
BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST
•S-GRAVENHAGE, |j-4 SLK 1952 »9

Javutrut te <S»

No. 147580

Becr.; C . P .N . -mant elorganisa

- 2NOV. 2001
Daze rubricering k

nes

Bij deze veroorloof ik mij Uwe Excellentie het vol-
gende ter kennis te brengen:

Het werk van de B.V.D. heeft kennelijk een gevoel
van onbehagen veroorzaakt in de communistische organisa-
ties hier te lande. Een reoent bewijs hiervan werd ge-
vonden in de toespraak van het bekende Rotterdamse dis-
trictsbestuurslid van de O.P.N., J.HOOGCARSPEL, tevens lic
van het hoofdbestuur van de vereniging "Nederland-U.S.S.R',
op een onlangs gehouden, strikt besloten afdelingsvergade-
ring van deze vereniging. Hij verklaarde o.m. dat "Den
Haag" veel te veel weet.
"Men schermt daar met namen en adressen", aldus deze
functionaris "en onze mensen worden meer en meer uit
fabrieken en bedrijven geweerd". HOOGCARSPEL deelde mede,
het ontmaskeren van spionnen op zich te hebben genomen
en daaraan zijn gehele vaoantie te zullen besteden. De
activiteit van de "tegenpartij" zou zich, volgens spreker,
hoofdzakelijk richten tegen de O.P.N..
"Nederland-U.S.S.R." heeft nog steeds te kampen met finan-
ciële moeilijkheden. Niettegenstaande het feit, dat de
oplage van het verenigingsorgaan in het laatste jaar is
gestegen tot ca.15.000 ex,., blijkt het niet mogelijk de
exploitatie lonend te maken. Teneinde op korte termijn
een schuld van f.10.000.- aan de drukker van het blad te
kunnen betalen, zag men aich genoodzaakt de gehele film-
apparatuur (geschenken van de WQKS) te belenen. Door het
sluiten van leningen bij een aantal leden konden deze
toestellen inmiddels weer worden ingelost. Blijkbaar wil
het hoofdbestuur, door verdere verhoging van de oplage,
trachten een einde aan de moeilijkheden te maken.
Voor de periode van 31 Augustus 1952 tot 15 Maart
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15 Maart 1953 wordt wederom een landelijke leden-
en abönnéwerfeampagne georganiseerd, uit de wed-
strijd-voorwaarden blijkt, dat meer waarde wordt
ge hè o h. t aan nieuwe abonné's op net verenigings-
orgaan dan aan nieuwe leden. Man noopt gedurende
deze campagne tenminste 10.000 leden en 6500 abon-
né*s te winnen. De toe te kennen prijzen sullen
worden bekend gemaakt tijdens het nu definitief
op 4 en 5 Ootober a.s. vastgestelde congres der
vereniging.

Het A.li.J.V. heeft in aijn hoof dbe B tuur ever ga-
dering dd. 2? - 24 Augustus 1952 het ontwerp-pro-
gramma voor het komende winterseizoen opgesteld en
ter discussie aan de distrioten gezonden. De twee
voornaamste elementen die daarin de aandacht vra-
gsn zijn het streven naar grotere populariteit van
het verbond en een poging tot verbetering van het
politieke gehalte der bestuursleden. Het hoofdbe-
stuur beraamde een werfcampagne met het doel §00
nieuwe leden te winnen.
Het huidige ledental bedraagt naar schatting 5000.
3)e beoogde ledenwinst vaa 10^ ie derhalve opvallend
MLein in verhouding tot bijv. de plannen van de ver-
eniging "Hederiand-USSR"» die door haar nieuwe cam-
pagne het huidige ledental met bijna de helft wil
gaan uitbreiden.

Voorts zal in elk A.U.J .V. district minimaal
1 toneel- of auziekolub moeten worden opgericht»
netgéen wijst op eea verhoogde waardering van ont-
e paiuiingsmo gel i j khe den.

Verbetering van het politieke gehalte van be-
stuursleden hoopt het hoofdbestuur te bereiken door
de organisatie van een 5-weekse kaderoursus (alwaar
o.m. lezingen betreffende de «nationale onafhanke-
lijkheid van ons land" en de "strijd van de inter-
nationale arbeidersbeweging voor een betere wereld"
aullen worden gegeven) en eon tweetal «weeks e holen"
voor de functionarissen van het platteland. Bén
daarvan zal plaatsvinden in November e«k. , de twee-
de vermoedelijk in Februari 1953.

Voorts besprak het hoofdDestuur de vorming van
vijf "bedrijfsgroepen" van het A.n.J.V» in Amster-
dam en twee in aotterdam.

Bovenstaand programma» alsmede o.m. de campag-
nes voor de komende Wereldjeugddag, het 4e Wereïd-
jeugdfestival, een pinksterfestival en het Je We-
reldvredesoongres, dat het "Vredescongres der Vol-
keren" wordt genoemd, zèCU^b e sproken worden op de
gewestelijke conferenties van het A.u .J .V. , welke
eind September e.k. zullen worden gehouden.
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Het congres van het verbond, dat in 1951 in
a tri j d met de statuten niet is gehouden, aal plaats-
vinden op 10 en 11 januari 1953 te Amsterdam.

De vredesbeweging ziet zich momenteel geplaatst
voor de taak de Nederlandse deelname aan een tweetal
internationale bijeenkomsten té organiseren aonder de
aandacht op haar bemoeiingen te ves'tiige'n» In de eerste
plaats geldt net de voorbereiding van 'fee$ op 5 Deoem-
ber a.s. te Wenen beginnende der'de Wfreldvredescongres,
om taotlsche redenen aangeduid als '"Vre de s congres der
Volkeren»*. Men hoopt hierdoor de indiüik te wekken,dat
de bijeenkomst op bredere basis z&l é.taan dan de vroe-
ger gehouden vredescongressen* dïë iwêr-den belegd door
de inmiddels algemeen als een ,g„o;mnia'nis tigche mantel or-
ganisatie onderkende ,vereldvredèsïi.ewèg-ing."DQ practi-
sche uitvoering van dit idee brengt echter vele moei-
lijkheden met zioh mede. Het M-gt'in de Bedoeling een
aantal prominente nog niet door da communisten geëx-
ploiteerde personen te verzoeken "spontaan" adhaesie
te betuigen met het plan een vredescongres te houden»
Deze aanbeveling zal dan naar een aantal organisaties
en verenigingen worden gezonden, die op hun beurt het
initiatief zullen ondersteunen. Uit de adhaerenten zal
tenslotte een comité van voorbereiding worden gekozen.
Het spreekt vanzelf, dat de Nederlandse Vredesraad in
het comité van voorbereiding goed vertegenwoordigd zal
zijn.

üok de agenda van het congres zal waarschijnlijk
aeer algemeen worden gehouden. Men is ©r aioh van be-
wust, dat de meningen over de bacteriologische oorlog-
voering in Korea, een vredespact tussen de Grote Vijf
en de herbewapening van Duitsland verdeeld zijn. Daar-
om zal, naar wordt voorgegeven, aan het congres de ge-
dachte ten grondslag liggen, dat de internationale
moeilijkheden niet door wapengeweld maar door onderhan-
delingen moeten worden opgelost.

Naast het vorenstaande houdt de vredesbeweging
zich ook beaig met de propaganda voor de internatio-
nale conferentie voor een vreedzame oplossing van het
Duitse probleem, welke begin Oetober a.s. te Berlijn
zal plaats vinden onder auspiciën van de "Mouvement
international pour la solution pacifique du problème
allemand11. De activiteit van de Nederlandse Vredes-
raad te dezen zou er op kunnen duiden, dat de Mouve-
ment, welkeö* propaganda tot dusver in hoofdzaak ge-
richt was op beïnvloeding van intellectuelen, zich
zal ontwikkelen tot een massa-organisatie. In dit
verband moge worden opgemerkt, dat tijdens een op
10-8-1952 te Bnsoheda gehouden landelijke conferentie
van de vereniging "Verenigd Verzet 1940-1945" een
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initiatiefoomité tegen de herbewapening van Duitsland
werd gevormd, aulke op instigatie van het Nederlandse
comité tegen de herbewapening van Duitsland.

In Nederland heeft de beweging onder de intellec-
tuelen tot nog toe weinig succes gehad. Een verdere aan-
wijzing voor de hierboven aangeduide mogelijke koers-
wijziging is gelegen in het feit, dat een aantal Neder-
landse propagandisten van de "Mouvement" tevens actief
is voor de vredesbeweging "De Derde Weg'j die min of meer
gelijke doeleinden nastreeft.
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