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VERTROUWELIJK

COMMUNISTISCHE TACTIEK IK DE VERENIGING "VOLKSONDERWIJS".
Voor bij de CPN aangesloten communisten geldt als partijopdracht, zich als lid aan te sluiten bij verenigingen, welke zich
ten doel stellen te werken in het belang van de gemeenschap. De opdracht houdt in, zich zo volledig mogelijk voor de betrokken vereniging in te zetten en daarin zo mogelijk een leidende functie te
veroveren. Het ligt daarbij niet in de bedoeling, dat het betrokken lid in die vereniging directe communistische propaganda voert,
maar aan de andere kant mag hij toch ook weer niet zijn communistische gezindheid verbergen. Hij zal als communist het voorbeeld
moeten zijn van de aan het gemeenschapsbelang toegewijde staatsburger en moeten trachten zich door zijn werk in de vereniging bekendheid en aanzien bij buurt- en stadgenoten te verwerven.
De vereniging "Volksonderwijs" kan tot een der organisaties
gerekend worden, die in dit opzicht de belangstelling van de CPN
en haar leden genieten. Zo waren in 195^ de bekende communiste
Rie KOGENHOP-HUIG en de eveneens vooraanstaande CPN-er Gerrit VEERIPS er in geslaagd zich in het bestuur van de afdeling Amsterdam
van voornoemde vereniging te laten kiezen.
Laatstgenoemde heeft zich in CPN-verband enige tijd bediend
van de schuilnaam "G. MULDER", ten gevolge waarvan hij toen onder
zijn eigen naam in deze kringen niet bekend was als CPN-er.
Het bekende communistische Haagse gemeenteraadslid Gerrit van
PRAAG maakte tezelfder tijd deel uit van het bestuur van de Haagse
afdeling.
Ook in de vereniging "Volksonderwijs" trad

na de Hongaarse

gebeurtenissen de controverse tussen communisten en niet- of anticommunisten aan het licht. Het hoofdbestuur heeft na de opstand in
Hongarije een circulaire aan de afdelingen doen uitgaan, waarin gesteld wordt, dat degenen, die de gruwelen, daar door de communisten
gepleegd' niet verwerpen, in een democratische vereniging als "Volksonderwijs" niet thuis horen.
Het gevolg hiervan was, dat de voornoemde KOGENHOP-HUIG en
VERRIPS sinds omstreeks het einde van 1956 als lid van het Amsterdamse afdelingsbestuur op nonactief waren gesteld en niet meer aan
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de bestuurswerkzaamheden mochten deelnemen,,
Toen bekend was geworden dat.de afdeling Amsterdam van "Volksonderwijs" op 10 april 1957 een ledenvergadering zou houden, werd
door het bestuur van het CPN district op 2 april een bijeenkomst
met diverse partijleden belegd om te beraadslagen over de door de
communisten in de vergadering van "Volksonderwijs" te volgen tactiek. Overeengekomen werd, dat Max van den BERG, de leider van de
CPN-filmdienst "Radio Werkend Nederland", die sedert kort als lid
van "Volksonderwijs" is toegetreden, een motie zou indienen, waarin
van het afdelingsbestuur gevraagd zou worden, de twee communistisch*
bestuursleden in'ere te herstellen en weer normaal aan de werkzaamheden te laten deelnemen. Voorts werden alle communistische leden
van "Volksonderwijs" opgeroepen aan; de vergadering deel te nemen.
In ten minste éln geval werd bekend, dat de districtsleider een
CPN-functionaris aanspoorde zich als lid van "Volksonderwijs" te
laten inschrijven, om zodoende invloed op het verloop van de vergadering te kunnen uitoefenen.
De voorzitter van de afdeling "Volksonderwijs", die blijkbaar "de neuzen geteld had", wist op de vergadering van 10 april
evenwel zo te manoeuvreren, dat de inderdaad door Max van den
BERG ingediende motie toen niet in behandeling werd genomen. Dit
geschiedde wel op' de vervolgvergadering, welke op l*f mei 1957 gehouden werd. Hierin werd de motie - voor het aannemen waarvan een
twee derde meerderheid vereist was - met 7^ stemmen voor en 59
tegen verworpen.
Hierna voerden de aanwezige CPN-ers een zodanige obstructie
dat de voorzitter als gevolg daarvan en na beraadslaging met de
andere bestuursleden, de vergadering sloot onder mededeling, dat
het bestuur als zodanig aftrad. Het bestuur en zijn aanhang verlieten de Baal. VERRIPS en KOGENHOP-HUIG

namen aan de bestuurs-

tafel plaats. De achtergeblevenen, vrijwel allen communisten, kozen vervolgens op voorstel van de bekende Berend BLOK3IJL vier
vooraanstaande CPN-ers als gedelegeerden naar het dezer dagen te
houden congres van de vereniging. De deur werd opengehouden voor
"een gesprek met het afgetreden bestuur in een rustige sfeer".
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In Den Haag kwamen de leden van de afdeling "Volksonderwijs"

aldaar op 15 april 1957 in vergadering bijeen, o.a. ter verkiezing
van 3 bestuursleden. Gerrit van PRAAG was met 2 andere bestuursleden, n.l. periodiek aan de beurt van aftreden. Niettegenstaande
hem, in verband met de circulaire van het hoofdbestuur, verzocht
was zulks niet te doen had Van PRAAG zich weer candidaat gesteld.
Van de 50 aanwezigen brachten er 32 hun stem op hem uit,zodat hij met meerderheid van stemmen verkozen werdo
Ook bij deze gelegenheid hadden, de CPN-ers, die tevens lid
zijn van de afdeling Den Haag van de vereniging voor "Volksonderwijs" van het diatrictsbeatuur Den Haag der CPN opdracht ontvangen de vergadering te bezoeken en de candidatuur van Van' PRAAG te
steunen.
Als gevolg van de verkiezing van Van PRAAG legden 6 leden
van het bestuur hun functie als aodanig neer.

mei 1957.

