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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie een kort over
zicht aan te bieden van een tweetal recente kadervergade
ringen van de Communistische Partij van Nederland.
riet daarin gegeven beeld kan vrijwel karakteristiek
geacht worden voor de activiteit der communisten in de
nassa-organisaties in geheel Federland.
Gezien het streng besloten karakter van beide bijeen
komsten heb ik aan het aldaar besprokene geen verdere
bekendheid gegeven.
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In October j.l. sprak J.P. (Jan) SCHALKER, vooraanstaand
functionaris van de Communistische Partij van Nederland te Rotterdam
op een kadervergadering voor het district Centraal-Gelderland der
C.P.N..
•
"
.

Onder aanhaling van de grote betekenis van Stalin's verklaring
betreffende het Russische atoombom-experiment, betoogde Schalker, dat
hierdoor de kansen voor het behoud van de vrede beter gorden waren.
Den Amerikanen is thans het monopolie van de atoombom uit handen geslagen; het is nu ook de grote massa en de pessimisten in de partij
duidelijk geworden, dat de Sowjet-Unie als'geiljkwaardige "partner"
tegenover de Amerikanen staat, aldus spreker.
Schalker wees er op, dat de Sowjet-TJnie in een eventuele oorlog
materieel, moreel en strategisch de meerdere van de Amerikanen zou
blijken. Dat zij niettemin voorstandster blijft van het verbod van
de atoombom ^eldt als bewijs van haar vredelievende doeleinden.
Derhalve wordt, volgens spreker, juist door de verklaring van Stalin,
de betekenis van de handtekeningenactie voor de vrede geaccentueerd.'
Alle geboden kansen voor deze actie moeten tot het uiterste worden
benut.
Een voorbeeld citerende zeide Schalker, dat duizenden P.v.d.A.-en
N.V.V.-errs, Katholieken, Christel!jken enz. steeds meer gaan twijfelen
aan wat hen dagelijks wordt voorgehouden nl.: dat de Sowjet-Unie een
agressieve staat is en de wereld met een oorlog bedreigt.
Het feit, dat "straks" het verbod van de atoombom met des te
meer kracht in de Veiligheidsraad aan de orde zal worden gesteld, zal,
zo meende spreker, de verandering in de stemming, die momenteel valt
waar te nemen, in zeer snel tempo ten voordele van de communisten
doen overslaan, en nog grotere massa's overtuigen van de vredespolitie!
van de Sowjet-Unie. "De Waarheid" biedt hierover een schat van materiai
dat gebruikt kan worden in discussie met "de mensen".
Schalker waarschuwde zijn ruim 20 toehoorders, dat de komende
meenden op politiek gebied spannend en bewogen zullen zijn. Het
"zaakje daar in Egypte", de "kwestie Iran" en de "gehele ontwikkeling
in Duitsland'J waar. onze partij een buitengewoon juiste politiek voert"
zijn ieder voor zich gebeurtenissen die "de kapitalisten niet lekker
zitten".
"We zien", aldus Schalker, "hoe de Duitse Democratische Republiek
"hier manoeuvreert en afziet van alles wat voor hen kostbaar Is".
"Zij zullen, wanneer deze plannen slagen, misschien voor één of twee
"jaar de veroveringen, die ze .in Oost-Duitsland hebben gemaakt en de
"macht, die ze in Oost-Duitsland door de arbeidersklasse hebben weten
"op te bouwen, misschien even goed weer laten schieten. Maar daar
"tegenover staat, kameraden, dat een van de belangrijkste pijlen, die
"de Amerikanen op hun boog hebben, die gericht is op de Sowjet-Unie,
ndat dj e daarmede in stukken gebroken is en dat een offensief zal
"zijn uitgesloten. Daarbij, kaneraden, behoeven wij ons geen 'angst
"te maken, of die enkele jaren in Duitsland wel gebruikt zullen worden
"om de communistische beweging, de progressieve beweging in Duitsland,
"ook in West-Duitsland, een grotere vlucht te geven".
- Hierna -
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Hierna besprak Schalker nog de Tnoeilijkheden v/elke zich in de
prakti,Ik voordoen voor de "vredesstrijders", alsmede verschillende
rio e-el j. jkheden om er het beste van te maken. 3en(4e) handtekeningencompagnej evenals de Ie (Stockholm-aotie) voor het verbod van de
atoombom.werd door spreker aangekondigd. De daarop volgende discussie,
die door Schalker werd beantwoord stond op laag peil.
S. B/iRTJCH,lid van het Partijbestuur, sprak omstreeks dezelfde
tijd op een kadervergadering voor het district Kennemerland der
G.T.U.. Zijn inleiding was vrijwel gelijkluidend aan die van Schalker.
Baruch was directer in zijn critiek. Hij constateerde in de partij
een groot gebrek aan zelfvertrouwen, dat schadelijk is voor het werk.
Blijkbaar is er niemand, aldus spreker, die aan de doelmatigheid en
autoriteit van een vredescomité gelooft. ïïet doel van het vredeswerk
is volgens Baruch de omverwerping van het imperialistische oorlogastelseï over de gehele wereld.
De gedachte van één der discussianten, die verklaarde niet te
geloven, dat het net de vredesbeweging in het buitenland wel zo goed
ging als wordt beweerd, noerade Baruch de "pest" voor de partij.
Zij is snti-comnmnistisch, omdat ze de politieke tegenstanders in
de kaart speelt.

