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HOOFDSTUK I - COMMUNISME INTERNATIONAAL.

Belgrado en "het socialistische kamp".

De' gebeurtenissen van de laatste anderhalve maand hebben opnieuw

s.angetoond in hoe sterke mate de aard der betrekkingen tussen Joego-

slavië en de Sowjet-Unie aan schommelingen onderhevig is. De -Joegosla-

ven hebben in woord en geschrift geen gelegenheid voorbij laten gaan

om te getuigen van hun zuiverheid in de marxis.tisch-leninistische leer.

Nog in april 1957 voelde president:TTTO zich gedrongen op het congres

van de Liga van Joegoslavische Communisten vast te stellen, dat zijn

regime met "Nationaal-communisme" niets uitstaande heeft, "Wij zijn

communisten", verzekerde hij nadrukkelijk.

Op 2A- mei j.l., aan de vooravond van zijn 65e verjaardag, con-

stateerde TITO in een vraaggesprek met "Politika" te Belgrado, dat de

£!owjet-Unie juist een agitatie-campagne van een half jaar tégen Joego-

slavië had stopgezet. Zijn land had, zo zeide hij, het initiatief•ge-

nomen om verdere verslechteringen van de betrekkingen met de door Mos-

kou geleide landen te voorkomen. Deze woordkeus kan er op duiden, dat

Belgrado zich geen illusies maakt. ... ,.:•

Op 25 mei richtten zowel de hoogste leiders van de CPSU als van.

de Sowjet-staat verjaardags-gelukwensen aaa "kameraad TITO". Een week

riadie'n, op 3 juni 1957» herdacht de Joegoslavische pers de 2e verjaar-

dag van het Accoord van Belgrado en begroette de sindsdien ingetreden ver-

betering in de betrekkingen tussen. des USSR en het eigen land..

Op 25 juni 1957 voerde de president van Zuid-Slavië te Belgrado

het woord op het 1e grote congres van de arbeidersraden in zijn land

om er, tot veler verbazing, met verontwaardiging te gewagen van het

voortduren van onkameraadsch'appelijkg en kwaadaardige kritiek. Hij eiste,

zonder Moskou of het Sowjet-blok te noemen, dat geen vertekend beeld

van het Joegoslavische stelsel zou worden gegeven en dat ook het goede

en positieve tot uitdrukking zou worden gebracht. Slechts,dan waren,

volgens president TITO, goede betrekkingen "tussen de landen van het

socialisme en de volksdemocratie" mogelijk.

De principiële vastberadenheid waarmede Belgrado een eigen koers,

zonder deelname aan de politiek van blokvorming in1 het Oosten en het

V/esten, blijft verdedigen, staat tot dusver een definitief betere ver-

standhouding met Moskou in de weg. •

• . . - De situatie,--
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De situatie in Polen. ' - ::...:.._

In de tweede helft van juni. 1957 was de eerste secretaris van de

Poolse Verenigde Arbeiders Partij te gast bij de Oost-Duitsers. Aan het

slot van een bespreking met de SED ondertekendenGOMÏÏLKA en ULBRICHT een

communiqué met de gebruikelijke wederzijdse plichtplegingen over onder-

ling begrip en vriendschap. Polen heeft een concreet belang bij een be-

stendige goede verstandhouding met het onder Russische supervisie staan-

de Oost-Duitse regime, aangezien Pankow, integenstelling met Bonn, van

meet af aan de Oder-Neisselijn als definitieve grensscheiding tussen

Polen en Duitsland erkende.

In de gezamenlijke Pools-Duitse partijverklaring stelden de part-

ners nog o.m. vast, dat de ervaringen van India en. China ook voor landen

buiten het Aziatische continent van betekenis zijn. Opvallend is hierin

alleen ULERICHT's instemming met deze uitspraak. Warschau maakte er

tevoren al geen geheim van een zekere bewondering te hebben voor ideeën

en praktijken uit Oost en Zuid-Oost-Azië.

Te dezer plaatse dient - in aansluiting op het in het vorige M.O.

hiefover vermelde"- nog te worden teruggekomen op een beslissing, geno-

men in de van 15 t/m 18 mei 1957 gehouden 9e C.C.-zitting van de Poolse

Verenigde Arbeiders Partij. Ze betreft het optreden van bepaalde orga-

nen van het voormalige Poolse Ministerie van Op,enbare Veiligheid. In een

aangenomen resolutie, die handelt over de verantwoordelijkheid van de

Poolse C.P. voor deze vergrijpen, zijn nog eens heel onvriendelijke din-

gen gezegd over praktijken van het stalinisme. Uit de tekst ervan komt

dit onverbloemd naar voren.

De activiteiten van de veiligheidsorganen steunden, blijkens de

resolutie, op een beleid dat uitging van allerhand politieke vooroor-

delen en doctrinair geredeneer. Toepassing van de onjuiste (door Sta-

lin geponeerde) theorie^ dat de klassenstrijd verscherpt naar mate de

opbouw van het socialisme vorderingen maakt, leidde tot bedenkelijke

willekeur. In de resolutie is voorts gereleveerd, dat de leden van de

Poolse geheime politie zich zelfs verheven voelden boven de: hoogste

leiding van de partij. Ook de eerste secretaris ,van het Centraal Comité

was bijvoorbeeld niet gevrijwaard voor verdenkingen en beschuldigingen

van die zijde. . , v

De bewoordingen waarin de hier.voren vermelde resolutie is gesteld,

zijn tekenend voor het huidige Poolse streven naar een; zekejre politieke

onafhankelijkheid van Moskou, zij het binnen het raam van de Verklaring

der Sowjet-Russische Regering van 30 oktober 1956. i
- Vastgelegd -
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Vastgelegd is hoe de ontbinding van de communistische partij van

Polen (die op bevel van Stalin in 1930 plaats vond, waarbij verscheide-

ne Poolse partijfunctionarissen in de Sowjet-Unie werden geliquideerd)

tot stand kwam door middel van provocatie. In dezelfde passage is ver-

der gelaakt, dat de Poolse veiligheidsorganen zich bij hun optreden lie-

ten leiden door een onjuist inzicht in de kwestie Joegoslavië. Letter-

lijk spreekt de resolutie hier over "de provocatie tegen de leiding van

de communistische partij van Joegoslavië".

"De Waarheid" becritiseert een rede van GOMÜLKA.

Het dagblad van de CPN heeft in zijn nummer van zaterdag 29 juni

1957 een kritisch geluid laten heer en ten aanzien van sommige passages

in de rede waarmede GOMÜLKA, de 1e .secretaris van het centraal comité

van de Poolse gusterpartij, het 9e plenum.op 15 mei j.l. had ingele,id.

Het is een ongesigneerd artikel, waarin de schrijver, waarschijnlijk Paul

de GROOT, welhaast twee kolom tekst nodig heeft om te getuigen van zijn

serviele instelling ten opzichte van Moskou. Het wordt GOMÜLKA kwalijk

genomen: te hebben gewaagd van de éénheid der internationale arbeiders-

beweging "geleid door de; __c_ommuni_st_i_sche^ en werkerspartijen".... .enz.enz.

"De Waarheid" zegt hierin te missen het noodzakelijk.geachte on-

voorwaardelijk erkennen van het internationale leidere chap van de CPSU.

Op gezag van het Nederlandse partijdagblad zou men moeten geloven,

dat door het wijdverbreide, individuele boérenbezit en het bestaan ,van

rijke boeren in Polen het kapitalisme nog op bedenkelijke wijze mate-

riële voedingsbodem heeft. Aan het slot van het artikel wordt gesteld,

dat het niet in overeenstemming met het principe van.de dictatuur van

het proletariaat is, wanneer de Poolse Verenigde Werkerspartij de staat

wil leiden samen met de Boerenpartij. .

i.' ' ' •' " ' • • - . • - , . - •

Twee "februari"-yertogen.

In februari 1956 en 1957» dus met een tussenpoos van ongeveer een

:jaar, hielden resp. CHROESTSJOW,en MAO TSE-TUNG in besloten kring belang-

rijke redevoeringen. De Russische partijleider haalde eertijds STALIN van

• zijn voetstuk en bracht zodoende de gehele communistische, wereld in op-

schudding. Het is niet te .verwachten, dat de rede! van MAO een zó schok-.
i

kende doorwerking zal hebben als die van zijn, Rus;sische tegenspeler c

Niettemin is de Chinese uiteenzetting om de uitspraken op ideologisch

terrein van grote betekenis te achten. '" > . .

. . . : , - Beide -
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Beide toespraken hebben een onderling uiteenlopend karakter. De

geheime rede van CHROESTSJOW, op 2̂ -2-'56 aan het slot van het XXe

CPSU-congres uitgesproken, was voornamelijk gericht tegen de persoons-

verheerlijking en de uitwassen--van Stalin's bewind. Moskou heeft de tekst

daarvan nimmer gepubliceerd. In juni 1956 bra_cht het Amerikaanse Mini-

sterie van Buitenlandse Zaken er een niet officiële, maar wel betrouw-

baar geachte bewerking van in omloop.

De rede van MAP TSE-TUNG, die op 27-2-57 voor de uitgebreide zit-

ting van de Chinese Opperste Nationale Vergadering blijkt te zijn ge-

houden, werd dezer dagen aan de openbaarheid prijsgegeven. Peking liet

het niet aan buitenstaanders over een verhandeling van zo grote poli-

tieke betekenis bekend te maken. De op 18 juni j.l. vrijgegeven tekst

omvat niet minder dan 17.000 woorden. Het Chinese nieuwsaganteshap, dat

de rede heeft verbreid, vestigde er de aandacht op, dat het stenogram

door MAO persoonlijk voor dit doel gereviseerd en van enkele'toevoegin-

gen voorzien was. Het betoog, gebracht ondef de algemene titelHOver de

juiste oplossing van tegenstrij.digheden_ondgr het volk", heeft een twee-

ledig karakter. Enerzijds is het een zeer genuanceerd theoretisch-fflarxis-

tisch exposé, anderzijds een op praktische "Chinese" ervaringen steunen-

de instructie. Sommige zinsneden zijn .subtitel geredigeerd. Juist daarin

huldigen de Chinese leiders kennelijk van de huidige Sowjet-Kussische

opvattingen afwijkende denkbeelden over de innerlijke structuur van de

socialistische staat.

MAO TSE-TUNG onderscheidt de onverzoenlijke (antagonistische) te-

genstellingen, die er bestaan tussen het socialistische en .het kapitalis-

tische stelsel en de wel te overbruggen (niet-antagonistische) tegenstel-

lingen, die zijns inziens ook voorkomen,in een socialistisch bestuurde

samenleving, zowel tussen groepen, en personen, wier belangen kunnen

botsen, als tussen de leiding in de socialistische maatschappij en ..de

door haar bestierde massa»

CHROESTSJOW heeft op 28 mei j.l., dus nog vrij :geruime tijd vóórdat

Peking de rede van MAO officieel publiceerde , in een interview voor de

Amerikaanse televisie afstand genomen van bepaalde nieuwe Chinese denk-

beelden. Hij heeft hierbij in .één passage de indruk jgewekt de Chinese

theorie over de mogelijkheden van het bestaan van tegenstrijdigheden

binnen het socialisme niet van toepassing te achten op de jsituatie in de

Sowjet-Unie. In de "Prawda" van 4 juni daaropvolgenjd, welk blad het

vraaggesprek uitvoerig weergaf, ontbreekt judst die|passage, _

f
- ;

4
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MAO had overigens- - kennelijk onder eerbiediging van het beginsel

van "de eigen weg naar het socialisme" - in zijn toespraak gesteld, dat

zijn opvattingen gezien moeten worden in het licht van bestaande bijzon-

dere verhoudingen in China. Het zou ggenszins de bedoeling zijn ze

dwingend ter navolging in andere communistische landen voor te dragen.

Maarschalk TITO maakte inmiddels'duidelijk, dat hij het door MAO

in acht genomen voorbehoud lofwaardig vindt. Het Poolse communistische

dagblad "Trybuna Ludu" constateerde tezelfder tijd, dat :vèle aspecten

van Chinees denken en Chinese praktijken overeenkomen met de Poolse

opvattingen. De Polen willen.de Chinese denkbeelden echter geenszins

mschanisch copiëren.
* * * ' - . •.; •

Op het terrein van de communistische ideologie geeft Rood-China

zijn eigen interpretatie van de historisch-materialistische ontwikke-

ling, gebaseerd op de in China verworven ervaringen. De leiders te Pe-

king hebben er in hun voorlopig grote en zelf erkende materie'le af-

hknkelijkheid van de economische en industriële prestaties van de USSR

zeker geen belang bij zich van Moskou te vervreemden. In de rede van

MAO kunnen in dit opzicht dan ook vele"koude berekeningen" worden aan-

getroffen.

Min of meer "in het voorbijgaan" en pas aan het slot van zijn
• • ' " • ! j ;• t ' • •

uitvoerige verhandeling'heeft MAO Sowjet-Rusland genoemd. China moet,

zo betoogde hij, om een grote industriële macht te worden gewetensvol

leren van de Sowjet-Unie, die reeds *fO jaren aan de opbouw van het socia-

lisme werkt. Hij prees bovenal wat de USSR tot nog toe in materieel gro-

te omvang voor China had gedaan. Ook de broëdeflanden in Oost-Europa
• ' . . . . i • • • . .. • ' . " " • • . •'..

hadden zekere bijstand verleend. Overigens moest men, volgens MAO, zo-

wel van kapitalistische als van niet-kapitalistische landen leren, een

opvatting welke CHROESTSJOW reeds vroeger heeft geuit.

In de door MAO TSE-TUNG gegeven conceptie van het communisme

springen momenteel vooral het element van verdraagzaamheid en het ele-

ment van betrekkelijkheid in het oog.

Wat die verdraagzaamheid aangaat! voortaan moet alleen nog tegen

"wezenlijke vijanden" van het socialisme met harde hand worden opgetre-

den. Vandaar dat in de rede verschillende malen is gewezen op het ge-

beuren in Hongarije, waar vroegere communistenleiders het de contra-

revolutionaire elementen zouden hebben vergemakkelijkt om hun ondermij-

nend werk te verrichten. Evenals CHROESTSJOW in zijn geheime februari-
- rede -
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rede van '1956 had gedaan verwierp MAO thans op zijn beurt de theorie

van Stalin over het verscherpen van de klassenstrijd naar mate de op-

bouw van het socialisme vorderingen maakt.

MAO heeft gesteld, dat het noodzakelijk is om in de socialistische

_maatschappij de vrije meningsuiting toe te staan én loyale opponenten

niet in hut gareel te dringen. Hij ging zelfs zover om stakingen en

ongeregeldheden van het afgelopen jaar. onder China's arbeiders,, studen-

ten en boeren voornamelijk toe te schrijven aan^"bureaucratische fou-

ten". . . - . - V - . . - . : ; •

; Het element van de betrekkelijkheid heeft MAO ter sprake gebracht

in zijn verwijzing naar specifieke, in China nog bestaande toestanden.

De overgang naar het socialisme is zijns inziens in grote trekken vol-

tooid, maar de klassenstrijd is nog niet voorbij al draagt hij niet meer

het turbulente, massale karakter, kenmerkend voor de revolutionaire

periode. MAO TSE-TUNG heeft waarschijnlijk zijn aandacht speciaal toe-

gespitst .op de maatschappelijke en politieke, verhoudingen in China,

waar "socialisten" en "kapitalisten" voorshands nog in vreedzame co-

ëxistentie leven, toen hij in zijn rede (hoofdstuk 8) de opmerking

plaatste, dat in dit opzi *it de vraagcf het bocialisme dan welhet kapitalis-

me zal overwinnen nog altijd niet werkelijk beslist,is. Vlak daarvoor

had MAO uitgeweid over het streven van het proletariaat en van de bour-

geoisie om elk naar eigen levensbeschouwing de wereld een ander aanzien

te geven.

ii.Al de tegenwoordige inschikkelijkheid in Rood-China ten spijt kun-

nen zes politieke criteria, opgesomd in dezelfde februari-rede van MAO,

er geen twijfel over laten bestaan, dat de machthebbers van Rood-China

het zó stollen, dat, willen de Chinese staatsburgers zich niet bij de

volksvijanden (het giftige onkruid) scharen, zij gehouden zullen zijn:

1. de overgang naar het socialisme en de opbouw ervan te ;bevorderen

en niet te schaden;

2. de leiding'van d<5 • communistische partij te versterken" en geen

pogingen te doen om deze terzijde te stellen o'f :te verzwakken;

3. behulpzaam te zijn bij het consolideren van de volksdemocrati-

sche dictatuur en deze niet te ondermijnen of te verzwakken;

4. te helpen het democratisch centralisme te consolideren, dit

niet te ondermijnen of te verzwakken; •

i - de -
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5« de internationale socialistische solidariteit en de verbonden-

heid van de vredelievende volkeren over de gehele wereld te be-

vorderen en deze niet te verzwakken en

6. behulpzaam te zijn bij het tot een eenheid smeden van de ver-

schillende nationaliteiten binnen China en deze niet van elkaar

te vervreemden.

De meest betekenisvolle van de zes criteria acht MAO "de socia-

listische weg" en "het leiderschap van de partij".

De genoemde criteria zouden een vrije discussie over verschil-

lende kwesties door het volk niet behoren te belemmeren maar juist aan

te moedigen.

De pers van het Sowjet-blok heeft de rede van MAO vrij spoedig

na de officiële publicatie door Peking in volledige vertaling overgeno-

men .

Hongarije^

Ongeveer tezelfder tijd heeft de pers in Sc wjet-»Eusland en de

communistische satellieten geen goed woord over gehad voor een gedo-

cumenteerd relaas van grote omvang - 150.000 woorden - dat op 20 juni

1957 namens de Verenigde Naties is uitgebracht door een internationaal

comité uit de UNOt Het beschrijft de Sowjet-interventie van oktober/

november vorig jaar in Hongarije. Te daarin voorgedragen feiten bieden

een schril, op feiten gebaseerd beeld van communisme - in-de-praktijk

d.w.z. ontdaan van mooie woorden en verfijnde redeneertrant, zoals

bijv. ten beste gegeven in de hierboven vermelde verhandeling van

MAO TSE-TUNG. De communisten hebben dé rapporten, verhoren e.d.,

die het communistische verraad, de brute geweldpleging en de onder-

drukking van een massale drang naar vrijheid in Hongarije boekstaven,

als imperialistische laster en contra-revolutionair gekuip bestempeld.

Het comité der Verenigde Naties heeft er in het rapport zelf

de aandacht op gevestigd, dat de Sowjet-Russische en de Hongaarse com-

munistische machthebbers iedere medewerking aan het instellen van een

onpartijdig onderzoek bijvoorbaat hadden geweigerd.
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HOOFDSTUK: n - ACTIVITEITEN VAN DE CPN EN HAAR HULPORGANISATIES.

De CPN.

Agitatie tegen Speidel.

De actie tegen de benoeming van generaal Speidel leefde tegen

eind mei met een op 21-5-57 door Gerben WAGENAAR in de Tweede Kamer

gehouden interpellatie weer enigszins op. Met groot opgemaakte ar-

tikelen wilde de CPN kennelijk pogen de agitatie tegen Speidel tij-

dens dieii.s bezoek aan ons land tot een hoogtepunt op te voeren.

Een. van de vragen van G, WAGENAAR was dan ook of de minister-

president de Staten-Generaal wilde mededelen wanneer het bezoek van

de genere.al zou plaatsvinden. Dr.DREES antwoordde hierop dat ds da-

tum voor het beaoek nog niet was vastgesteld maar vermoedelijk in

de tweede helft van juni zou plaatsvinden. Dit antwoord bevatte der-

halve niet de precieze door de CPN zo zeer gewenste datum.

Zoals bekend arriveerde generaal Speidel op 5 juni in Neder-

land. "De» Waarheid" van die dag bracht een aantal foto's van aan-

plakbiljetten en gekalkte leuzen in Amsterdam met opschriften als

"Speidel is moord", "Weg met Speidel" e.d.

In een commentaar onder deze foto's schreef het blad:"Het

gerucht |jing dat de nieuwe opperbevelhebber van het NAVO-leger van-

daag voor zijn reeds aangekondigd bezoek in Nederland zou komen. De

regering houdt de datum van het bezoek angstvallig geheim, omdat

zij zelf er van overtuigd is, dat hij niet welkom zal zijn. Voor-

zover • ón-iie inlichtingen strekken, is het gerucht van Speidels komst

niet bevestigd".

De volgende dag schreef de krant echter.; "De geruchten waar-

van "De Waarheid" gisteren melding maakte zijn bewaarheid:.Speidel

is in Nederland geweest". Het blad wijdde verder uitvoerig uit over

het feit dat de regering - kennelijk bevreesd voor massale demonstra-

ties tegen de generaal - de datum van zijn komst geheim gehouden

had. Nojj verschillende keren daarna legde het partijorgaan hierop

de nadruk. Zo schreef F. BARUCH in :"De Waarheid" van 7 jurii onder

het opschrift "Als een dief in de nacht":"Bewezen is hoe groot de

kracht van het verzet van ons volk is, geleid door de CPN.

is ook dat de invloed en de rol die "De Waarheid" op de menings-

vorming -

Bewezen
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vorming van het publiek heeft".

' De anti-Speidel-eampagne van -de.CPN, aldus toonden de'feiten; aan,

i.3 niet uitgegroeid tot een beweging van enige omvang. Hier en daar

in den lande zijn anti-Speidel-leuzen gekalkt en/of biljetten met

esn zelfde strekking aangeplakt.

C?N en AAA-comité. :

De agitatie van de CPN ging zich vervolgens vooral richten tegen

d= proeven met atoombommen.en het legeren van atoomwapens in.Neder-

land.

Een zeer welkom aanknopingspunt voor de partij vormde hierbij

hat in, Haarlem opgerichte A(nti) A(toombom) A(ctie) Comité. Door.

zich. achter de doelstellingen van dit comité • «• waarvan do initia-

tiefnemers geen communisten of daarmee sympathiserenden zijn - te

ssharent poogde de CPN weer. enig contact met de "massa" te krijgen,

waarvan zij sinds de november-gebeurtenissen in Hongarije meer dan r

ooit geïsoleerd staat. . , . ,

..Verwacht mag worden, dat de CPN de kansen die het AAA-comité

biedt om nieuwe contacten te leggen met: bei.de handen zal aangrijpen,

zonder zelf op de voorgrond te treden. Het streven van de CPN het iso-

lement te doorbreken kan ook blijken uit de redevoering van Paul.de

GROOT op een openbare vergadering 4d.,11 juni j.l. in Krasnapolsky,

de eerste,die de CPN als-gevolg van de ."zaal-afdrijving" na de vier- .

de november in Amsterdam kon beleggen. Nederland stond z.i, voor de:

keuze van ontwapening of vernietiging. Brede lagen van.de bevolking,

speciaal van de PvdA,zouden dit inzicht van de CPN delen waardoor , ,

de.eenheid van actie van onderop zou kunnen groeien.

De CPN gaat door dn felle bewoordingen tegen de bestedingsbeper-

king te ageren, die slechts de werkende bevolking zou treffen.

Onder de titel "De prijs van een deur" verscheen in dezelfde

trant geschreven als de bijdragen over "Het kapersnest Bloemendaal",

{besproken in het maandoverzicht no. 3 1957)in de loop van de maand

mei een serie artikelen over het Bruynzeel-bedrijf, Op deze wijze

gaat de CPN voort stemming te maken teneinde de klassenstrijd toe

te spitsen»

- Partij -
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Partij-conferentie van CPN-leden uit. gemeenteraden.en Provinciale

Staten. , , :

De ia 1958 te' houden verkiezingen voor de gemeenteraden en de

Provinciale Staten beginnen hun schaduwen vooruit te werpen. De CPN

belegde op 1*f en 15 juni een partijconferentie waarvoor de communis -

tische ledon van bovengenoemde organen uitgenodigd waren. Het doel

was zich ts beraden over de politieke oriëntatie van déze verkiezin-

gen en van gedachten te wisselen over het raadswerk en een program

op te stellen.

Aan ie Provinciale Staten is vrijwel geen aandacht besteed,

er werd uitsluitend over de gemeenteraadsverkiezingen gesproken.

Het belang dat de CPN aan deze conferentie hecht blijkt o.a.

uit het "feit dat "De Waarheid" er drie lange artikelen aan besteedde.

Partijvoorzitter Gerben WAGENAAR hield de inleiding. Hij achtte het

hoofdzaak van de verkiezingscampagne een strijd te maken voor de

algemene doeleinden van de partij. Meer dan ooit' is daarom het mobi-

liseren van -het volk-vóór alles van de communistische arbeiders - te-

gen het atoomgevaaf, tegen Speidel, tegen de bewapening en tegen de

bestedingsbeperking nodig. Als middel daartoe beval WAGENAAR de ge-

meenteraadsleden aan bijzonder te ijveren voor een volledige com-

pensatie van de huurverhoging ten behoeve van de sodiaal gesteunden.

In het algemeen moesten er naai' zijn mening CPN-lijsten komen en geen

bloklijsten.' :

Op deze inleiding volgde e'en discüssiet waaraan volgens het

verslag in "De Waarheid" tientallen sprekers hebben deelgenomen.

Paul de GROOT gaf tenslotte een samenvatting van de discussie, waar-

in hij opmerkte dat de verkiezingen van het volgend jaar in wezen

een uitspraak zijn over het tegenwoordige zeer wankel staande nood-

kabinet. Met nadruk stelde De GROOT vast, dat de CPN elke poging tot

afzakken naar het reformisme ook op het gebied van het raadswerk af-

wijst. Verder keerde hij zich tegen sectarische afgeslotenheid en

schijn-radicalisme. Het is onze taak, aldus De GROOT, ook een on-

verzoenlijke ideologische en praktische strijd binnen onze partij

te voeren tegen terugval in sociaal-democratische en andere1 ontaar-

dingsverschijnselen.

- Onenigheid -
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Onenigheid in hetn g e

Er zijn gegronde redenen om te vermoeden dat de laatste hier-

boven vermelde passage uit De GROOT ' s discussie-samenvatting op de

gehouden partij conferentie verband houdt met een ernstige -o-nenig- ...

heid, die in de loop van -mei; 1957 in het partijbestuur van de. CPN

aan de. dag is getreden. Over deze kwestie kan •* in het kader van

dit maandoverzicht - thans nog, slechts..wor.den vermeld, dat zij is

voortgevloeid uit de tegenstellingen tussen het verbondsbestuur van

de EVC en het partijbestuur van de CPN, waarvan in maandoverzicht

no. V957 (blz. 26} reeds melding werd gemaakt.....
' • • . . . - • • • - • ' . .: . rt

< "i ',': '.' •!• .' ,." , . . ' ;

Vacantier eizen achter .het Ijzeren Gordijn.

Gedurende de maanden mei en juni 1957 hebben vrij veel voor-

aanstaande CPN-ers onder wie partij- en dagelijks- bestüür4ers,.e.en:

vacantiereis ondernomen n.aar landen achter het Ijzeren Gordijn.

: Als eersten viel deze "eer" te beurt aan de leden van het par-

tijbes.tuur Piet BAKKER en Joop HESSELMAN, die tevens secretaris zijn

resp. van de GPN-districten Den Haag en de.Zaanstreek. Zij vertrok-

ken op 6 mei j.l. naar OostrDuitsland. Op 3Q mei volgden Nico LUI-

RINK, did van het dagelijks bestuur, Wim JANS2, landelijk propagan-

dist voor partij en dagblad en het partijbestuur.slid Kees MEIJER,

die een vierweekse reis naar. Polen maakten.

Op 31 wei verlieten Rinus HAKS, lid van het dagelijks bestuur

en Harry KLEUVER, lid van het distric.tsbestuur Amsterdam, ons land

onr via Praag naar Moskou te reiden. ... .

Een week later, op 6 juni, w.erd dit zelfde traject afgelegd

door Jaap WOLFF, de secretaris van Paul de.. GROOT.

Alle genoemde GPN'ers maakten de reis per vliegtuig en in.

gezelschap van hun gezin. Enkele parî i. j functionarissen zullen van

de gelegenheid gebruik maken om zich medisch te laten onderzoeken.

De partijleiding maakt / zich blijkbaar, zorgen over het lichame-

lijk welzijn van zijn naaste medewerkers. Het gebeuren in Hongarije

en de weerslag ervan in Nederland zullen hi.eraan wel niet vreemd

zijn. Ook het feit dat het partijbestuur binnen ;het tijdsbestek van

een half jaar twee van zijn leden - na ongeneeslijk ziek te zijn

. . . i - geweest -
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gftweest - door de dood verloor,. n-viU.- Jaap BRANDENBURG; en Jan HAKEN,

speelt hierbij een rol.

Voor zaken.

De partijbestuurders Marcus BAKKER en 'Henk HOEKSTRA verbleven

van 29 nieri, tot ̂  juni in Oost-Duitsland. Hun reis, per trein, had

geen vacantie-karakter. Zij vertegenwoordigden de CPN op het van 29

tot en mei; 31 mei in Oost-Berlijn gehouden congres van de KPD,

Siep GEUGJES, die op 1? juni j.l. naar Praag vertrok, zal van-

uit Tsjecho-Slowakije een serie artikelen schrijven' voor "De Waarheid"

over de toestand aldaar. Zoals,bekend verbleef Siep GEUGJES aan het

begin van dit jaar voor het zelfde doel een maand in.,Hongarije'.

Het J1e_Waarheid-Zomerfeest. (25 augustus 1957).

Het jaarlijkse evenement, dat het dagblad "De Waarheid" zijn

lezers en andere^ belangstellenden in de vorta van een "volksfeest"

pleegt te bieden, is ditmaal meer dan ooit een aangelegenheid, waar-

van het welslagen de partij wel zeer ter harte moet gaan. Een met

name door zijn grote opkomst 'geslaagd Zomerfeest z-ou voor de CPN niet

alleen een "bewijs" zijn', dat de partij weer in het offensief ds en de

"Hongarije-terreur" definitief is uitgewerkt^ maar het zal tevens be-

schouwd worden als een teken, dat de partij het verkiezingsjaar 1958

met enig optimisme tegemoet kan treden.

In de oproep van het partijbestuur van de CPN, die in verband

met dit 11e Waarheid-Zomerfeest'werd gepubliceerd ("De Waarheid" van

8-6-57)» wordt gezegd, dat de zomerfeesten "massale strijdbij eenkom-

sten voor de grote vraagstukken van de dag":zijn geworden, alsmede

dat zij de verbondenheid demonstreren tussen het partijblad en de

arbeidersklasse, ! • • ''••' ' •'•

Niet zonder trots gewaagt de opfoépi dat' het in de november-

dagen van 1956 en daarna niet gelukt is "De Waarheid" het zwijgen op

te legger. Zowel pogingen tot het in brand steken van de drukkerij

als tot bet ruineren van de krant o.a. door de advertentie-boycot,

mislukten.. De onuitpüt t olijke solidariteit van de lezers en de vrien-

den van het blad was 'en bleef een waarborg voor het dagelijks verschij-

nen van de krant.

- Politiek -
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Politiek gezien bevat de oproep geen nieuws. Oude strijdparo-

len als de Duitse herbewapening, atoomwapens, bestedingsbeperking

en Speidel moeten het doen. Wat de binnenlandse politiek aangaat

blijft men aandringen op eenheid tegen Romme,

Het Waarheid-Zomerfeest zal op zondag 25 augustus a.s. plaats-

vinden, evenals vorig jaar op een terrein aan de Nieuwe Hemweg te

Amsterdam. :

Verschillende circusartisten zullen de bezoekers bezighouden;

daarnaast zullen er kermisattracties, stands van mantelorganisaties

alsmede allerhande kramen met eet- en drinkwaren zijn»

Verder spreekt het voorlopige programma van sportwedstrijden

en boks- en judodemonstraties.

Intern is de gehele partij aan het werk gezet om zo mogelijk

tien-duizenden deelnemers voor het feest.in te schrijven».

Financiën.

Naar verluidt zullen er 'aan de'voorbereiding van het Waarheid-

Zomerfeest enkele tienduizenden guldens ten koste wórden gelegd. De

toegangsprijs bedraagt 75 cent per persoon; voor militairen en ouden

van dagen A-O cent. Kinderen beneden de1^ jaar hebben onder geleide

vrije toegang. ,

Naast de entree-gelden ontvangen de organisatoren bedragen

voor het verpachten van .standplaatsen aan handelaren in eet- en

drinkwaren. Ook dit jaar zijn sluitzegels in omloop gebracht ter waar-

de van 10 cent. Hiervan moet 2 ,cent aan de landelijke organisatie

worden afgedragen.

Open brief sran Theun de VRIES aan Nico ROST.

"De Waarheid" van 19 juni publiceerde een open brief van de

communistische schrijver Theun de VRIES, gericüt aan Nico ROST,

De aanleiding tot deze publicatie: '.was een artikel van ROST in

"De Nieuwe Stem" over het proces Wolfgang, HARICH. Deze laatste, pro-

fessor aan de, Oqst-Berlijnse Humboldt-Universiteit, werd in maart

j.l. tot 10 jaar dwangarbeid veroordeeld, omdat hij gepoogd zou hebben

d.e regering van de DDR omver te werpen. Nico ROST attaqueerde in zijn

artikel in felle bewoordingen de rechtsorde in Oost-Duitsland.

- Bovendien -



VERTROUWELIJK

Bovendien beschuldigde hij. er Walter ULBRICHT van professor HARICH

wegens diens afwijkende politieke mening met 10 jaar dwangarbeid

te hebben.latan straffen.

Nicc ROST zond een overdruk van .dit' artikel, voorzien van

een opdracht aan Thoun de VRIES, die; hij;daarbij aanduidde als "mijn

oude vrier.d Theun".

. In 2,ijn open brief distancieert De VRIES zich op felle wijze

van de beEichuldigingen door Nico ROST geuit aan het adres van de

Oost-Duitse republiek. Als goed CPN'er - bovendien lid van hét par-

tijbestuur - wijst De VRIES erop,dat de CPN in 1956 een resolutie uit-

gaf waarin de communisten uiteenzetten dat zij :zich zullen onthouden

van lof en blaam op feiten en daden in 'de Sowjet-Unie en de volksde-

mocratische landen, wanneer de strekking én oorzaak ervan niét te

overzien isijn. De VRIES roept Nico ROST op dit beginsel' voortaan ook

tot het z:Ljne te maken.

In liet slot van zijn open brief raakt Theun de VRIES'nog..een ...

kwestie aan, die voor ROST minder prettig is. De VRIES acht het n.l.

voor ROST nuttiger te protesteren tegen de dreiging van atoombomcent:

tra in Nederland,.dan "rancune te schoppen"tegen het land waar ROST

destijds niet langer blijven kon. . ,

Nico ROST (21-6-96)tvan beroep letterkundige en journalist,

is, hoewel hij de communistische beginselen is toegedaan,'geen lid

van de CPiü.-Tot november van het vorig jaar werd hij evenwel in com-

munistische kringen gewaardeerd, getuige do loftrompet die er ter

gelegenheid van zijn zestigste verjaardag in de communistische pers

over hem werd gestoken. In een bijdrage van Theun de VRIES, in MDe

Stem van het Verzet" werd ROST zelfs bewierookt.

Na de gebeurtenissen in Hongarije'.-üehoorde ROST .evenwel tot::...'

hen die de zgn. verklaring Romein ondertekenden en deze gesta:nd deden,

ook nadat de CPN daarover haar afkeuring had uitgesproken. In deze

verklaring werd,zoals bekend,zowel het optreden van de Engelsen en

Fransen in Egypte als. dat van de Russen in Hongarije veroordeeld.

Kort na 19̂ 5 kwam ROST veelvuldig achter het IJzeren Gordijn,

waar hij dan de gast was van de "volksdemocratische": regeringen. "

In 19̂ 9 richtte de Oost-Duitse regering zelfs een diner te zijner ere

- aan -
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aan, waarbij ook Otto GROTEWOHL aanzat. ROST had reeds de .functie'

gekregen van conservator van een letterkundig- archief••Zd.jn benoeming

tot hoogleraar in de DDR lag in het verschiet. In 1951 wer-d hem echter

- vermoedelijk als gevolg van inlichtingen die de CPN-leiding aan

de Oost»Duitse communistische partij had gezonden - t a verstaan

gegeven dat hij niet langer welkom was in de DDR, waarop ROST naar

Nederland terugkeerde,

• De felle toon, waarmee Theun de VRIES-ROST en daarmede ;ook

HARICH,in zijn open brief afstraft', is des t'e -interessanter omdat :

Xheun de VRIES professor HARICH goed gekend moet hebben. Nu laatst-

genoemde te» val is gebracht en ook Nico ROST 2ie h. in communistische

ogen onmogelijk heeft gemaakt, is het zaak voor Theun de VRIES, zich

van beiden op duidelijke wijze te distanci'êren. •

De affaire-HARICH doet De VRIES dan ook af met de gememoreerde

partijresolutie en ROST bijt hij toe hem voortaan van diens indruk-

ken, overdrukken en misdrukken betreffende het socialisme te ver-

schonen. De VRIES voegt hieraan toe: "wie in deze tijd, waar leven

en dood van de mensheid op het spel staan, zo tuchtloos en redeloos

van leer trekt tegen de wereld van het socialisme, is mijn vriend

niet".

Kort geding_inzake vertaling "Niet bij brood alléen̂ 'j.

Na hetgeen in M.O. no. 4/1957 over de rol van de communisti-

sche uitgeverij en boekhandel "Pegasus" en de uitgeverij "De Bezige

Bij" met betrekking tot een Nederlandse vertaling Van DOEDINTSEW's

"Niet bij brood alleen" kon worden vermeld, is het onlangs (17-6-5?)

tot een juridisch treffen gekomen tussen deze uitgeverijen.

Volgens persberichten heeft Pegasus namens de Franse agent

van de Sowjet-autour de communistische "Agence Littéraire et Artis-

tique Pari a ienne" - van wie Pegasus de rechten voor Nederland had

gekocht - "De Bezige Bij" in een kort geding gedagvaard. De communist

Mr. Louis MOK, die als verdediger voor Pegasus optrad, betoogde o.a.

dat zijn cliënt in overleg met "De Vereniging tot bevordering van de

belangen des boekhandels" het exclusieve recht van vertaling had

-verkregen -
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vsrkregen. Het betreft hier n,l. in zekere zin een "vrij werk", ornaat

de Sowjet-.Unie (nog) niet aangesloten is bij de. Berner Conventie,

waarin o.a', de kwestie van de auteursrechten is geregeld.

De Vereniging had inmiddels aan "De Bezige Bij" laten weten,

dat zij een introductie van een Franse uitgave in het Nederlands

van DOEDlNüSElliT1 B boek in strijd zou achten met haar vertalings-regle-

ment. Op 1 juni 1.1. deelde "De Bezige Bij" aan de Vereniging mede,

dat zij üiich zou neerleggen bij de beslissing van de Vereniging,

doch dat zij zich tevens het recht van een ongekuiste ,uitgave vopr-

behield, indien in de nederlandse vertaling van PegasuS' bepaalde ge-

deftlten zouden zijn geschrapt. , ,

De president van de Amsterdamse Arrondissements Rechtbank merk-

te in zijn uitspraak op, dat hij het aanhangig gemaakte kort geding

een nodeloos proces vond, omdat Pegasus z.i. feitelijk al voldoende

zekerheid had verkregen dat "De Bezige Bij" zich aan do beslissing

van de Vereniging zou houden.

Pejjasus werd op grond hiervan in zijn eis - een dwangsom van

honderdduizend gulden - niet ontvankelijk verklaard en werd als ge-

volg daarvan veroordeeld in de kosten van het geding. C ƒ 157» 50).

l
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MANTELORGANISATIES.

Conferentie te Colombo (10 tot 16 juni 1957)
-ĝ - —^g-^r^J ~-—^—>..—. j ......g—.-.g;~*,r-~»i —-r.-...«»*fefe-.

. . - . . , , De in april en mei door het "Appèl van Berlijn" tot verde-

re ̂ ontplooiing gebrachte activiteit der communistische vredesbe-

weging vond een hoogtepunt in de voor het eerst op Aziatische

bodem gehouden zitting van de Vi/ereldvredesraad.

Het WVR-secretariaat had - waarschijnlijk gehandicapt door

gijn officiële verbanning uit Wenen - een "voorbereidings- en

liaisoncomité" in het leven geroepen, dat zich te Helsinki ves-

tigde. De keuze viel dus op een Europese stad van enige beteke-

nis, evenals Wenen gelegen in een politiek - neutraal land.

De Oostenrijkse regering blijkt intussen het besluit tot

uitwijzing van het WVR-secretariaat te hebben ingetrokken. De

Raad zal in de toekomst derhalve gemakkelijker en rustiger kun-

nen werken dan de laatste tijd het geval is geweest.

Op de conferentie te Colombo waren vredesorganisaties uit

meer dan zestig landen vertegenwoordigd, alsmede drie:communis-

tische maasa-organisaties, t.w. de IDVF (Vrouwenbeweging), de

IVDJ (Juristen) en de IOJ (Journalisten). De Nederlandse Vredes-

raad .was vertegenwoordigd door leden van het Algemeen. Bestuur

Dr. W.H. van DOBBEN. (voorzitter), C. SPOOR, W. van der LINDEN en

H.P. LANGENDIJK.

De officiële talen, waarvan men zich ter conferentie bedien-

de, waren Engels, Frans, Spaans en Russisch,

Namens de Nederlandse delegatie werd het woord gevoerd

door Dr. W.H. van DOBBEN (in het Engels) en H.P. LANGENDIJK (in

het Duits).

Van een t.a.v, het geschil tussen Israël en zijn buursta-

ten verwachte bemiddelende rol dezer afvaardiging is althans uit

; - de -
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de redevoeringen van de Nederlanders te Colombo niet. gebleken,

Na het beszoek van de Israëliër J. MA JUS aan de NVR (zie vorig

M.O.) waf; een Nederlandse tussenkomst verondersteld.. Dat. de bei-

de partijen in het betreffende geschil nog steeds vijandig tegen-

over elkaar staan bleek o.m, uit de scherpe redevoeringen der
"' ' ' '" • ' ! • ! • ' " ' - •

Israëlisc;he afgevaardigden"— ëiïef-zijds en- de '-Syfi&ch'e- en Egyptische

woordvoei-ders anderzijds.

De tot de vergadering /gerichte boodschap van de WVR-presi-

dent Frécéric JOLIOT-CURIE - die niet in persoon aanwezig was; •- -'• •

wekt de indruk, dat de leiding van de :Wereldvredesraad streeft

naar verz.oening tussen de partijen in het .geschil. In. dit verband

is het wellicht van betekenis er op'.te. wij zien;, dat noch Egypte

noch Isre.ê'l in het conferentie-presidium waren vertegenwoordigd.

Nederland en Indonesië. ••• ..,.; : . ; •

Waarschijnlijk heeft de Nederlandse Vredesraad een grote-

re waarde toegekend aan het gesprek over de '-politieke-5"verhouding

tussen Indonesië en Nederland - gevoerd door de respectievelij-

ke delegsties .- dan aan :de zaken het Midden-Oosten betreffende.

Het onderhoud tussen beide delegaties werd afgesloten met een

gemeenschappelijke verklaring. Daarin wordt betoogd; dat het

gesc-hil tussen de Nederlandse en Indonesische Regeringen over

West-Irien (Nederlands Nieuw-Guinea) de voornaamste oorzaak is

van de slechte betrekkingen tussen de beide landen. In deze si-

tuatie zou o.m. verbetering zijn: te bréngen: door•hervatting van

de onderhandelingen terzake op> regeringsniveau.'Dé vestiging-van

goede relaties tussen Nederland en Indonesië wordt-in de" verkla--

ring tevens een waardevolle bijdrage genoemd ter 'bevordering van

de internationale ontspanning. :;: :: '- '" • ''

Kernwapen-gevaren.

Voor het overige was de WVR-zitting te Colombo geheel.gewijd

aan de stopzetting van de proeven met atoom- en waterstofwapens.

De meeting eindigde met het aanvaarden .van een ,verklaring,;!.-waar-

in de volkeren, de diverse. ..regeringen a.lsmede de secretaris-ge-

neraal der Verenigde Naties worden opgeroepen zich te beijyeren

voor onmiddellijke stopzetting van de proeven met kernwapens.

Beperking -
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Beperking, of voorafgaande melding van de proefnemingen wordt

onvoldo.ende geacht., . . . - . • . . - • ,

Verwacht mag worden, dat de .Wereldvredesraad zijn activi-,

teit op dit punt voorshands zal blijven :.intensivereia, mede ook ,...

om het initiatief terzake in eigen hand te houden.

Dit laatste geldt trouwens pok van de derde internationa-

le conferentie tegen A- en H-bommen, van 6 tot 16 augustus a.s.

in of nabij Tokio te houden. Zij is kort geleden aangekondigd

door de Japanse Raad tegen A- en H-bommen.

De rol, die de Wereldvredesraad bij de voorbereiding er-

van op de "achtergrond" speelt, trad evenwel tijdens de meeting

te Colombo duidelijk aan het licht. De Wereldvredesraad blijkt

namelijk de vredesraden in een aantal landen te hebben uitgeno-

digd vertegenwoordigers aan te wijzen om -zitting te nemen in een.

Internationaal Voorbereidings Centrum, dat tot taak zal hebben
. . . . - • • • ',<

de komende conferentie van Tokio voor te bereiden. De eerste zit-

ting van 'dit comité zou op 20 juni in Tokio plaats .vinden.

De anti-atoömbOmactie in Nederland.

Evenals de Wereldvredesraad.ziet ook de Nederlandse Vredes-

raad zich gesteld voor de noodzaak'het initiatief bij de actie

tot stopzetting van de atoombomproevèn te behouden. Men besloot

dan ook - gelijk de CPN - de •activiteit van de in vëréchillënde

plaatsen opgerichte AAA-(=anti-atoombom-actië) comité's te onder-

'steunen. Het belangrijkste en oudste comité van'deze aard is dat

te Haarlem, Het .is bereid: individuele steun't'e aanvaarden van

figuren van uiteenlopende politieke instelling (ook communisten)

doch wenst zich niet te associëren met politiek-georiê'nteerde or-

ganisaties (zoals de NVR), die gelijkgerichte activiteit aan de

dag leggen. •

Niettemin poogt de NVE-leiding deze A.A.-actie voor zich

te monopoliseren door nieuwe'AAA-dochtercomitl's in het leven

te roepen, die ziêh weliswaar dienen te richten naar de grond-

gedachten (o.m. de verklaring van Albert 'SCHWEITZER) van het

Haarlemse "moedercomité", doch overigens aan de leiband van de

NVR zullen lopen. •

- Op -
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Op gelijke basis tracht de NVR sinds medio mei'1957.-

ondermeeir op advies van "Kerk en Vrede" - toenadering te verkrij-

gen tot de Onafhankelijke Contactcommissie voor Vredeswerk (OCV),

waarbinnen diverse pacifistisch ingestelde groeperingen in ons

land federatief- samenwerken. Het NVR-bestuur streeft er neaf

binnen cleze OCV te worden opgenomen. Een positieve reactie

mo.cht d«i Vredesraad tot dusver van OCV-zijde evenwel niet ontvan-

gen . .

Jeugdbeweging, :

Het_Wereldjeugdfestiyal,

Hciewel de communistisch geïnspireerde jeugdorganisaties,

ANJV en OPSJ, bun goedkeuring hechtten aan de A.A.actie, richt

hun aandacht zich momenteel toch hoofdzakelijk op de voorberei-

ding van het 6de Wereldjeugdfestival en het 4de Wereldjeugd-

congres, van 28 juli tot 11 augustus in Moskou en'van 16 tot 22

augustus: a.s. in Kiew te houden.

D£> leiding van de Nederlandse delegatie naar het WFDJ-con-

gres in de Oekraïense hoofdstad zal waarschijnlijk berusten bij

de vice-voorzitter van het ANJV, B. SCHMIDT. Laatstgenoemde staat

echter bij de voorbereiding van dit congre.s in Nederland niet

langer êilleen, aangezien de voorzitter van het Verbond, Joop WOLFF,

en diene echtgenote Tr. R. BULTJE op l juni j.l. na een langdu -

rig verïilijf in de Sowjet-Unie in ons land terugkeerden.

Weit de voorbereiding van.het festival aangaat: het is nu

vrijwel zeker, dat de Nederlandse delegatie tussen de 700 en

750 leden zal tellen.

De reis zal naar men verwacht grotendeels per trein wor-

den gemaakt en de eerste groepen zullen omstreeks 23 juli a.s.

uit Nederland vertrekken.

De internationale "festivalestafette", op 2̂  mei j.l. in

Amsterde.m gestart, ving op 9 juni zijn route door België aan

- nadat -
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nadat de estafette-vaan door een Nederlandse delegatie nabij de

grenspost Maastricht-Kanne aan het festivalcomite der Zuider-

buren was overgedragen, .

Hulp aan Egypte. •-• -

Het op initiatief yan, de .OPSJ in december 1956 in ,het

leven geroepen Jeugdeomité "Hulp aan Egypte" beëindigde blij-

kens een artikel in het ANJV-orgaan "Jeugd" no. 6 (juni) zijn

inzamelingsactie. Het comité zou zich inmiddels tot een aantal

Egyptische jeugdorganisaties hebben gewend met het verzoek mede

te delen, hoe het ingezamelde geld (volgens "Jeugd": "enige honr

derden guldens") het best besteed kan worden. Men zou het bedrag

tijdens het komende festival in Moskou aan de Egyptische delega-

tie willen overhandigen.

Naar aanleiding van de. zinsnede in "Jeugd", volgens welke

men "enige honderden guldens" zou hebben geincasseerd, moet wor-

den gememoreerd, dat van OPSJ-zijde op 9 april j,l, reeds een

publicatie werd uitgegeven, waarin vermeld stond, dat in het

kader van de bewuste actie gedurende de afgelopen maanden ,circa

ƒ.1.000.— werd opgehaald!

Men kan zich naar aanleiding van een en ander afvragen

of het wellicht in de bedoeling der organisatoren ligt een deel

van het ingezamelde bedrag (thans mogelijk reeds meer dan het

van OPSJ-zijde genoemde bedrag van ƒ.1.000,--) voor .eigen doel-

einden aan te wenden, gezien ook de precaire financiële situa-

tie, waarin zowel het ANJV als de OPSJ zich bevinden, :

Op 2~5 juni j,l. organiseerde de afdeling Amst.erdam van de

Vereniging "Nederland-USSR" ter gelegenheid van het tienjarig

bestaan van de vriendschapsorganisatie, een feestavpnd in de

grote »aal van "Krasnaprfeky" te Amsterdam,

Op deze avond trad de balletgroep van Florrie RODRIGO op

- terwijl -
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terwijl de aanwezigen tevens, vergast werden:-op "De Nachtwake" ,

een Jordaanballet. De hoofdschotel van de avond werd gevormd door

de film "Spprtparade 1956". Het aangekondigde optreden van de

dansgroep "Krasnaja Zjwesjda"kon door gebrek aan tijd niet doorgaan.

Voor de aanvang van dit programma voerden de. voqr.zitter

van de Vereniging "Nederland-USSR", Theun de VRIES en de Russische

ambassadeur in Nederland, Stief au Pavlowich KIRSANÓV het woord.

Beide sprekers wezen op het nut en de noodzaak van het onderhou-

den van culturele betrekkingen tussen Nederland en de'Sowjet-Uriië.

Door het feit dat slechts in Amsterdam nog sprake is'van

enige activiteit van de vereniging "Nederland-USSR" kreeg deze

afdelingsfeestavond het karakter van een landelijke bijeenkomst.

Ongeveer 200 genodigden, onder wie de secretarissen van vele af-

delingen van de organisatie, woonden de avond bij«'Uit plaatsen

als Zaandam en IJmuiden waren groepen leden van de vereniging

aanwezig.

Speciaal met het oog op het komende Wereldjeugdfestival

in de Russische hoofdstad gaf de vereniging haar maandblad van

juni als "Moskou-nuramer" uit, waarin een aantal toeristisch in-

teressants plekjes zijn beschreven en enige praktische wenken

voor fest.Lvaldeelnemers worden gegeven. ' • • • • • . .

Vrouwenbeweging. - - .
«>«»Hfc*«**«»Mbte^il«lwB*f.B»VÏ

De iRaad van de Internationale Democratische Vrouwen Fede-

ratie is :Ln de laatste week van juni 1957 te Helsinki in verga-

dering bijeengekomen.

Van Nederlantdse zijde werd de bijeenkomst bijgewoond door

A,C.J, JOUN-HOGENES, lid van het hoofdbestuur der Nederlandse

Vrouwenbeweging en lid van de Controle Commissie vsn de IDVF.

Zij is stellig niet dé meest vöoraahstaVn'de fünctiona-

resse van de NVB. Mogelijk werd zij afgevaardigd, omdat de

landelijk voorzitster elders niet gemist kon worden.

De NVB heeft n.l. 'op 35 juni 1957 in" het openluchttheater

te Ede haar lle Landdag gehouden, 'l

' Pe -
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De bijeenkomst stond dit jaar iu het teken van .de strijd

voor de vrede en van het verbod van het gebruik van atoomwapens.

De voorzitster van de NVB, M.E. LIPS-ODINOT sprak een ope-

ningswoord.

Tijdens deze bijeenkomst werd een motie aangenomen, waarin

bij de Nederlandse Regering wordt aangedrongen af te zien van

haar voornemen in Nederland atoombases te vestigen.
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VAKBEWEGING.

Het eenheids^thema, • : . : ; . : . . . . . . • ; , • , - . • . . •

• • '-

In de EVC-kadergids van juni 195? snijdt REUTER weer eens de

kwestie van de eenheid van de arbeidersklasse en de eenheid van ac-

tie aan. Hij stelt vast, dat deze "eenheid" -.naar communistische

interpretatie - in Nederland ten achter blijft en zich te langzaam

ontwikkelt. De oorzaak zoekt hij enerzijds in het falen van de ei-

gen organisatie, anderzijds in de tegenwerking van ondernemers en

"reactionaire vakverenigingsbestuurders", die o.a. de gebeurtenis-

sen in Hongarije zouden hebben aangegrepen om defaitisme en passi-

viteit in de rijen van de EVC te zaaien.

Het artikel van REUTER richt zich tot de kaderleden als "goe-

de verstaanders" en geeft min of meer verbloemd weer hetgeen momen-

teel in de EVC aan de orde is.

Zo bestaat aan communistische kant de vrees, dat de EVC na-

deel van zich onafhankelijk en neutraal noemende vakbonden kan on-

dervinden. In het bewuste artikel zoekt REUTER de "vijanden van de

eenheid" achter pogingen om naast de boctaande vakorganisaties tot

nieuwe groeperingen te geraken. Hij noemt Wilton Fijenoord, de ADM

en de NDSM als voorbeelden. In dat verband betoogt hij dat de een-

heid niet wordt bevorderd door stichting van nieuwe organisaties,

die verklaren niets met de EVC te maken te hebben. Zij geven daar-

mede - volgens REUTER - "toe aan de reactie, die de communisten en

de EVC op één hoop gooit teneinde niet-communisten van de EVC af

te houden".

Uit de laatste alinea proeft men ook weer dat de EVC bezwaar-

lijk een dogmatisch zuivere koers kan varen, aangezien zij er op be-

dacht moot zijn haar aanhang onder niet-CPN'ers te behouden en zo moge-

lijk uit te breiden. In de laatste maanden zijn er in EVC-kringen

juist stemmen opgegaan om de ledenwerving maar geheel op de pngeor-

ganiseerden te richten, aangezien de pogingen tot het terugwinnen

van oud-EVC'ers praktisch zonder resultaat zijn gebleven.

Een EVC-bestuurder te Rotterdam beweerde kortgeleden, dat

er bij het NVV een groot ledenverloop was, doch geen enkele oud-

NVV'er zich bij de EVC aansloot. Wel zouden velen van hen zich

bij de netaalbond van de neutrale Ned.Vak Centrale laten inschrij-

U ven -
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•yen. Toen REUTER de nieuwe, zgh. autonome vakorganisaties aan- de .'

kaak stelde, heeft hem daarbij mogelijk ook de oprichting van' een

lieuwe vakbond van bouwvakarbeiders dóór het hoofd gespeeld,

'.Nieuwe organisatie. . : - ' • • ' •

In mei n.l. is te Rotterdam opgericht : de Nederlandse Bouwvak,

tJnie. De voornaamste promotors zijn 2 bestuursleden van het OVB, die

kortgeleden als zodanig bedankten (n.l» C. , van TIL en J. Th. NOLLEN)

en de voorzitter van het voormalige Rotterdamse. actie-comité tijdens

de bouwvakstakingen in 1956, A.GEURTSEN, een geroyeerd NVV-er, die

zich nadien, bij. het OVB aansloot en inmi.dd̂ ls. ook door die bond is

geroyeerd. (Ook enkele tot dusver niet gesignaleerde arbeiders ma-

.ken deel uit van het oprichtingscpmité) . De nieuwe bond gaf omstreeks

begin juni een mani'fest uit, waarin hij zich als "absoluut politiek

.neutraal" en als voorvechter van de eenheid van alle arbeiders aan-

dient» -In dit manifest wordt ook een binnenkort te. houden, openbare .,

vergadering aangekondigd. ., . : . . . .

als totaliteit.

De situatie in de EVC schijnt het overigens nodig gemaakt te

hebben, dat REUTER ook in het bewuste artikel van de "Kader gids"

aan de afzonderlijke bedrijf sbonden hun plaats t. o. v. het verbonds-

bestuur aanwees. Hij schrijft dat de organisatorische zelfstandig-

heid van de bedrij f sbonden niet zó kan worden uitgelegd of gehan-

teerd als zouden die bonden niets met de EVC te maken hebben. "De

haat en rancune - (van de "reactie') - richt zich niet tegen elke

bedrijf sbond apart, maar tegen de EVC in zijn totaliteit",

De vraagstukken van hun eigen bedrijfstak - zo stelt REUTER -

kunnen de diverse bonden 2élf het best' oplos s en .•"Maar elke bond, .....

zo vervolgt hij, heeft rekening te houder, met de positie van de

EVC als geheel. "9e kracht en de betekenis van de bedrijfsbonden ,

schuilt juist in het gemeenschappelijke, het gezamenlijke optreden

tegenover een machtige vijand: het ondernemer sdom".,

Anders gezegd: het uitstippelen van de vakbondspolitieke lijn

is voorbehouden aan het verbondsbestuur der EVG. Kenmerkend voor die

- lijn -
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lijn ±s sedert begin 1957 de nadrukkelijkheid waarmee bij diverse

gelegenheden wordt betoogd, dat de EVC geen bijkantoor van de CPN

is, doch haar eigen statuten heeft en een bestuur, dat zijn zaken

zelf bedisselt, ergo: dat geen enkele niet-communist gewetensbe-

zwaren tegen aansluiting bij de EVC behoeft te hebben. •. ,

Op verschillende EVC-vergaderingen kwam de laatste maanden

tot uiting, dat de EVC onder de huidige omstandighe-den niet in

staat is aan haar eisen kracht bij te zetten door een flink aantal

arbeiders tot stakingen van eni-ge duur en omvang te bewegen. Het

bloed kruipt waar het niet gaari;kan. Daarom wil de EVC nu - moge-

lijk ook in navolging van de CGT in Frankrijk ~ een voorheen steeds

afgewezen tactiek toepassen» Zij tracht tot langzaam-aan-acties of

zgn. model-acties, e.d. aan te zetten, in het algemeen tot- aller-

lei soort acties die productie-remmend kunnen werken. De EVC heeft

moeten constateren dat de arbeiders geen financiële offers voor een

formele staking willen brengen. REUTER merkte hierover onlangs spij-

tig op, dat dé arbeiders tot dusverre evenmin voor korte acties in

beweging waren te krijgen, niettegenstaande de EVC,'"getuige1 recente

uitslagen van enige ondernemingsraad-verkiezingen, bij enkele grote

bedrijven aan invloed heeft gewonnen.

Uit het slot van zijn hier meeraangehaald artikel blijkt, dat

REUTER stellig geen bruggen - zo deze al bestaan - naar andere vak-

bonden wil afbreken. Hij raadt aan de "overtuigingsarbeid" tot bui-

ten de EVC uit te strekken en kameraadschappelijke connecties aan

te knoper. met de anders-georganiseerden, ook met hen die het nu zoe-

ken in "r:eutraliteit". Daarnaast, zo besluit hij, zal eigen initia-

tief in de strijd voor verbeteringen bijdragen tot verwerkelijking

van de "tïenheid van actie".

"Ons^Belang/MBond van Ned^PTT-përson'eëlK

Wijzigingen in de vergoeding voor nachtarbeid-en veranderin-

gen in de dienstroosters (invoering van gebroken diensten) werden

door "OnjJ Belang" aangegrepen voor kritiek op de directie van de

PTT en voor pogingen tot actie onder hét betrokken personeel.

, . .,-.,. . . . . . . . . . - Te -
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Te Den Haag nodigde "Ons Belang" de PTT-chauffeurs uit tot

een vergadering op zondagmorgen 19 mei j.l. Ongeveer"^0"personen

verschenen, Een; volgende bijeenkomst .pp 22 wei .werd slechts door

1*f chauffeurs bezoekt. Ook. riep "Ons Belang"'in Den-Haag alle-le-

den van het geüniformeerd personeel op tot een bijeenkomst pp,23

mei. Circa *fO man gaven blijk van hun belangstelling.

De afdeling:Amsterdam van ;"Ons Belang" belegde, op 27.mei een

openbare vergadering j die door 50 leden van., het PTT-personeel werd

bezocht. Een.van de bestuursleden deelde mede,; dat de afdeling Den

Haag zou proberen op -J>-\i met een "model-actie." te beginnen. Voor

.een volgende.;, (Openbare vergadering te Amsterdam, op 18 juni gehou-

den, bleek de belangstelling nog geringer: aanwezig war.en.nl.

slechts 21 personen, voornamelijk bestuurders en leden van "Ons

Belang". Hetzelfde verschijnsel van snel tanende belangstelling

had zich reeds, zoals vorengemeld, in Den Haag voorgedaan,

"De Waarheid" van 1 juni meldde-in grote opmaak op de front-

pagina: "Postpersoneel gaat tot actie over"."Verzet in verschillen-

de plaatsen"."Circa 100 chauffeurs van de Haagse Postautodienst

hebben vrijdagavond (31 mei) model gereden". In werkelijkheid heb-

ben op de bewuste avond te 's-Gravenhage 25 chauffeurs dienst ge-

daan. Zij verrichtten hun werk op normale wijze. In het bedrijf werd

dan ook niets van een "model-actie" bemerkt.

Ook van EVC-zijde wordt belangstelling voor de activiteiten

van "Ons Belang" aan de dag gelegd. Naar "De Waarheid" van 5 juni

meldt verleende REUTEE steun door een hogere vergoeding voor de

nachtarbeid van PTT-personeel te bepleiten bij de minister van Ver-

keer en Waterstaat. Ook "Werkend Nederland" van 22-6-57 bracht een

artikel over de nieuwe vergoedingen onder het opschrift: "PTT-per-

soneel verzet zich. Acties in geheel het land". In dit artikel wordt

o.m. gezegd, dat zowel de BNOP als "Ons Belang" de tolk van het per-

soneel bij het stellen van bepaalde eisen zijn.

In f ei te hè eft,voor zover bekend, op sommige plaatsen wel

overleg tussen deputaties uit het personeel en plaatselijke PTT-

directies over nieuwe dienstroosters plaats gehad, doch de BNOP en

*'0ns Belang" kwamen hieraan in het geheel niet te pas als organisa-

tie.

- Buitenlandse -
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Buitenlandse reizen»

J„F.REUTER vertegenwoordigde de EVC op het 31e congres van

de Confiïdératiom Générale du Travail, dat van 16 t/m 21 juni te

Parijs werd gehouden,

E«m gezelschap van 6 bouwvakarbeiders vertrok op 10 juni j.l.

per KLM-vliegtuig naar Praag. Vier van hen zijn bekend als bestuurs-

lid CPN en lid'ABWB/EVC, n.l. E.G.VAN DER HAM, M.KERKHOVEN, W.F.

van'RIB:: en N. G.STAPHORST, (In het bijschrift van een foto in "De

Waarheid" van 22 juni werd het gezelschap betiteld &Le asnNederland-

se vakviarcnigingsdelegatie die momenteel een bezoek aan Tsjécho-

Slowakije brengt. i
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HOOFDSTUK III - OVERIGE GROEPERINGEN

Het hoofdbestuur van "Kerk en Vrede" heeft een oproep tot

het Nederlandse volk gericht, waarin gewezen wordt op de aan het

gebruik van kernwapens (atoom- en waterstofbommen) verbonden ge-

varen.

Aan de Regering moet duidelijk worden gemaakt, dat het Ne-

derlandse volk niet alleen tegen het gebruik van kernwapens is,

maar ook tegen proefnemingen ermee 'en tegen het bezit er van,

aldus de oproep.

In navolging van de boodschappen van dr. Albert SCHWEITZER

en dr. Kar l b ART H zou het Nederlandse volk, volgens "Kerk en

Vrede", zijn democratische rechten moeten aanwenden om zodoende

de regering te nopen andere wegen in te slaan.

Onder deze democratische rechten verstaat "Kerk en Vrede"

o, a. het meedoen aan betrouwbare acties tegen de atoomproeven,

kennelijk een aanwijzing, dat op zijn minst de bestuursleden van

deze pacifistische vereniging zich niet voetstoots zullen scharen
, . . . - ; , < : . ' . , . ' , -t ,. :

achter een agitatie, zoals de communisten in di't opzicht voeren.

Sedert de oprichting van de Pacifistisch Socialistische

Partij op 2.6 en 2? januari van dit jaar, zijtt;vij;f-Ma;a:nden ver-

streken. In die periode werd een vrij actieve en intensieve pro-

paganda gevoerd.

Zoals vroeger gemeld staat deze partij een samenbundeling

van socialistische en anti-militaristische activit'éiten voor,

Een tweetal "PSP-gewesten" is geconstitueerd en wel Hoord-

Holland en Friesland. Het laatste bestaat alleen nog maar in naam.

In verschillende gemeenten zijn afdelingen opgericht met

een ledental, dat voorshands nog overal onder "de honderd is ge-
I • . . " •. • • ' ; -:

legen, o. a. in Amsterdam ruim 90, 's-Gravenhage ruim 70, Rotter-

dam bijna kÓ en Utrecht ruim kQ leden. Voorts zijn er kleine af-

delinge-n te Aalsmeer, Arnhem, Groningen en Hilversum. Óver het

algemeen vindt de PSP tot nog toe weinig weerklank op het platte-

- land -
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land. • :-''.••' .•-•..;„.„:...;::...^.IJL^V..'--.':...•.-. .. .'•..:.'-. :

Met het oog op de verbreiding van haar beginselen en tevens

ter versteviging van het onderlinge contact geeft^deze. jonge par-

tij een maandblad "Bevrijding" uit, waarvan ir,:P. SCHUT (10-10-'91)
' . ' ' • - i ! " . ' " ' . . . " ' .i \ . ' '. •').[ • ..

.hoofdredacteur is. Naar het oordeel van vele leden spreekt het

orgaan niet voldoende tot de lezers. /

De bij de PSP aangeslotenen komen voornamelijk voort uit

de vredesbeweging "De Derde Weg", "Kerk en.Vrede",.de ANVA, de

Werelc.federalisten en de Soc. Unie. ; : !

Het valt te voorzien, dat tengevolge van deze heterogene

samenstelling interne wrijvingen kunnen ontstaan. Reeds nu ver-

wijten twee belangrijke groeperingen in de PSP, n.1. de oude aan-

hangers van de Socialistische Unie en De Derde Wég-mensen elkaar
' ' • , .-. • :i.nn - - • . . . . : • - • ' : .:,' • '. ..•;..:•/: , ;' :; :'. -'

de eei-ste viool in de partij te willen spelen.
' • .-•'.'.:.: ; • .. •• :•• ; • ••'•'''••.•'.''• ':~'' • ' ' . ' • ' ' • '-'l''-'
Voor zover de.bescheiden financiën zulks toelaten blijft

de PSP vrij.rconstant propaganda voeren. Nochtans is het tot heden

niet fjelukt het ledental boven de zeshonderd te brengen, ofschoon

er op de oprichtingsbijeenkomst al vierhonderd ledenaanmeldingen
• • . ' : • • . • ' • ; : . : :• . • • - . . • . . : '. /;• , . ;i. • ! • ..i;i;;'

waren,

Het ligt, blijkens.bepaalde aanwijzingen, in de bedoeling

van de leidende figuren der PSP om deel te nemen aan de eerst-

volgende verkiezingen i,c. voor de samenstelling van de gemeente-

raden in 1958.

Socialistische Unie:* .•'•.-..:. : ; • ; , . . . .-.; 'j,.;::; ••.-'•;

Zoals bekend nam de Socialistische Unie eind april 1956,

aangenoedigd door de toen recente politieke ontwikkeling in Sow-

jet-Rusland, het initiatief tot het sluiten van een soort bestand

met do CPN voor het voeren van "een gesprek op marxistisch-lenin-

istische grondslag", .

Zulk een politieke gedachtenwisseling heette bedoeld te zijn

om een oplossing te zoeken van de tussen socialisten en communis-
. • : . . - • • - - l - , • . ' " . ' ' ' •-!.. l!

ten bestaande etrijdvragen.

De Unie zag het als haar taak een bemiddelaarsrol te ver-

vullen. Blijkens uitspraken van Carlos PRONK, de voorzitter van

de Socialistische Unie, zouden de CPN, de Unie en "de uiterst

- linkse -
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linkse vleugel" van de Partij van de Arbeid elkaar moeten vinden

in een nieuw socialistische arbeiderspartij, om zodoende te komen

tot een "éénheid van de arbeidersklasse".

Op grond van deze afspraak verschenen aanvankelijk in "De

Waarheid" enkele discussiebijdragen van de hand van PRONK en an-

dere figuren van de Socialistische Unie.

Enkele maanden na de in juni 1956 gehouden Kamerverkiezingen

- eind september - heeft de CPN-leiding de overeenkomst beëindigd.

In oktober daaropvolgend heeft de Socialistische Unie van

haar kant hetzelfde gedaan, waarbij scherpe verwijten werden ge-

richt aan het adres van de CPN.

Toen in november 1956 de schokkende gebeurtenissen in Hon-

garije plaats vonden nam het partijbestuur van de Socialistische

Unie een resolutie aan, waarin de militaire inmenging van de Sow-

jet-Unie aldaar in flagrante strijd werd geacht met de politiek

van vreedzame coëxistentie.

PRONK zou te dien aanzien aanvankelijk een resolutie van

veel fellere anti-Russische strekking hebben opgesteld, waarmede

het partijbestuur van de Socialistische Unie niet accoord zou zijn

gegaan.

In het orgaan van de Unie, "Nieuwe Wereld", (l3-11-'56)

werd nogmaals nauwere samenwerking c.q. eenheid van "de linkse

krachten in Nederland" bepleit, hier met de toevoeging, dat tot

die linkee krachten niet meer gerekend kon worden de CPN, daar

de instemming dezer partij met het Russische optreden in Honga-

rije de CPN-ers buiten de politieke arena had geplaatst, omdat

"het minimum aan menselijkheid niet door de CPN kon worden opge-

bracht".

Carlos PRONK en Mr. F.R. BÖHTLINGK, secretaris van de So-

cialistische Unie, bleken inmiddels de mening te zijn toegedaan,

dat de Unie, zowel wegens gebrek aan baten als aan kansen, geli-

quideerd diende te worden en hoogstens als een soort werkgemeen-

schap binnen de Partij van de Arbeid zou kunnen blijven voortbe-

staan.

Tegen deze zienswijze moet de meerderheid van het dagelijks

bestuur van de Unie zich sterk hebben gekant.

Blijkens persberichten van 2? juni j.l. heeft Carlos PRONK

- thans -
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thans het partijbestuur! van de Socialistische Unie geschreven,

dat hij bedankt voor het lidmaatschap i :

Met hem hebben zich. óók de secretaris;Mr. BÖHTLINGK' en Me j.

VLASKAMP uit de Unie teruggetrokken. Zij beweren:de eenzijdige

ontwapeningspolitiek;van de Socialistische Unie; "onverantwoord" .

te achten en "niet in het belang van millióenen,. die in vrijheid

willen blijven leven". .

Jiot valt nog niet te .zeggen of 'de Socialistische Unie in

haar huidige organisatorische vorm, mogelijk onder een andere be-

naming, zal blijven voortbestaan.

Nieuw, bladjran. Paul van TIENEN. • ••• , ,

Mot ingang van mei j.l. werd de uitgave van het "Sociaal

Weekblad" (verantwoordelijk redacteur Paul van TIENEN) in de tot

dat tijdstip gebruikelijke vorm gestaakt. . ..

Van TIENEN is er nimmer in geslaagd in brede kringen der

oud-politieke delinquenten belangstelling voor dit blad te wekken.

Mede dientengevolge zag hij zich vrijwel voortdurend voor finan-

ciële moeilijkheden geplaatst.

Slechts een kleine kring.van voormalige nationaal socialis-

ten toonde belangstelling, een groep, die, zoals in het blad zelf

werd beweerd, nog steeds vervuld.was van een..geest, kenmerkend

voor de "strijdperiode". . .

Hieruit is een aanwijzing temeer te putten dat de oud-po-

litieke delinquenten in meerderheid het verleden hebben .vergeten

of willen vergeten, hetgeen het "Sociaal Weekblad" al eerder met ,

bitterheid had geconstateerd.

Bij voortduring heeft het blad zijn lezers de "historische

betekenis" van het nationaal socialisme.voorgehouden, bij voor-

keur met geciteerde uitspraken van "werkelijke deskundigen" zoals

Hans GRÏMM en wijlen Joachim v«>n RIBBENTROP.

Van TIENEN pretendeerde voorts op te komen voor het eer-

en rech-tsheretel van de oud-politieke delinquenten, en zulks

"zonder verder politiek oogmerk".

De taak van het "Sociaal Weekblad" zal nu worden voortgezet

door he-; "Nederlandse Archief der Conservatieve Revolutie", even-
• • . . v i •.?'.' ' *

... - - eens -
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eens onder leiding yan Paul van TIENEN. De nieuwe uitgave-beoogt.

"het verzamelen van documentatie betreffende het streven naar

nationale restauratie en de reactie daartegen". , . . . " •

In de eerste jaargang zullen o.a. de onderwerpen "Verant-

woording der Oostfrontvrijwilligers" en "De strijd tegen geschied-

vervalsing" worden behandeld.

Eveneens zal het nieuwe orgaan een begin maken met de ;pu- •

blicatie van "de verantwoording van MUSSERT", hoewel van het daar-

voor nodig geachte bedrag'-(aanvankelijk geraamd op ƒ. 2.000»—

en later op ƒ.'1.500*--) pas ruim ƒ. 800.— .is*bijeengebracht.

GOÈDEWAAGEN_s£rak_in DuitslancU •'•'•'

De uit de oorlog bekende Dr. .T. GOEDEWAAGEN (hij was .o.m,

secretaris-generaal.:van het door de bezetter ingestelde Departe-

ment van Volksvoorlichting en Kunsten, bijzonder hoogleraar te

Leiden en hoogleraar te Utrecht) heeft tot dusverre, evenals en-

kele andere zijner geestverwanten, vermeden om in Nederland in

het openbaar de aandacht op zijn persoon te vestigen.

Onlangs .werd bekend.dat hij een spreekbeurt heeft vervuld .

op de te Lüneburg in Duitsland gehouden "Gastetage", georgani-.

seerd door het "Deutsches,Kulturwerk Europaischen Geistes", dat
\t het Europese geestelijke en culturele leven te willen

bevorderen en in stand te houden. ;,

Deze groepering baseert zich kennelijk op nationaal socia-

listische opvattingen en is een van de na de tweede wereld-oorlog

ontstane "culturele" groeperingen, die^ hoewel niet rechtstreeks

deelnemend aan de politieke wilsvorming in West-Duitsland, toch

bepaalde kringen ideologisch trachten te beïnvloeden.
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HOOFDSTUK IV - ACTIVITEITEN VAN INDONESIËRS. SURINAMERS, CHINEZEN,ENZ.

Indonesiërs als_festiyalgang_ers. ' •' • • ' • ' • '

Hel. Indonesisch comité te Amsterdam, gevor;md ter uitzending

van een Indonesische delegatie naar het Wereld Jeugdfestival te

Moskou, heeft per circulaire de in Nederland studerende Indone-

siërs medegedeeld, dat het een bespreking terzake heeft gehad

met de Indonesische Vertegenwoordiger in Den Haag. Deze heeft

verklaard;, dat zij,die het festival willen .bijwonen,op zijn

steun kur.nen rekenen omdat de Regering van Indonesië bijstand

verleend voor het uitzenden van een Nationale delegatie vandaar.

Aangezier. Terder geen moeilijkheden verwacht worden van de zij-

de der Nederlandse Regering hoopt het comité, dat er ook uit

Nederland, een Indonesische delegatie naar Moskou zal gaan, doch

de deelname kan slechts beperkt zijn. •

De delegatie uit Indonesië zal gedeeltelijk via 'China,

gedeeltelijk via Nederland reizen.

Het Amsterdamse comité bestaat uit zeer links georiënteer.-

de Indonesiërs. Het is evenals vorig jaar opgevallen, dat het

Indonesisch comité ijvert voor een zelfstandige delegatie, dus

niet samen met de Nederlandse delegatie. "

Surinamers naar de S.U. : .. .

Ook een Surinaams comité te Amsterdam ijvert voor uitzen-

ding van een Surinaamse delegatie, .naar Moskou. De drie comité- .

leden zullen derwaarts gaan. • ; • , ...

He1; in het vorige maandoverzicht bedoelde "Nationaal Front"

der Ambonezen in Nederland heeft thans een bestuur, gevormd uit

vertegenvroordigers van drie verenigingen. Voorzitter is F.A,

APONNO» Van enige activiteit naar buiten is tot dusverre niet

veel geüeken.

In het jongste nummer van "Nieuws in het kort" wordt erop

- gewezen -
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gewezen, dat door vërfi$i*id.ing van dit periodiek in het Engels

naar het buitenland het resultaat is verkregen, dat in de bui-

tenlands* pers meer••aandacht wordt gewijd aan de R,M.S.-zaak.
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Stakinger. overzicht in juni 1957-

Bedrijf

Confectie'fabr,

"Vicofa", H.B.

Hulsmanstraat

te Nieuwe Peke-

la.

Kon. Ne d. Ka-

toenspinnerij te

Hengelo.

Aanleiding

Ontslag van bedrij f s*

leider en diens ver-

vanging.

Eis van groep perso-

nen af d. ringspoele-

rij om gelijke toe-

slagen op loon als

een andere groep uit

zelfde afdeling.

Inmenging

Vakbonden

Geen.

Geen.

Resultaat

Geen,

Aan de eis is

ten dele te-

gemoet geko-

men.
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Begin ij
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31-5- '57

De onder de stakingsstreep vermelde getallen geven het aantal
stakers aan. Be boven de stakingsstreep vermelde getallen ge-
ven het aantal arbeiders aan dat in normale toestand werkzaam.
ie.

•= staking met vooraf bepaalde tijdsduur (korter dan 2k uren).

-= staking met vooraf bepaalde tijdsduur (2k uur of langer)

== staking met niet voore

1

-
3

-

2

==

3 k 5 6 7 8 9 1011 12

f bepaalde tijdsduur.

13 1415 L6 .7 18

)_

L9 20 2122 23 Ik 25

t

>6 27 28 -9



A G E N D A

VERTROUWELIJK

Datum Bijeenkomst Plaats Organisatie

* 25 juni 1957

13-15 juli '57

28 juli - 11
aug.1957.

* 6-16 aug,1957

16-22 aug.1957

20-25 aug.1957

* 25 aug.- l sept,
1957

x)najaar 1957

27-29 sept.'57

x)sept./okt, '57

<f-15 okt, '57

december 1957

* 1958

begin 1958

juli 1958

Intern. Med.Conf. Moskou

Europ.conf.textiel- Milaan
arbeiders

6e Wereldjeugd-
festivol .

Je Intern.Conf.
tegen A- en H-
bommen

6e Wereldjeugd
Congres.

7e Wereldcongres
FISE

Moskou

Tokio•

Kiev

Warschau

5e Congres v,d.Int. Moskou
Unie v. Architecten.

ke Congres BHBV

2e Wereldcongres
v. doktoren.

5e congres BNOP

ke WVV-congres

4e Wereldvrou-
wencongres

Intern.conf.VVI-Text. ?
en Kleding/WW

Amsterdam

Cannes (Fr)

Amsterdam

Leipzig

3e . FIR

Congres vakbondsjeugd ?
WW

FIR

VVI-Textiel/WVV

WFDJ

WVR

WFDJ

VVI-Onderwij-
zers/WVV.

IUA

EVC

WCD

EVC

WW

IDVF

WI-Textiel
en Kleding/WW

FIR

WW

x) = datum lijkt twijfelachtig» daar in de laatste maanden geen
bevestiging werd ontvangen.

= nieuw c.q. aangevuld.


