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Betr.: G.P.N.-mantelorganisaties

Bij deze heb ik de eer Uwe Excellentie aangaande
de recente ontwikkeling in de mantelorganisaties der C.P.N.
het volgende te berichten.

Zowel in de Vereniging "Nöderland-U.S.S.R." als in de
Nederlandse Vredesraad kwam dezer dagen weer eens een oude
grief tot uiting, welke in vele mantelorganisaties tegen
de C.P.N, wordt gevoeld.
In een bestuursvergadering van de afdeling Rotterdam van
voormelde vereniging werd critiek uitgeoefend op het streven
in de communistische partij om actieve bestuursleden van
deze mantelorganisatie aan te trekken voor zuivere partij-
we rkzaamheden, onder het motief, dat het werk van de C.P.H.
belangrijker is. Deze tendenz is niet van de laatste tijd,
Ook bij andere gelegenheden is dit gebleken. De mantelorga-
nisatiea vervullen ook in dit opzicht de rol van recrute-
ringsterretn voor de partij. Het voortdurend onttrekken van
de beste krachten aan deze organisaties heeft op hun acti-
viteit een nadelige invloed. Ten koste van de mantelorgani-
saties wordt, hoewel dit wapen natuurlijk ook in eigen
vlees snijdt, op deze wijze gepoogd het immer bestaande te-
kort aan goed kader in de partij op te vangen.
Een op bovenbedoelde vergadering aanwezige hoofdbestuurder
betoogde, dat de 13.000 adressen, welke men tijdens de on-
langs afgesloten ledenwerfactie der vereniging had verkre-
gen, na verloop van tijd aan de C.P.N, konden worden door-
gegeven om te worden "bewerkt" voor het lidmaatschap van de
partij. Hij trok daaruit de conclusie, dat het werk voor de
Vereniging "Nederland-U.S.S.R." in feite partijwerk was en
maakte de aanwezigen duidelijk, dat het hun vrijstond het
verrichten van werkzaamheden voor de C»P.H. botweg te wei-
geren.
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Een verwijt van dezelfde aard werd gedaan_door de
voorzitter van de Nederlandse Vredesraad, jjU
Hij verklaarde, dat mensen, die zich interesseerden voor
het vredeswerk direct door "samenwerkende organisaties"
werden aangetrokken, waardoor de raad zichzelf op smalle
basis brengt. Er was nog steeds geen representatief comité,
goede voorlichting werd niet gegeven en het verkrijgen van
een overzicht van de financiële situatie was niet mogelijk.
Zijn zienswijze leidde tot het voor de communisten zeer
teleurstellende gevolg, dat hij zijn functie in de Yredes-
raad neerlegde.

"22 lichamelijke gesteldheid zou door deze moei-
lijkheden nadelig worden beinvloed. Hij verklaarde zich
echter bereid om bij de mededeling in het blad "Vrede", dat
hij zich om "gezondheidsredenen" moest terugtrekken, een
artikel te schrijven, waarin tot uitdrukking zou komen, dat
de Vredesbeweging nog zijn volle sympathie had.

Tijdens een bestuursvergadering van de N.V.B, te Rot-
terdam "bracht jj- , lid van het hoofdbestuur, de
"bacteriologische oorlog" ter sprake. Zij meende, dat vooral
onder de havenarbeiders de agitatie daartegen moest worden
versterkt.

"Van hen moet het komen, als het zover is", verklaarde
zij.
"Zij hebben het in de hand alles plat te leggen. Het
"merendeel kent zijn kracht niet. Wij als bewuste vrou-
"wen moeten hen dat bijbrengen. Het ellendigste is, dal
"wij nog zo weinig havenarbeidersvrouwen in onze geled«
"ren hebben. Ook in die richting moet worden gewerkt."

De reeds eerder vermelde bijzetting van de urn met as
van gevangenen uit het concentratiekamp Auschwitz op de
Oosterbegraafplaats te Amsterdam, is wederom verschoven en
thans definitief vastgesteld op 18 iiei a.s.. Te 15.30 uur
zal men in stille tocht vanaf het J.D.Meyerplein vertrekken,
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Op een toesloten vergadering van de E.V.C.,ie Amsterdam in
April j.l. gehouden, werd opgemerkt, dat voor deze gelegen-
heid de gehele partij moet worden ingezet.

"Deze gebeurtenis", zo werd gezegd,"dient het karakter
"te dragen van een machtige demonstratie tegen de her-
bewapening van West-Duitsland. Het deelnemen aan deze
"demonstratie moet worden beschouwd als een "partij-op-
bracht"."
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