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"ACTIE ALGERIJE"

Blijkens persberichten hebben prof, dr, J. de GRAAF en het lid
van de Eerste Kamer mr. G.J.P. CAMMELBEECK namens ,het comité van aanbeveling van de "Actie Algerije", eind november j.l. aan de MinisterPresident een van 7500 handtekeningen voorzien verzoekschrift

aangebo-

den.
Daarin wordt er bij de Nederlandse regering op aangedrongen
krachtige steun te verlenen aan een in de Verenigde Naties te verwachten voorstel om onder VN-toezicht onverwijld in Algerije een volksstemming te doen houden over de staatkundige bestemming van dit land. *

De "Actie Algerije" trad voor het eerst in*de openbaarheid door
het houden van een openbare vergadering in Krasnapolsky te Amsterdam
(31 oktober j.l.). In die vergadering werd het woord gevoerd door J.P.
KRUITHOF, redactielid van het PSP-orgaan "Bevrijding", tevens interna,
tionaal secretaris van "Socialistische Jeugd van Nederland (SJ)", en
door de bekende Trotskist^W. TIELEMAN.
Onder de 600 aanwezigen bevonden zich verschillende leden van de
CPN, de SWP, de PSP en een aantal Trotskisten.
Op grond Van inmiddels verkregen inlichtingen kan met vrij grote
zekerheid worden aangenomen dat het initiatief tot de gehele actie is
uitgegaan van de PSP-afdeling Utrecht en dat ook het ingediende verzoekschrift, met goedkeuring van het PSP-hoofdbestuur, is opgesteld door
enkele leden van die afdeling.
Dit verklaart tevens waarom de getekende verzoekschriften moesten worden ingeleverd aan het daarop voorkomende adres Wielingenplein 19 te
Utrecht, n.l. het adres van M. van HINTE-PRINS, secretaresse van de PSPafdeling Utrecht. Men heeft er evenwel de voorkeur aan gegeven dit niet
openlijk van deze partij te doen uitgaan, doch quasi van een neutraal
actie-comité.
Mogelijk zijn niet alle leden van het aanbevelingscomité hiervan
op de hoogte.
Gebleken is dat de actie is gesteund zowel door de (oude) EVC
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als door de SWP.
De EVC heeft contact opgenomen met de "Actie Algerije" na de
ontvangst van een brief van de Italiaanse vakbeweging over Algerije.
Namens de "Actie-AlgerijeJ' bezorgde mej. M.C.J. SNETHLAGE een aantal
raam-affiches en handtekening-lijsten

op het EVC-kantoor.

Zij verzorgde tevens het contact met de SWP, aan welke partij
100 toegangskaarten voor de op J1 oktober in Krasnapolsky gehouden vergadering zijn gestuurd. Dat zij hiervoor is aangewezen vindt vermoedelijk zijn verklaring in het feit dat zij goed bekend is met de secr.penningmeester van de SWP, S. PIETERS.
Mej. SNETHLAGE is oud-lid van het partijbestuur en van de adviesraad van de PSP. Een door haar indertijd gedaan voorstel om op een P&Pcongres met het SWP-orgaan "De Brug" te mogen colporteren, omdat haars
»-

inziens samenwerking PSP-SWP geboden was, werd dbor het partijbestuur
van de PSP afgewezen.
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