot crnvorraing van de
EVC-1958 in een "centrum" en de voorwaardelijke bereidheid tot opheffing daarvan, zoals reeds door Hartog naar voren gebraoht.
Een 35-tal gedelegeerden heeft het '/voord gevoerd over de congresrede van Hartog. Vijf sprekers verklaarden zich tegen (vooral afgevaardigden van de ABWB), vijf anderen hadden bedenkingen, terwijl de overigen zich min of meer fervente voorstanders betoonden. In de stemming
kvvam het voorgaande niet tot uiting: van de 2^7 gedelegeerden stemden
er slecnts 3 tegen; niemand leverde zijn biljet bianco in,
Ook in de beantwoording van de disoussies - aan deze stemming
voorafgegaan - zeide Hartog nogmaals dat er absoluut geen sprake van
opheffing van de organisatie is. De leden, vierkzaam in elk bedrijf en
in elke afdeling, moeten naar eigen inzicht en vooral niet overijld
handelen.
Na de stemruing las F. Meis, die de laatste zitting van het congres presideerde, heL volgende-besluit voor:
"Het

buitengewoon congres van de EVC-1958 besluit ingaande

1 februari

1960 alle rechten en plichten van de EVC-1958 en haar organen ter afftikkeling over te dragen aan een commissie bestaande uit P. Bakker,
C. van Dillen, W. Hartog en F. heis, met de opdracht zich tevens te
constitueren in de daartoe geeigende vorm tot het centrum etc., zoals
in de congresverklaring is omschreven" .
De congresleiding trachtte dit besluit, waarbij in feite alle
VERTROUVELIJi:
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bevoegdheden van het voormalige verbondsbestuur (dus bijvoorbeeld ook
de besohikking over de gebouwen) aan het genoemde viertal worden overgedragen, als een hamerstuk te behandelen. Een der gedelegeerden stak
evenwel een spaak in het wiel. Hij vroeg of het viertal voor onbepaalde tijd met de leiding van het centrum wordt belast en v»ie hen kan controleren of eventueel afzetten. Nadat echter deze spreker door Wesse'l
Hartog persoonlijk was afgebekt, aanvaardde het congres het besluit
toch nog zonder schriftelijke stemming.

hecapitulatie.
Men kan zich afvragen, hoe het nu na dit congres met de EVC-1958
is gesteld. De Eenheidsvakcentrale

als overkoepelend

lichaam is opge-

heven; het verbondsbestuur der EVC-1958 is sedert 1 februari niet meer
in functie. Daarvoor is in de plaats gekomen: het "centrum" onder leiding van het vorengenoemde viertal. In dit ''centrum" wordt voorts nog
een klein aantal functionarissen opgenomen, dat in de centrale leiding der EVC-1958 werkzaam was. Evenals voorheen het verbondsbestuur,
blijft het "centrum" de contacten met het WVV, het Vvereldvakverbond,
or.derhouden, blijven de bonden aangesloten bij de Vakverenigings-

In-

ternationales en wordt voortgegaan met delegaties naar de Internationale conferenties te zenden.
Daar het'rechtskundig bureau blijft bestaan en zelfs wordt uitgebreid, kan nauwelijks van een aanzienlijke inkrimping van het voormalige centrale apparaat der EVC-1958 worden gesproken. Voorlopig zijn
zes vrijgestelde krachten bij dit bureau ingedeeld. Op deze wijze zijn
dertien van de ongeveer dertig bezoldigde functionarissen onder dak
gebracht. Over de resterende zeventien is nog geen beslissing genomen.
Voor zover bekend is tot dusver niemand van hen ontslagen. Meerderen
blijven als voorheen werkzaam bij nun eigen bond. Er is immers nog
geen enkele bedrijfsbond der EVC-1958 opgeheven, hetgeen impliceert
dat de leden voortgaan op de gebruikelijke wijze hun contributie te
voldoen.
Het verbondsbestuur van de EVC-1958 heeft zichzelf wel zonder
veel tegenstand kunnen omdopen, doch de opheffing van de bedrijfsbonden
hangt af van de practische mogelijkheid van een overgaan naar het
NVV. De bekende afwijzende houding der wederpartij - het hoofdbestuur
van het Nl?V - nog geheel buiten beschouvving gelaten, bestaat er bij
VEKTKOUWELIJK
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grote groepen EVC-1958-ers geen enkele geneigdheid nioeite te doen crn
lid van een NVV-bond te worden. In dit opzicht is de uitslag van de
stemming op het congres geenszins maatgevend voor hetgten onder de besturen en leden van de diverse bedrijfsbonden -leeft. Hoofdbestuurders
van de ABWB, de grootste bond, nl. die der bouwvakarbeiders, weigeren
een overgang naar het NVV tt overwegen, tenzij dit "en bloc" zou kunnen plaats hebben.
Iteeds voor het congres was ook al bekend dat de voorstellen onder de havenarbeiders en bij de iiotterdamse EVC-1958-aanhang slecht
Karen ontvangen. Met het oog daarop was zelfs nog in januari 1960 te
Kotterdam een districtsvergadering belegd, bijgewoond door Paul de
Groot, met het doel weerspannige bestuurders van de EVC-195& in het
gareel te houden. Overigens is nog weinig bereikt met het «vinnen van
de bestuurders. .'" ' :"'" valt na te gaan is de overgang naar het NVV geen
kwestie die leeft onder het

niet bij de CFN aangesloten

merendeel

van de EVC-1958-leden.
Dit met veel bombarie aangekondigde congres, dat zich aan grenzenloze aanmatiging te buiten is gegaan, heeft nog geen wezenlijke verandering in de positie van de communistische vakbeweging gebracht.
Paul de Groot zal echter niet rusten vooraleer de verschillende bonden
nu metterdaad zullen gaan werken aan hun overgang naar het 1-iVV.
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OVERIGE_GHOEPERINGEN
De Socialistische werkers Fartij - SWF
Ontwerp statuten en buisboudeli jk_reglerrjent
De opstelling van een ontwerp "Statuten en Huishoudelijk RegieKent" behoorde n;ede tot de werkzaaffiheden ter voorbereiding van het
op 23 en 2k januari gebouden.SwP-congres. Hiermede was belast een op
9 augustus 1959

ingestelde coriir:.issie , oie baar werkzaamheden -altbgns

in eerste aanleg- oostreeks nsidoen december jl. afsloot.
Het aanvangsartikel van de statuten stelt dat de partij op 12
juli 1959 is opgericht en de ne.am draagt "Socialistische ,,>erkers
Fartij", bij afkorting aangeduid als "SWP". De nieuwe partij wil haar
doel -de vestiging van een socialistiscbe

rtiastschappij in Nederland-

bereiken in samenwerking met socialistische, comaunistiscbe en andere
werkerspartijen.
De werkzaamheden tussen twee congressen worden door het partijbestuur geleid. Het kiest uit zijn ffiidden een dagelijkse

leiding,

waarvan deel uitmaken voorzitter, seoretaris-penningmeester en hoofdredacteur van bet partij-orgaan, die door het congres in functie
worden gekozen. De SwP omvat bedrij f saf delingen, afdelingen en gewesten,
aDen met een eigen bestuur. Alle bestuurscolleges zijn verantwoording
verschuldigd aan de leden, door wie zij op democratische wijze worden
gekozen.
De na vrije en algeniene discussie vastgestelde politiek dient te
worden uitgevoerd door alle leden. Zij, die een afwijkend standpunt
inneraen, behouden niettenin het recht dit opnieuw te verdedigen en hun
opvattingen in de partijpublicaties te formuleren wanneer daarvoor
aanleiding bestaat.
Fractievorr.,ing is evenwel verboden. Hierin ligt -zij bet ook in
sterk verzwakte vorm- een stukje van het beginsel van het deraocratischcentralisme opgesloten. Nergens wordt evenwel in het ontwerp dit
begrip als zodanig omschreven. De S'.VP-leiding heeft overwogen, dat
vermelding van dit principe velen ervan zou kunnen weerhouden tot de
Sw'P toe te treden. De wijze van toepassing van het democratischcentralisme was een van de voornaamste

tot het conflict in de CPN

leidende oorzaken. In de CPN gaat men er van uit, dat alle leden zich
zonder meer hebben neer te leggen bij eenmaal met meerderheid van
stemmen en na discussie genomen besluiten. Zij zijn verplicht aan de
VERTROUWELIJK
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uitvoering hun voile medewerking te verlenen. De minderneid dient het
standpunt van de meerderheid als juist te aanvaarden. Op een genonien
besluit mag later niet worden teruggekomen.
Tijdens het conflict in de CPN. heeft de oppositie bij herhaling
geeist in de gelegenheid gesteld te worden haar opvattingen in De
Waarheid bekend te maken. De weigering om aan deze eis te voldoen is
door de oppositie steeds als bewijs aangevoerd voor het gebrek aan
begrip van het CPN-bestuur voor het wezen der partijdemocratic.
Waarschijnlijk om deze reden heeft de SWP bepaald, dat de minderheid he-t recht heeft haar opvattingen in de partijpublicaties te
f orrtmleren. Mede is bepaald dat de hoofdredacteur van het orgaan door
het congres gekozen moet worden, dit laatste in tegenstelling met het
gebruik in de CPN, waar het partijbestuur elk lid van de leiding van
De Waarheid benoemt en ontslaat.
De fflogelijkbeid is geopend tot royensent door het congres -na
schorsing door het partijbestuur- van een gehele partij-afdeling.
Hiermede hangt saffien, dat tengevolge van zulk een daad autornatisch
alle leden uit de afdeling zijn geroyeerd. Slechts zij , die schriftelijk verkl&ard hebben het niet eens te zijn met de handelingen, die
tot het royenient hebben geleid, worden hiervan gevrijwaard.
Bepaald is dat het partijbestuur verantwoordelijk is voor de
inhoud van het partij-orgaan. De leden bebben het recht bijdragen
voor het blad in te zenden. Indien de opname van ingezonden artikelen
wordt geweigerd, most de redactie zulks onder opgaaf van redenen aan
de inzender berichten.
Opvallend is, dat de oorzaken van het conflict in de CPN huh
sporen in het SWP-stuk hebben nagelaten. Juist de geschilpunten in
de CPN heeft men daarin gereglementeerd. Het betreft voornamelijk
aangelegenheden, waaromtrent bij de CPN weinig of niets scnriftelijk
is vastgelegd.
Het eerste partijcongres van de_SwP
Op 23 en 2k januari I960 vond in de Doelenzaal te Amsterdam het
eerste partijcongres van de SWP plaats. Door de afdeling waren 108
gedelegeerden voor deelname aangewezen.

Van hen hadden er 11 verstek

laten gaan. Behalve de zitting waarop het financieel verslag behandeld
en het partijbestuur gekozen werd, was het congres openbaar en voor
een ieder tegen betaling van 50 cent toegankelijk.
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Gerben as^enaar sprak de congresrede uit. Hierin en bij de daarop
volgende discussie , zomede bij de bespreking van bet beginselprogram
kwaru de politieke lijn van de partij aan de orde.
Kadrukkelijk werd vastgesteld, dat de S ;;P een partij is van de
arbeidersklasse. Het voeren van de klassenstrijd werd ter bereiking
van hct doel der partij, te weten de vestiging van bet socialisme
Nederland, noodzakelijk

in

geacht.

De partij is bedoeld als een centrum, wa&rin alle naar bet
socialisme strevende elementen

zich kunnen verenigen, die zicb noch

in de PvdA, noch in de CPN op bun plaats voelen. Kedegedeeld werd,
dat reeds contacten zijn gelegd met figuren uit bet -inruiddels opgeheven- Sociaal Democratiscb Centrum en de PSP en met andere socialisten. Het werk voor het behoud van de wereldvrede en voor ontwapening
werd gezien als partij teak nun-mer een.
tiet congres beeft een partijbestuur gekozen, bestaande uit 18
leden. Drie personen uit het voorlopige partijbestuur (lb led.en)
wensten niet metr voor verkiezing in aanmerking te konien . Ket partijbestuur kreeg de bevoegdheid zichzelf met een derde van zijn tegenwoordige tantal uit te breiden, wanneer daartoe-door het toetreden
van een aantal belangrijke

figuren uit andere partijen- aanleiding

zou bestasn.
Het ontwerp-Beginselprogram en het ontwerp-Statuten werden,
gewijzigd volgens die voorstellen, waarop het partijbestuur een
gunstig prae-advies had uitgebracht, goedgekeurd, met dien verstande ,
dat de ontwerp-coniraissie de redactie er van nog nader zal bekijken.
Het ontwerp-huishoudelijk reglement werd in zijn g^-heel naar de
commissie terug verwezen met de opdracht een nieuw ontwerp samen
te stellen en daarbij met de voorgestelde wijzigingen en de goedgekeurde statuten rekening te houden.
Over de wenselijkheid on in de regleffienten vast .te leggen, dat
in de partij het democratisch centralistische beginsel zal worden
toegepast, heerste veel verschil van mening. Ket congres besloot de
comnissie op te dragen een bevredigende omschrijving van de verhoudingen binnen de partij en van de rechten en plichten van de minderheid te ontwerpen.
Tenslotte nan) het oongres een resolutie aan, waerin onder meer
een aantal eisen wordt gesteld betreffende het beeindigen van de
koude oorlogspolitiek, de ontwapening, de woningbouw, het

onderwijs,

de sociaal-economische positie van de arbeiders enz.
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Sairenstelling p a r t i j b e s t u u r

Geb .ds'

Woonplaats :

1 . Dirk Andringa

29- 1- 1922

Amsterdam

2. Hendricus Gortzak

25- 4- 1908

Amsterdam

3- Willem Hazenberg
if. Jan Hoogcarspel

17- 5- 1914

Amsterdam

6 - 4 - 1888

Rotterdam

3- 8- 1921

Amsterdam

Kaar

5- Alexander Jagtenberg
Jan de Jong
Johannes Joriker
Bertus van der Heul

22- 321- 8- 1931
7- 9- 1907

Ooststellingwerf
Haarlem
Amsterdam

9. Hendrik J. :~oogen Stoeven6-12-1913

Amsterdam

(alias F. Bakker)

20- 1-1921

Amsterdam

11. Karia Lips-Odinot

k- 5-1908

Hilversum

belt (alias H.Fransen)
10 . Dirk Kroese

12. Ida Kisset-Vreem

13-10-1929

Haarlem

13- Joseph £>. Pieters

29- 6-1900

Amsterdam

14. Reint Rutgers

21-12-1930

Kaar lei;

15- Johannes van der Srceede

5-10-1926

Den Haag

16. Adrianus H.W. Verreyt

8- '1-1910

Tilburg

17- Gerben uagenaar

2?- 9-1912

AID s t e r d a m

l8. Kerst de

10- 1-1915

Deventer

, = eerd

Op de oprichtingsconferentie van de Sv'vP dd . 12 juli 1959 werd
een voorlopig partijbestuur gekozen,' bestaande uit 16 leden. Van
hen hebben er thans 13 zitting in de nieuwe SiVP-leiding.
Van het voorlopige parti jbestuur hadden zich niet herkiesbea..'
gesteld: J. Flame ling (7-8-1904), E. Sip (27-9-1897) en V,'. Souer
(1-9-1928).
Nieuw gekozen v/erden Andringa, Hazenberg, Jonker , I-iisse t-Vreern
en Kroese.
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Met Sociaal Deniocratisch Centrum
Na de opheffing (KO 6 er, 11 -

1959)

Na de resolutie van bet Pvda-congres in november jl. -waarbij
bet bestuur van deze partij gemachti'gd -werd on) tegen het Sociaal
Deniocratisch Centrum die maatregelen te nercen, we Ike bet dienstig
acbtte- liet het zicb aanvankelijk

aanzien alsof de bestuurders van

bet SDC het wel mogelijk achtten bij de besprekingen

met de PvdA-

leiding tot overeenstemming te komen, waardoor bet voortbestaan
binnen de genoemde partij zou zijn verzekerd, (Tot goed begrip verdient te worden gemeaoreerd, dat het bestuur van de PvdA bet SDC
nooit officiee-1 als werkgeEeenschap binnen de partij heeft erkend).
Kennelijk zijn ecbter van beide zijden niet genoeg concessies gedaan
en bet centrum heeft thans, liever dan een "bestasnsverbod" te riskeren, in zijn op 16 januari gebouden algemene vergadering besloten
zich zelf op te heffen.
Het hoofdbestuur van het voormalige SDC is omgezet in een conifi'iissie , die, aldus meldt het SDC-orgaan Socialistisch Perspectief, een
onderzoek zal instellen naer de wenselijkheid orn te komen tot het
opricbten van een links-socialistische studievereniging met dezelfde
principiele

uitgangspunten als die van het thans verdwenen Sociaal

Deroocratisch Centrum.
Socialistisch Perspectief blijft, ongewijzigd van naam, onder
dezelfde redactie als "onafhankelijk socialistisch blad" verschijnen.
Hierbij rijst de vraag of de redacteuren hun politieke

opvattingen

voortaan dusdanig kunnen en willen publiceren, dat zij het PvdAbestuur geen verdere aanstoot geven. In de november 1959

opgestelde

verklaring tegen het SDC werd, naar bekend, over dit centrum gesproken als "partij in de partij". In zijn verweer daartegen hield
het SDC staande de strekking van zijn publicaties ge=nszins strijdig
te achten roet het beginselprogram van de PvdA. £ou men in de eventueel
op te riqhten "studievereniging" in.dit standpunt volharden , dan
lopen de deelnemende Pvd.a-leden het risico te worden geroyeerd uit
de partij .
De uit RCP-kringen afkomstige personen, die in het tbans verdwenen SDC activiteit

ontplooiden,

zullen waarschijnlijk, met het oog

op de "intredepolitiek", die de trotzkisten voorstaan, een verlaten
varj de PvdA, betzij gedwongen of vrijwillig, niet opportuun achten
en derhalve verdere pogingen aanwenden om alsnog tot een vergelijk
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te komen. Bij bet mislukken van deze opzet zou bet wel eens kunnen
gebeuren, dat de aanhangers van de trotzkistische intredepciitiek
hun operatieterrein verleggen, bijvoorbeeld naar de Pacifistisch
Socialistische Partij. Weliswaar betreurde het Sociaal Democratiscb
Centrum indertijd de oprichting ven de PSP en gaf het de voorkeur
aan een versterking van de "linkervleugel" in de PvdA, doch de
omstandigheden hebben zich tengevolge van bet optreden tegen het SDG
ingrijpend gewijzigd. Nu gebleken is dat ook voor bet centrum geen
plsats meer is in de PvdA, ligt een samengaan van de aanhangers dezer
opgeheven groepering met de PSP meer voor de band. Zulks temeer waer
in die partij een stroming bestaat, die het accent wil verleggen
van "pacifistisch" naar "radicaal-socialistisch". Voorts beboeft hot
niet uitgesloten t= worden geacht dat links-socialistische milieu's
de mogelijkbeden overwegen van een eerlang san.engaen met die
dissidenten van de CPN, die zich thans bebben georganiseerd in de
Socialistische Werkers Partij (zie mede bet hiervoren vermelde verslag
van het eerste Sft'P-congres).
Anti-semitische kladderacties
De eind 1rs59 en begin 1960 in vele landen waargenoraen anti-semitische kladderacties deden sich ook in ilederland op beperkte schaal
voor. Aan enige vooraanstaande joodse ingezetenen van Amsterdam serd
een anti-semitisch pamflet toegestuurd. Voorts werd een steen geworpen in een noodkerkje, waar een lezing over Israel plaatsvond. Op een
tvjintigtal plaatsen in ons land brachten onbekenden hakenkruisen,
wolfsangels en anti-joodse leuzen aan. Vrij'vel overal gebeurde dit
op primitieve wijze en op afgelegen plaatsen, zoals op muren van
bouwketen, bruggehoofden en pijlers en op de openbare weg. olechts in
een geval werden de zeer jeugdige daders achterhaald. Bij cndervraging
bleken de.ae jongens niet het minste besef te hebben van de draagwijdte
van hun handeling. 3ij vertelden ertoe te zijn gekomen door Hat zij
zoal hadden gehoord en verder op de televisie hadden gezien.
Jat het geheel een politieke opzet of strekking had, kon nergens blijken. Vast is komen te staan dat neo-nazistische kringen in
i'ederland het gebeurde ten sterkste hebben afgekeurd. Aangenomeii raag
worden dat de daders daaruit niet zijn voortgekomen.
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OVERSIGHT VAN VOORAAN3TAAi<DE NEDERLANDSE EN BUITENLAHDSE
BATEEI'ilSTEH DIE UIT OF NAAR HEDERLAKD REISDEN
Tot 15 januari

1960.
I = Inreis
U = Uitreis

Datum:

Naam:

18- ?-'59
17_10-'59

Mevr.WIJNKOOF-v.REES,J. ' 21- 6-'82

11_ 9-'59 Mevr.MEVVE-HOMENkO.M.J.
13.12-'59 en echtgenoot

if-10- '59
2-11-'59

KOUTZAGER,J.C.

16-10-'59 MORRIEN,J.
23-10-'59 Wonende te Praag.

Geb.datum:

10- 1-'26

Reisdoel:
Familiebezoek Moskou,
Farciliebezoek

5- 1-'26

Lid bondsraad Metaal-1958.
Praag ziektebehandeling.

k- 5-'28

iYerkzaam bij Vraagst.Vrede
en Social.Via Brussel naar
Nederl.Via Brussel naar
Praag terug.

17-10-'59 Mevr . ZAHEGO ;OD3S,»A-van DIS-26-9- '9?
3BL,I1. J .Wonende te Moskou.
(I)

Familiebezoek IVederland.

19-10-'59
22-10-'59

BAIuCiiR, P.
DIJK.C.M.v,

31-10- '15
29- 1-'16

Vertegenwoordiger EVC-1958
op 3e bijeenk.Anti Euromarkt
Coraite te Differdange (Luxemburg) .

19-10-'59
23-10-'59

De GROOT.P.

19- 7-'99

Alg.seer.CPN.Besprekingen
met WVV-secretariaat te
Praag.

MULOER'H.

2k- 8-'15
1-10-'20

Vertegenwoordiger EVC-1958
te Boedapest op beroepsconf.
VVI-Hout en Bcuwvak/WVV (2k28 oktober).

20-10-'59
2-11-'50

22-10-'59 SIBBSL3E,H.
16-12-'59
2k-10-'59
(U)

HOEKSTRA,H.J.

21-10-'59 LANGBEIN,H.
23-10-'59 Wonende te VVenen.
2^-10-'59
25-10-'59

GOUDKUIL,H.

8-11- ' 15

Cineast . Verbleef te Peking
en Moskou.

17- 6-'2k

Seer.CPN.O.Berlijn.Bijeenkomst voorbereidingscomite
conferentie 17-CP-en te Rome.

18- 5-'12

Seer.gen.Int.Auschwitz Comite Amsterdam.

7- 8-'16

Vertegenwoordigt Ver."Ned.US3Ri; op congres Ver."Lux.US3R;I te Luxemburg.
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Datum:

i'Jaam:

Geb.datum:

Seisdoel:

25-10-'59
30-10-'59

CLERKX.P.

28- 6-'91

Admin . in-- Ned . v . Vraagst . Vr ede
& Social .Praag.Vermoed.bespr.
VVS .

25-10-'59
2-11-'59

HELMEH3,C.F.

17- 1-'10

Penn.EVC-1956.Woont te O.Berlijn congres O.Duitse Vakver.
bond (FDGB) bij.

29-10-'59
(U)

30UV£,P.Chr.

15- 5-'28

Maakte deel uit Nederl.festival Comite .'rfaarsch .naar O.Berlijn.

6-11-'59
21-11-'59

De Vr!IES,Th.U.

26- 4-'0?

Voorz."Ned.-USSR" lid p.b.
CFN vleimar-Schiller-her denking. Benoemd tot corresp.lid
Duitse kunstacademie.

7-11-'59

TA3,Ilr.L.C.v.d

1321411_

6-'18
6-'96
9-'07
9-'09

Bijeenfcomst Internat.Dachau
Comite Brussel.

8-10-'23

Lid v.b.EVC-1958. Praag bespr .met iWV-secretariaat.

12-11-'59

j3IJK^RK,H.G.

Mevr .AHDSHSJili«-CCCHIU3,A.L.G.7-7- ' 11

Lid d.b.distr.CPN.E'dam.Dusseldorf,proces tegen vredesstrijders.

17-11- '59
26- 11- '59

hej .VELTHAN, J.C.
Wonende te O.Berlijn.

24-

Lid h.b.NVB.Werkzaam seer.
IDVF 0 . Berli jn . ,-Joonde 6e congres van de UVB bij 21-23 nov.

20-11- '59
29- 11- '59

De GROOT,P.
HOKK3THA,H.J.

19- 7- ' 99
17- 6- ' 24

Vertegenw.CPN op conf.te Rome
van 17 CP-en 21-26 nov.

- 11- '59
30-11- '59

WALkAVEN,!?. J.

13- 8- ' 30

Lid d . b . Ailjy. Aanw . op congressen Fr.comm.jeugdorganisaties
27-28 nov.

29-11-'59
10-12-'59

HEIo,F.

30-11-'59
10-12-'59

IUIamoUT,L.J.H.M.v.

+ 15-11- '59

4-12-'59
7-12-'59

SPOOR,C.

4-12-'59
8-1 2-' 59

HUISKEN.J.
IVonende te O.Berlijn.

2-'01

Seer.ABT-1958.Naar Sofia zittirig Admin.Comite VVI-Transport/wVV. 2-4 dec.

25- 6-'13

Lid p.b.CPN.Aanwezig op 7e
congres van ilong.Soc .Arbeiderspartij .

5- 1-'02

Lid bureau FIE.Praag conf.
"Strijders tegen het fascisme'.'

30- 4-01

Vroegere medewerker van
J.IVEN3.Nederland.
VSKliiGU.vELIJK

- 3-

VEHTROU.VELIJK

Datum:

Naam:

13-12-'59
l' T -12-'59

JUNGE,H.(D)
3AUEJ3,K.(D)

1- 11-'14
3- k-'16

3ecr.Internat.Sachsenhausen
Comite.Bezoek Nederland.

23-12-'59
(U)

SCiiUM.H.
en gesin,

9- 2-'12

Lid v.b.EVC-195'S.O.Duitsland.
Farailiebezoek.

Geb.datum:

Beisdoel_:

2- 1-'60
5- 1-'60

KEFFEN.G.v.

29- 7-'19

Pegasus.C.Duitsland.Heisdoel
onbakend,

8- 1-'60

LjjEUW.R.do

27- 3-' 37

Pericles.Dusseldorf.Bijwoning
v.proces tegen »i'.Duitse "Vredes"functionarissen en leden
van het voorbereidingscomite
Vile wereldjeugdfestiva] .

+_ 9- 1-'60
+ 11- 1-'60
13- 1-'60
15- 1-'60

MORi?IS,Th.L.
V'/onende te Canada.
Mevr.DIJK-STOL.A.v.

Seer .VVFDJ .Aanwezig op Jeugdvredesmanifestatie ANJV op
10 jan.
•}k- 9-'18

O.Duitsland i.v.m. haar lidmaatsch.controle commissie
Internat.Bond Overheidsdienaren-'vVVV.

VERTHOUs/ELIJK

VERTROUKELIJK

A G E N D A :
Datum:

Bijeenkomst:

Plaats :

Organisatie

30 Jan. 2 febr.

Bureauzitting Internat.
Democr.Vrouwen Fed.

Djakarta

IDVF

20-21 febr.

Cong-res "oude" EVC.

Amsterdam

"oude" EVC

8

ffirt.

Viering internet.Vrouwen-

IDVF

KPD

*

art.-april

Conferentie (illegale) KPD
(CP W.Duitsland).

*

16-18 april

13e Cong-res CP Belgie.

*

21-24 april

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

IDVF

april

Conferentie over bedrijfswerk-

ANJV

10 mei

Algeniene Raad WVV.

Peking

KVV

6e conf.tegen A-en Hbommen.

Hiroshima

Jap.Read

27-31 aug.

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

Boedapest

sept.

Internat.Vakverenigingsconferentie.

Praag

herfst

2e Internat.bijeenk.
journalisten.

kerstmis

8e congres ANJV-

I960

7e congres Internat.Ver .
van Democr.Juristen.

IVDJ

I960

6e IUS congres.

IUS

juli of
aug.1961

6e Internat.conf.partijhistoric!.

Partij-instituten en com.voor
gesch.

1961

Wereldjeugdforum.

Koskou

WFDJ

1961

2e Conf.geschied.v.h.
Verzet.

Vvarschau

FIR

1962

8e Wereldjeugdfestival.

*
*

*

*

1-7 aug.

Luik

o

Amsterdam

CPB

WVV
10 J
ANJV

nieuw c.q. aangevuld,

VERTROUWELIJK

