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VREDESCONFERENTIE IN AMSTERDAM.

Inleiding

De Nederlandse Vredesraad (NVR) is in de afgelopen maanden zeer

weinig actief geweest. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de

controversen tussen de communistische en niet-communistische bestuurs-

leden. (Zie rapport 607.603 d.d. 21-8-'6l).

Het partijbestuur der CPN heeft de passieve houding der vredes-

strijders met lede ogen aangezien. Daar men het communistische

vredeswerk in Nederland in ieder geval doorgang wil laten vinden,

besloot het partijbestuur een nieuwe vredescampagne te beginnen. Bij

deze campagne , die geheel buiten de NVR om gevoerd wordt, steunt de

partij op de medewerking van adhaerenten in de communistische mantel-

organisaties en een aantal hulpcomitl's. In opdracht van het partij-

secretariaat worden ook communistische arbeiders in de bedrijven bij

deze actie ingeschakeld.

Een "indrukwekkende vredesconferentie", op 14 oktober j.l. in

het Minerva-paviljoen te Amsterdam te houden, zou de campagne inleiden.

De voorbereiding hiervan werd in handen gegeven van een z.g. neutraal

initiatief-comité, bestaande uit 21 personen, practisch allen leden der

CPN of één harer mantelorganisaties. Onder deze "initiatiefnemers1' be-

vinden zich ook twee leden van de Nederlandse Vredesraad t.w. Ed. A.

ALTHOFF en mevrouw Adma M. WEBER-de HONDT. Beiden spelen in de Vredes-

raad echter een onbelangrijke rol en hebben zich bij het in deze orga-

nisatie heersende conflict afzijdig gehouden. Als secretaresse van het

comité treedt op de landelijk secretaresse van het communistische Co-

mité tot Herdenking van de Februaristaking, mejuffrouw Dina de HAAS,

die tevens deel uitmaakt van de Landelijke Raad van de communistische

Vereniging "Verenigd Verzet 19̂ 0-19̂ 5". Medio september publiceerde

dit initiatiefcomité een "oproep tot de Amsterdamse bevolking" waarin

om adhaesiebetuigingen voor de vredesconferentie werd verzocht. In deze

oproep wezen de initiatiefnemers op "de regeringspolitiek van gebonden-

heid aan de Westduitse revanchisten" en waarschuwden tegen "een nieuw

koloniaal avontuur in Nieuw-Guinea".
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De conferentie

De conferentie van l^f-lO-'Gl werd. bijgewoond door circa 250 per-

sonen. Als voorzitter fungeerde de vice-voorzitter van de Vereniging

"Verenigd Verzet 19̂ -0-19̂ 5", Louis Henri KONING.

Nadat deze het welkomstwoord had uitgesproken hield mevrouw dr. M.B.

MINNAERT-COELINGH, lid van het algemeen bestuur van de NVR, een zeer

langdradige inleiding over het onderwerp "het Duitse vraagstuk en de

ontwapening".

Na de bekende communistische visie te hebben gegeven over het ontstaan

van de Berlijnse crisis, riep zij de aanwezigen op tot het voeren van

massale acties voor een atoomvrij en neutraal Nederland.

"Het vraagstuk betreffende Nieuw-Guinea" werd besproken door

de Surinaamse student Frederik M. MOLL. Deze heeft reeds meermalen op

communistische bijeenkomsten lezingen gehouden over het kolonialisme

in Afrika en de gebeurtenissen in Cuba. MOLL was van mening, dat de

politiek, welke de Nederlandse regering t.a.v. Nieuw-Guinea voert, zou

kunnen leiden tot het uitbreken van een gewapend conflict in Azië.

Hij pleitte voor overdracht van dit gebiedsdeel aan Indonesië.

Het onderwerp "discriminatie en oorlogsvoorbereiding" werd be-

handeld door mevrouw H., LA TAS TER-van HALL, die zich ook eerder actief

heeft betoond voor acties uitgaande van de communistische vredes- en

verzetsbeweging.

De laatste inleiding, getiteld "de gevolgen van de bewapenings-

politiek voor het levenspeil" werd gehouden door C. HARINGA, lid van

het partijbestuur der CPN.

Tijdens de discussie w.erd door enkele sprekers de houding der

Nederlandse regering in verband met de zaak GOLUB afgekeurd.

Aan het slot van de bijeenkomst maakte de voorzitter bekend,

dat men besloten had een voorlopig actie-comité voor de vrede op te

richten» Het bestaat uit de initiatiefnemers van de conferentie en zal

met andere personen worden uitgebreid. Dit actiecomité heeft tot taak

voor de nieuwe vredesactie contacten te leggen, geldmiddelen te ver-

garen en bulletins uit te geven.

Uit de vergadering werd een protesttelegram gezonden aan de Ne-

derlandse regering, waarin o.a, werd aangedrongen op opheffing van
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Amerikaanse bases in Nederland, terugroepen van de Nederlandse troepen

uit Duitsland, sluiten van een vredesverdrag met de beide Duitse staten

en verkorting van de diensttijd.

Nabeschouwing

De vorming van een nieuw actie-comité voor de vrede kan er op

wijzen dat de CPN-leiding van plan is de Nederlandse Vredesraad in haar

huidige vorm niet langer te ondersteunen. Reeds meermalen heeft het

partijbestuur, met name de algemeen-secretaris Paul de GROOT, zich op

zeer laatdunkende wijze uitgelaten over de "pacifistische" houding van

de NVR.

Het thans in de Vredesraad gerezen conflict is kennelijk de

druppel geweest die de emmer heeft doen overlopen.

De partij heeft echter geen enkel belang bij een openlijk conflict.

Een "strijd om de macht" wil men dan ook niet voeren. Indien de niet-

communistische bestuursleden "en bloc" zouden uittreden zou de Raad

immers als een zuiver communistische organisatie aan de kaak worden

gesteld.

Aannemelijker is, dat de CPN c! oor eenzijdige ondersteuning van het

nieuwe actie-comité de oude Vredesraad op dood spoor wil zetten en

zich er zo geruisloos van wil ontdoen.

30 oktober 1961
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