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Ik hdb d* ew Uwe Excellentie h» t volgende ta be-
rlolitea*

$* Arbeider» laad voor öaltwiu? leidt e*n kwijnend
bestaan* In herinnering moge worden ge;br*o:&t> dat in
februari 1952 l»t hoofdbestuur van d» Baad ©psslj gezet
an vervangen werd door een werkcomite1, dat tot taak bad
da ABÖ nieuw leven in ta blaaen. Dit werk sou aanvangen
met een reorganisatie fan da Bond in de Westelijke pro-
vincie a. Desondanks is sindsdien geen verbetering inge-
treden. Eén der oorzaken is ongetwijfeld, dat nooh. de
CPN, noon een harer andere organisaties, zich. werkelijk
voor de ABC heeft ge interesseer d. Pe prestaties van de
hier en daar opgerichte toneel- en zangolubs waren te
amateuristisch om daarvan bij feestelijke bijeenkomsten
voortdurend gebruik te maken. Dientengevolge aag ook da
partij em naar andere artieten, dan die welke zich bij
da ABG hadden aangesloten* In. de tweede plaats werd en
wordt liet ontspanningselement doer de oommuniaten in zo
verre aleohts als een bijzaak beschouwd, dat het slechts
wordt toegelaten» indien de politieke organisatie daar-
van voordeel ondervindt. Ook deswege ondervond de Bend
een stiefmoederlijke behandeling. Oek de contributie zal
van invloed zijn*

Tenslotte kan worden aangenomen, dat de communisten
reeds dermate door het werk voor de politieke organisa-
ties in beslag worden genomen» taf sleoats enkele enthou-
siaste leden zich bovendien beschikbaar willen stellen
voor de repetitie-» en uitvoeringsavondea der ABO.

Op een bestuursvergadering van het dis trio t fiotter-*
dam der ABC d.d. 21 December j.l. werd de vraag opgeworpen
of het niet beter zou zijn de Bond op te heffen.

fe 's-Qravenhage a n te Amsterdam - 20 werd gezegd -
is da toestand niet beter dan in Botter dam. Verschillende
mogelijkheden werden geopperd : een fusie met de Vereni-
ging "Sfederland-ÖSSB,1* &f wel fusie «tt niet communist!schi
buitenkerkelijke groepen.
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Verwijten werden gericht aan het adres van de CPN
wegens het achterwege blijven van steun* Ook werd voor-
gesteld om, in samenwerking met de Hongaarse Ambassade*
een vereniging "Vrienden van Hongarije" te vormen.

Vooralsnog is echter de opheffing van de Bond door
de partij afgewezen* Sr werd opnieuw een belofte gedaan
betreffende daadwerkelijke steun» Afgewacht moet worden
in hoeverre de 0PH thans deze toezegging gestand doet*

Het aal zeer moeilijk zijn een nieuwe opleving in
de ABC te bewerkstelligen, Vooral toch bij da huidige
politieke ontwikkeling kan van de GPN niet worden ver-
wacht» dat zij veel aandacht zal besteden aan een reeds
weinig levensvatbaar gebleken ontspanningsvereniging.

Ben doordruk van dit schrijven werd ter kennisne-
ming gezonden aan de Minister-President» alsmede aan Uw
ambtgenootf de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetene
schappen»
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