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De Senhtjids Vak Oentr4le hield op 2/, 20 en 29 December 1945
te Amsterdam een landelijke conferentie, welke werd bijgewoond
door .ongeveer 450 personen.. Voorzitter was Berend Blokgi.1l, geboren te Hoojoveen 29 Dece^Ksr 1?18, van beroep me taal dr aai er,
wonende Maduraatraat 4-9 hu. te 'jastyrdam, voorzitter van de
voofloopige landelijke leiding der J.V.C., tevens lid van de
Wereldfederatie van Vakvoreoni.;i^goii. De secretaris» van de voorloopige landelijke leiding, Anlrea^ Oornelia Koenoni geboron te
Nijmegen 19 September 190Ls wo.rju.'j Ccibbeatraat 111 te Amsterdam, tevens redacteur van het or;.jua > der i./.O. "W«r«end Nederland11, secretaris van de voorlooid.^o landelijke leiding van de
bedrijf sproei Boiwrvak der d. v.J. en voorzitter der Oommissie van
Jooiale Zaleen van het tfe bons c): a r p o lij!: Juroiu der n.p.N., gaf
een beschouwing over het ontstaan v-jji de v ik beweging in Nederland, waarbij ïiij critiok uito^f ïi.dt» op het N.V.V.,, dat naar zijn
meeniiig aanleiiing aeuft ^e^ev^u, dat bet Nedcrlaiidsohc Ar bo i dafront kans kreeg in hot be?i/x ran de uesutting een tamelijke
groeiperiode te beleven.
Tijdene de bezetting zou de jS.V.fl. aijn ontotaan uit do be-*
hoeft e aan eenheid van v.xkür^a?ai3atio;j. Fa de bevrijiin/5 bleek,
dat overal in den lande op ziohzell' a taande groepen waren opgericht en het toenmalige bestuur der J.V.C* heeft deze groepen
vereenigd.
De voorloopi->{6 leiiing da&lde voorbs bij monde van Koenen
mede, dat thans 21 bödrljfa^roepea wruvm gevor.ad. Indien n<jodig
sou dit aantal worden aitgebi^i-1 ui ingekrompen. Johalve het
orgaan van de E.V.J. "7ji'!:on.i Nederlntid", word-j eer. tweede blad
uitgegeven*' "De Voorlicatar", een aoci lal-eoonomisoh blad, dat .
bestemd ie voor de funetionnariusen. k!ct bctrililcing tot do fusie
met het N.V.V. werd medegedeeld, dat :ib booprekinsen daaromtrent, welke geschortt ^^ren, op 10 Januari 1946 zouden morden
hervaté
' In het hoofdbestuur van de u.V.O.» dat tot b.et a,s. congres
als zoodanig zal optreden, werd een lid afkomstig uit de fuijnstreek, opgenomen, hoewel de mijnwerkers nog niet bij de S.V.C.
waren aangesloten. Er bestaat eohter wel een eenneidavakorganisatie onder de mijnwerkers, de Algemeene Bond van '.orkers i^
het Mijnbedrijf (A.J.-V.M.)> && het is te vjorzien, dat deze bond
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vertegenwoordiger in het "xjötuur op to nemen»
Het hoofdbestuur
B t Blokzijlr
A.«CU Koenen,
J. van Wijngaarden.
H. Hennink,
H« Mey*rs,
TéH.B» Jansen.
J« Rootlieb»
A» van den Berg»
A. Janssen.
3. Sip.

van 'te 3, /. l. bestaat uit 10 leden, genaamd i
voorsittor, .uneterdanr,
secretaris, Arnoterdam,
penningmeoytor, 7ormerveer,
uoKolin^» pure en propaganda, Velaen*
2e aearetaris, Amsterdam,
Heerlen,
li'i, Sroninjen,
2e voorsittür, Rotterdam,
li,l, Hijmsgon,
lid, Arnhem.

Hoewel ai t eeni.je af-leelinger stemmen opgingen oa als va;tvareeni^ing niet buiten - e ^olitxoX te blijven, werd bij de beantwoording van de vragt.*i doe ai'deulin^on, door üLoksijl vaotgeJiouden aan het prinoipo, dat do J.V.C, ian .^een enkele politieke partij morjit worden gekoppbli, Dlaohts een aooioaleoonomisohen koers moc^iü vol,;on en tooe ;t openstaan voor volgelingen van elke politisko- of gtjlöufoo/ertui^in^* In hetzelfde
verband verklaarde Koenen, dat, indien de D.V.C» stoun noodlg
had van een politioke parti1, uiJ sen scnrijven zou ricnten tot
de Tweede Kamer. *:en nou ia • wel zion, «?elke p&rtijen de vrienden van het werkend volk vin Nud^lnnd varen. In de atatuten der
B.V.O. ataat in art. 4 vermeld, dat do 2.V.0. een zelfstandige
organisatie wil zijn, onafhankelijk vun Benige politieke partij
of geeateljj^e atroomiii^*
Tijdens de rede van Blokzijl k«7^m tot uiting, dat de B.V.C.
de plaats gehau hebbende stakinge ; al:; dbor de werkgevers uitgelokt wilde doen beschouwen. Uitdrukkelijk <,void ver^laird^ dat
niet iedere stiking een arbüid^r^bel.m-: vuu. Wilae stakingen
werden afgekeurd.
Ten opzichte van do I.idonediso.io k'.veutio wilde men geen
standpunt innemen, volgena Blokzijl, maar wel kon men volgené
denzelfden spreker als do moor a ten Liet aölf beaohikkingareoht
voor de Indoneéiero eiauhen.
•
'i
Voor de Af d. Bouwvakarbeiders aprak friet er '7ie:gman« gebo«4n
te Atoaterdam, 7 Ootober 1903, wouónde tUckorilstraat J^T1 te
Amaterdam» aeoretaris van de AftU Acoterdam der Arbeid»»
,
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die de aandacht vestigde op de omstandigheden,waaronder da
D*U.V.<»arbeiderB moesten werken* ir aou onder die arbeiders
groote ontevredenheid bestaani soodat de leiding voortdurend*'
moeite had hen raa staking af te brengen. Op een bepaald werk
in Groningen zouden loonen voorkomen vin 80, 55, 50» 45» 40
en 36 cent per uur. Goede vakaroaidcra in Deventer zouden elders in Geldcrl^ad en in Jubbega te varJcgenteld .vorden op een
loon van f22.—* per week*
Ier conferentie werden * moties uivjedoaum, de eerste een
profest tegen de misstanden bi.1 den D.U.W., rte tweede een protest tegen het geweld in laioneaie. Deze reauluties warden g3«onden aan de Regeering an aan de pers.
Uif de statuten der E.V.C* blijkt, dat elke werknemer»
die lid kan zijn raa de vereenigia^, individueel lid ia.
Het definitieve hoofdbestuur zal bestaan uit 15 leden,
waarvan ten minete 5 leden het d&selijk3Ch bestuur moeten vornen* De leden van het hoofdbestuur morden door een coupes,
eennaal in de twee jaar bije^ikcmt, gekozen uit de leden.
Naast het hoofdbestuur atant e M Landelijke Raad» wiens
een afzonderlijk reglement io ^regeldt
In verband met de resolutie, b4tre':kin£ hebbende op de
"Qisafpnden bij den D.U.7.* zij vermeld» dat oind December
1945 te Amsterdam onder de arbeiisrj bij dian dienst
ontevredanhaid heorsohte, voortvloeiende ui t de
van de tewerkgeatelden in drie ki&snen, en dat inderdaad re^
kening gehouden verdra-ithet uitbrr^:ra van stakingen op diverse werkobjeoten in de omcjevln; der hoofdstad,
Onder auspiciën van dei B.V.?, zal door het rovue-ensembie
Lojte en ^lex Wins een reeks vcjrvttolli.i,vror. gog«ven worden
van de B.V.C.-revue ^Werkend Nederland treadt aan".
DoQr "herkend Hederland*, h«t orfija;in ve.n do 3.V.O.» is
in zijn nummer van 14 Januari 1946 vaal plaatsruimte gegeven
aan een artikel over ontevredenheid óader het P, T. T.-personeel. De kop van het artikel luidde» "Het P.T»T.-perooneftl •
\t zioh voor op den strijd"; Het odhijnt, dat eenige onte-.
\d onder het personeel heeft gehesfdoht ovor de
dienstregeling tijdena de feestdagen in j)eoej»er 194-5. Bi1 werd
c' h«i UVA voor het
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Hij kreeg gelegenheid het voord te voeren en maakte daarvan
gebruik door een uiteenzetting te ^even van het verloop der Landelijke Conferentie van de ^i. ƒ.0. /oor t- betoogde hij, dat de
"reactie" bezig was het front van do werkers af te tasten. Hij
adviseerde, zioh geen staking te laten "opdwingen", maar een
actie behoorlijk voor te bereiden door de publieke opinie te bewerken door middel van publicaties en een persconferentie*
De eischen varii het P.T.T.-percioneyl warent
!• Loonsverhooging.
2. Volle bezetting op alle bureelen.
3. Premievrij pensioen.
4. Verwijdering van de gehate reactionnaire elementen.
5. Onmiddellijke intrekking van het ontulag van alle hulpbestellcro.
Besloten werd den voorgoaohrüvon dienst uit te voaren, een
termijn va^t te stellen voor de inwilliging der eiachen on daarna
zoo noodig een proteststaking te houden.
De voorzitter v=m de .3.7. O • apr^k noj op 5 Januari 1946 tijdens de meeting in de M^rkthallen te Amsterdam "voor een vrij en
democratisch 3panjef'.
"De 'Jaarheid" heeft aandacht gewijd aan de Landelijke Conferentie der 3.V.O • door een verula» daarvan op to nemen en o. ra»
vet af te drukken, dat de landolijke loiding gemaöüti^d werd de
besprekingen met het N.ViV. over eventuo^le samenwerking voort te
zetten en de resultaten daarv^ui binnon den kortst medelijken tijd
aan'het a,s, congres voor te legjen.
Op 28 December 1945 had het hoofdbod tuur van de J. 7. C. e-sn
schrijven van hat N.V.V. ontvangen, waarin dit verkladpfde bereid
te zijn de geschorste besprekingen to hervatten. Op 10 'Januari
1946 zijn de besprekingen voortgezet.
Ben Aar resultaten daarvan was, dat de Stichting van den AT-*
beid aanvaardbaar werd .jeacht als permanent college van overleg
tussclien werknemers en workgevsrsorganisatiea en de overheid,
met dien verutande, dat in de ontwerpstatuten van do Stichting
conige belangrijke veranderingen zouden moeten worden aangebracht.
De fusie-comroiesie zal op korten termijn een rapport samenstellen, dat ö,an de organisatie-instanties der beide vakcentralen
ter behandeling zal worden voorgelegd. Inmiddels io in de fuaieoommissio op bijna alle punten ovoreünateuming bereikt.

vredenheid wordt getoond, de sympathie van een groot deel dr>r
arbeidersklasse weet te verwervon en 'laardoor een belangrijke
aanwas van haar ledental kan boji, oa.
Reeds langen tijd l>*v* hoer ^:..fcQ -ü'nsti/re üntetemmina; ondor
het personeel dor Hiu^rohe Pra.nv.»«/; J-'U.itjchappij en besprekingen
tuesohen de directie dor ft. ?.;••. -a cio :re Uriruidsohe Vereeni^in^
van Spoor- en Tranweópersonoel nadien no.ct tot het voor de arbeiders geweuschte resultaat geleid. Do 3.V.C. bolegde in den racht
van 12 op 13 Januari 1946 oen vergadering voor het H.T.M.-p'ersonoel, waarin het werd aangosvuan sich onverrijld bij de 3.V.C,
aan te sluiten, daar de ITsd. ">»«"••; t-rurins niet in nt.*at wai> gebleken eenigorlei verbeterin , a.vi t«; bren^^n in de loon- en
arbeidsvoorwaarden.
De 3.V.G. geefu ejn weeLbla-lu.it, ^aiitold •' ;erKond ^ed'rland1'
redactie en administratie Tïymo;iylHJin 20 4»o Amïsterriaui, verantwoordelijk redaoteux' in J. vai'. »VJnt redaotouren /.ijn H*J»
Bortels en :>..0.Koenon. Het i... de Vo'tooling, dat dit weekblad,
dat tijdens de besetii'V ille.-;.-H.t ir v?.ruchenwn, en op het
oogenblik 4 pagina's telt, binjienkort 11 12 pagina'3 zal vorsohijnen, en /el op zoodanige» .YAJÜG.. dat aan net Noorden, Oosten
en Zuiden dos landr aluook *;VP Rotte.-rcrim «a .-4materdara elk 2
pagina's sullen worden fluwij-1, torvijl do intioud v^n de.overige
pagina's het ^oher.ie Icind aal *3i-jLvï;ffeh. lïet apoor-.yegparaoneol
heeft bovondisn een oigen or^'ai, d»-.b "Ons Orgaan" heet en
hiernaast beo t aan no,^ öoni;!;«> pJ. la^.-oli jke en gewestelijke
periodieken, ïn de btraefc-.foda-,!titi --jo^orentio der E.V.Oi in
December j»?»« werd eyon\vül bu; lo'.on .»on ie Landelijke Conferentie te adviueeren tot opho.tciu^ 'v^sr-or i'lJi-iïü» Itjke on gowootelijke bladen, o.ca» omdat 2«-«bli-?ken w.'a, -iai vele artilcelen in.
deze bladen liet in overeenöto.atainf: war^-ii act de politieke
lijn voor de vakbeweging ier 32*7.0,.
Br zou ee^ groote; propaganlabroohur^o «Ier j-J.V»Ti in bewerking
zijn. Hierbij souden echter moeilijkheden ondervonden wotlen
wegens gabrek aan papior.
Het aantal leden der Ji, V,0. w^rtl ooor te leidend»? tiguren
van de organisatie in !>eoe»mbfïr j."i. nu eens 170,000, dan weer l!
200*000 genoemd. Zelfs worl in oomouxniotiscau kringen het Jiantal
op 3QO.OOO geaohat» Jl^ngenomen kan wordon, dat het in hè S
sterk stijgend io, doch ddt hut berieden het ledantal van
hftP.1-.llUT

Op de herdenJcingsbiJeenkoroat va > -iet 40-jari^ bos taan v;ui hot
N. 7. V. in het begin mi Januari 1 34 C verklaarde Kttpara, dut -loze
organisatie weer ruim 250.000 loden tuide on dat dit Jaar varmos-.delijk het oude ledental sou ,/ür.i u bereikt.
Het aantal leden yan het ii.trict Rotterdam ier 3. V. C, bedroeg volgens de meirtdoHlia.; oj; ' o oftnferoatie van 24 November 1945
op 28 üetober 1945» 10,')65, doeli .;oi )ind*?.Uen tot 12.403 zijn
gestegen. Het aantal ledtn «u .jsnt-n^t n bsuraagt oveneens voljens
opgave van de 3. V. G. salvo 45«GO!j» In not Buiden zijn» volgens
M3o holing en ótrijd" 12*000 JCathollc l.t* .irboiclera bij den
Al^emesnon Bond van »^rkara in n.* t lujul» 'rij 4 ' ain^ojlotcn, terwijl
*
in het Hoorden ->ani»e honderden Ci-u-iuteliJ-ce arbuidern, voorïU.
in de zuivel- en a.^r.;.ri3c;i0 ind'urbri»;, lid van de ^V.O» zouden
zijn,
'/egens den grooten toeloop va a nieawt; leden »ijn io bureaux
van de 2.7.0* overbelast en heeft iaun eeii ;oer groot tekort aan
administratief personeel ,
In no, 4 van 29 Juni 1S45 var het H~d '.^aoh tijlschrift
"Sohpling en Strijd", uitgavn vrn M'>J .Aurheid", set ü.Blotosijl
zijn ae^nin^en over d« oudo en nicuf« vakbeweging uiteen.
Z.i. is de oude vakbewogin ; steed • • > me o r aen verzokeringainatituut
geworden en ia de strijd voo • de MOOJ ilo en eoonomiache belangen
steeds meer op dea achtergrond . : vlroi^an. )e nieuws vakbeweging
heeft tot dubbel? t*ak to werken i?ui de:i .vederopbouv en het herstel VdLÖ. de Volkskracht» hetgeen /l c V-.^ i. j l ^olijk oteli met medewerking aan de liquideerinj; mn !*ïn oorloj 01 ;itri. l vour de sooiale en econocisohe belans^n dtü' urbi-iuMr^kliase. OQ dit te bereiken moet voorkomen /orden, daii Ie voyroorlo t *.'uvi'j verdeeldheid
Oö
tusschen de arbeiders terugkeert -m irvo^t ^odurf$nd« den oorlog
gebroeide eanhoid worden vast^ole.rd in ^éq, nlle ^erkers van
hoofd en hand omvattende v<xkbewe,.;i};v;. to nieawe vakbaweging moet
daartoe aan twee voor vaarden voldocnt
l» Zij moet los staan van bepaalde -ods li isngti^ö ^osindten en
van politieke partijen en al;j -uvolg hiervan t, a. v. politieke
vraagstukken, die het tarroin harer werkzaamheden ra*cen,
stelling nemen als zelfstandige organisatie,
moet aich het roeelen van aullco aan,",^lo genheden tot taak '
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Tenslotte dient het Kiir.ik.tnr vin verzekeringainstltuut voor
werkloozen aan de vakDe-ve^in^ te -v-ord n ontnocn er. de vur«okori/ig
ondergebracht te worden bij een «v-ritueel ai c te breiden Kijksverzekerinjsbank, aie ooi: Ve <si« kv^-, oji^evallen-, invaliditeiteen ouderdomsverzQkorins vorzor.r;*;, waarover de vakbeweging dan de
controle moet hebbent
Br zijn symptomen, di'; »ir o- ? t jner», dut de B.V.O» op grooUer schaal eoa lotie zal ja.ia' voer ': u. ondff de D. U. "7. -ar beider u*
Reeda ia do laatste helft vau J^ptember 1945 heerschte er
ontevredenheid onder deze arboi^rj, Ce klacht #aa, dat zij op
uurloon werden aangenomen, dooh j.u rMjeourdloon tewerkgesteld en
binnen 3 wekon werden ontul i/jon, al n niet minstens 75# van hot
uurloon v/era gehaald. Je arbeid--i^.. botfear^ei, dut de He>;eerinj
zioh in 'Ie praotijk niet hield ann ha-ir belof ton, dat de "O.IT«\7.
wilde breken nwt de werkvoractofZiug^gedachto on dun ook meó net
loonbeginsel, dat het loon "oor dr aib^id^rs ir zulke bedrijven
lager wil houden dan in v«et rrijo bi-jir-jt, en dat de D.U.V7. een
verkapte Hederl, Hcid« ^^ctscna. ;>ij WH.J, jioveadien bleven da toegezegde rantaoouec voor zwaran ai*bn.>.it uit en vmo er onvoldoende
sohuilgelegonhoid bij regor.
Op 5 Octob^r 1945 y*.<! ^y.rdc i de .J.ÏÏ.'T.-arbeideri* in de omgeving van Enschede aan het v«rk: óe <;&•«, indien hun gcon bouer
vervoer wer^ tocgezeg'l* 3on d«pj4:^.txe van 5 arbaidori» beiso^liü
den directeur van hot Arbetdsburo-iu on den vertegenvroordiger Vc*n
den D.U.V7. te Sliodrccrtti Ove^eeiistemnijtig werd bereikt, dat
binnen den kortst mogolijkeri tijd voer botor vervo-r zou worden
gezorgd en dat de D.U.;/. du loonde halo ao.i flr'igca, aio de arbeiders voor l uur 'a-middnge wco? --«.n hiit "ork souden ga^n*
Xoen "De Waarheid" eohtvdï mei'ing i JiÊirtö v^n eeu "otuking", die
onder de arbeiders had plaats {-."hart - ter-vij3 de arbeiders .te-'
genover den D.n.1?. juxst hadden üei;oo>'.ü., d<ut er geen sprake van '
werkweiftcring waa geweekt, dooh clecnts \7eigeriaf. om gebruik VQ
maken van het onvoldoende vervoer - uaa«erdo de dirootie hiarop^
\n besluit, omaan de arbeiders ni^t den geheelen da^ uit t® /,
\, maar slechts v.m 11 uar '3 morgens af.
v
In denzelfden maand ontstond bij aen werkobjoct iu de ongering van Arososrdaui wegeno invoexing vaa oen Mooordloonsysteem
umVioi rtrtT.T. die

- 8bij de werkleiding, die antwoordde, dat wie op die voorwaarde
niet wilde werken, zou vordou >ü t «c n l o ten. Hierdoor werden
1700 arbeiders uitgesloten en t.rbji<i~rs van objecten in de omgeving gin&^a hierop in ötaJciii :. S^lerhand bereikte de E. V. C.
bij de werkletdinj o. a. ent iieu contraotueele loon van 76 oen t
gegarandeerd bleei' an udviDoyró'j flo arboiders op 30 Ootober
weer aan het werk te gaan, hot soea zij ook deden.
Door het dagblad "De W-aarne i u" wordt aan de S.V.C, ateun
verleend bij haar propaganda ou u l-1 ten uitkomen, dat zij los
van alle politiek stanü, en vooral lot* v-tn de C.P.N* In liet
nummer van 5 Januari 194^ (oütie voor Limburg) komt een artikel voor met don titol "7 j. dachtnuking'nt togen do 3.V.C."
Hierin vvorit hot optr-"l9n .^iT-iht; ynn bestuursleden van een
andere .vakveroenigim;, v/elke op huiöVezcek gingen bij ledon
van de 3.V.3. en bij ;;^leé.jenaeiö. V3rtelden, dut de S.V.C.
een communistische m-iatelorjani.. a tic- wass, H^t tlad oohrijft,
dat inderdaad de 3. V. 3. vol» c.Qnuuunistic.'ïhe leden lelt, maar
voert aan, dat do eenheid /an do arüeid&rftklasse nooit tot
3-Èand kan worden gebrfont, als men iö communitjtcn er buiten
laat» Hetzelfde dugwlad toont .;ijn bolango telling voor de
B.V.C» door steels bel^n^rijko pl^aberuirate te geven t»un vorslagen van cioor de jl./.C« beligle openbare vergaderingen. Het
toont zijn aympathio door bepaalde pa.jjageo vet af to drukken.
7«iar schijnlijk i^ de 3..V.O. tL.iieno de oezetting opgerioht door ledon van do O.^.U.t o, t', door '7.
hoofdredacteur van "Jo Vaoriif L-I" in Lir-burg. Naderhand schijnt
de toevloed van leden in de i"t. '.C. iico i<roo« ^u«-orden te zijn,
dat de invloed der leden van do C.^.lï. :U verminderd. In het
bijzonder zou de C.?. N. moeite heboen mot de üürutzkyisten. die
in de "JS.V.C. zijn binnongelron^-ni.
v
Vooraanstaande leden van rta O.i.N. zouden met betrekking '
tot de 3. 7. C» den volgenden gedachtongaiig hebDen, De j. V. O. ,
is, even.'ils de organisatie V-^JCL de '' dienden van de ^aaaphelA**
voor de heroprichting van Oe O. ..H., to beschouwen. al^ ai^
del ter verwezenlijking v&n «Ie nieuwe tactiek der C.P.N.; om
de fronten der niet in «lo C.P.N, georganiseerde arbeider^
•'••--
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dioallston zal toevallen* De E./.l.» ,/aartn rillj werkere van
hoofd én hand onafhankelijk van hun lidmaat-ohap eener politieke
partij» een plaais kuar.en krijgen» ral sla vanzelf den geest
van de O.P.N. Inademen, wint ie nieuwe organisatie, die alle
werknemers vsreeni£t >p den gro »c'.jla^ vnn bon factie als werjcnemer en dus loerreoht v m non bijzonder beroeps belang f plaatst
hen daarmede allen tesa-nen tegexicv*.r üe werkgevers, hetgeen wil
«eggen, dat de nieuwe orjanisatievura v n.i^lf den klaaoeatrijd
in haar banier aal schrijven. 3* &ieuwc or^arisitie dient overigens niet alleen vaor betere arbti ;.^r -»'oonvHardan op te komen,
maar ook in de richting der productie xa distributie invloed uit
te oefenen en zoo het oomnur-tdac ^ooraol «op-olijk reeds nu uLs
praotiachen toestand te veri"c;:imlijken. Ht>» staken dor arboidora
is het middel om de medezegens,hap der arb^xdera ook ie de
productie- en oommoroioele leidirg van het bedrijf tot atand
te brengen.
lot de reulioa'.en, iic invloed kragen in de 3.V.O., oehooren
ook de raden-»oomitiwi3ten der Spertaouc- '-roe^, r;a«ip vooral de
ïrotzkysten. Hierloor «rerd de y.P.N. k^rt goleden gedwongen
haar politiek va i ongemerkte en cnotv^llcndo doordringing Ln
de S.V.C, door één meer openlijk optreden tö vervangen. Hierop
slaan de wooxder, die Koonenf de ? en return van de voorloopige
Landelijke Leid: -ij, dor J..v.o. op 9 Januari 1946 op den derden
dag van het oon„res ier v';,P,5. te .vj-tcrdaa eprak» Na zijn verbazing erover t» hebbon ait.jcsprok .1, d.it in do distufuiies v&n
den vorigen da^ regelmatig over '•onr.-o vakbeweging" was gesproken, zeide hij nl.i "Al ut^at <U- j. 7,0. echter loc v*n allo
politieke partijen, niettemin hebban1 fa. purtij^;<nootau in d«3Q
vakorganisatie de groote taak Ie fL^agerc te -.1.711 v.-^: de v'akbewegingspolitiek. Het heeft ^een üir voor >.v ^oiamiiaLeien» in de
E.V.C* het gez.oht-te vorbargen, :..'idnt zxj ^<-irniedo müonan. de
vakbondseenhej l dienen, intese;iu.-^J., ^?.j b^wij.san iiiermede de
U.V.O. een zee? aieohto^ dionnt;, daar Protzkyatirjcae elementen,
die ziob van ëa beweging trachten maert^r te maken, hiervan
gretig gebrui maken. Zij zijn li^t, met nafne de Revolutionnair
Communistisch.'Partij, welke de erk Td der 'iü.V.C. tracht to
bewerken aan BUS sas taking teweeg i;u brengen ''ten bate van Indonesië"; wij r: irzekeren dezan he9-^n eoht^rt wênneer er gestaakt
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De moeilijkheden, aie de O.P.N. met do Spar tao i s ten en de
ten in de 3.V>C. onaervir.dt, i'ljn niet alleen, dat dace
de evertueele fusie met bet tf.V.7é slechts schoorvoetend souden
aanvat den, maar .byvéndinn, dat O.OZQ groepooringen met het sta- .
kingsv ipen veel roekeloos r Oi*;aan, dau da C.P.N, wenscut. Het
standpunt der O.P.Né to.-i op-iiciije v.v? iiet atakingsrecnt bliJJrt
voorat. uit een pasoage iii d* red o rui Paul de Groot op 7 Januari
1946, op den eersten dag var. hot jo^v.-'es der O.P.ÏÏ.i toen hij, na
' bewee d te hebben» dat de C.P.lï. otri^,; voert voor wederopbouw,
produ:tievarhoo^ing, nafcionalioavie o~i ^l'iximatige produotis, vervolgd .-i "In dezen strijd wil? er. -.Tij ra^t allen samenwerken, die
hetzelfde doel nastreven, willen wij do nationale eenheid van de
meerderheid van het volk tot stand zi n- kcmcn. Op frrond daarvëu:
verzetten wij ons ook te^en c. cakin^ai, dio kennelijk door do ondern* aers wordwn uitgelokt, töüei.'xte u^ verantv/oordolijkhaid voor
het rohterblijven der productie en do slechte voedselvoorsieuj.né
op do schouders van de arbeideraKl^se t;? Liden. Oni'etT.ajfeld
moetca de arbeidero het otakingcrecht onvtjrninder'l verdedipran
en slechts in uiterste noodaealc, wi.mecj? alle andrre maatregelen
ge f a. ld hebben, eventueel hiervan -j-^bruik naken, maar ook dan
aloet de aaak eernt uit het oonpuAt vun do positie van d1» arböidernklasse ten aanzien van de everXre fcevolkin»3groepen en van 3*rwedexopbouw, worden bepaald, TL:t o.lr. purti.i hebber benloten ono
niet te bemoeien met de interny aan.?. Tegenheden vnn de vakbewog^Lug, maar de zaak van de or-üfiaid ju***; ona niet onverschillig.....
aiko
duurt, is
Over
C.P.ï . en

aag, dat de soüeiiing tu^bcufin N.V.V. er .iiV.C» voortton voordeele /ar de r^.r.'tt'.(•",
het feitelijk verband fcunsohf/ï <ie or-^aninatie«i v»n de
de E.V.O» kan not vo.^en; - •: rden nod.i^^rleel'l.

De voorzitter en 'la senretwri.: van. ï»-» Lanu'ïli.iVi Leiding
der 3.V» C. j Blokai.1l en Koenen•
i^n beirien a-mgesloten bij de
C.P.N«; over het al^omeen p,ibt«n i\e büaturen van de 'i.V.Ü.
weinig bekende leden d«r •;•?•"«
Het belangrijke artikel van fllqkyijl "De Niauwe Vakbe-1'
weging" versoheen op 29 Junx 1945 iïi het 14-daagooh tijdachrift,
gewied aam de vraagstukken der arbeidetrsbewegin^ "3cholii\ er.
Strijd"» uitgave van "De \7aej?he^.d", noé 4 van 29 Juni 1945.

eprak op den dorilen dtr» va?-' het con~rea i-r C.P.H,
op 9 Januari 194-6 te óna 1 3r <!-•.&' oa ris een belangrijke funotionaris der 0»?JU
Op den eer s ton dag van. da La-idolijko bijeenkomst van het
73ten3Chappeli.1k IHureau Ier O.P.N. '13 Oktober 194-5) te .üact-ardajr wac- de óooi v&~3com)mic-c.br Coitmis-jiP var. de "S, V. C. vertejenïoordigd. Naar uit h„>t aoor clan vai>portour van do commissie
voor Economie en ?inanoiec v ui ge.:io >M .bureau opgemaakt verslag blijkt, werkt de Sub-ootmniusie voor het vereanelen v.m
Statistische Gegevena tot vergu'ii.lAln;: dei* indsxoijfera aaux
sauen met het Soc iaal-aoono'nirjc h r - .i.p.lur Q> a ^'.:r S.V.C,
De Oommiaslo voor. Sociale. ^a::en v: .n .v'«aoïL\'. i3w,'eaur die in tct?al 10 loden he'sft, tel4; d-.uuxr^rr 4 proninaute leden vau de
13. V. C., terwijl "d»? voorsittor -tui 3ezo ?üKimiRoio Jessolfde
Zoenen is, ; 'ie aooretai'is vtui Landelijke Leiding der J.V.C» is.
o
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Op 3 December 1945 i.i in een wr^tdöi-i^ van Q-roep i en
dex- C.P.1I. te *P- 3-ra«-oBlwv> de jl.V.C. ooaeMdeld, Omtreat het
de vergadering bt.«slot?en« werd h ;t v-oljend** vernoieni
Voorgesteld zou vrcrlan a^n h^L i artijcor-rves, aMe leden d^r
O.P.lï. te verplichten, ^ot d. 2.V.J. boe te troder»
Overlyg üou gevraagd worde i rrotront- inntruotien, ta gevar
aan alle partijled3n der O.P.ÏT., oa tefienovor niet-Iedon te
beweren, dat d*) 3, v. O. r^ieos met de d. P. N. te .naken heeft,
doch slechts ii je oo^ohouwen als een organisatie van rrboiders, onr.f'iU2Lt.e?.ijk van hun politiok- o «vr.ttin^ of godsdienstige go's-.adhfcid.
Voorden teld :JOH worden a.-in h.»-t : .j^res on» nur.tre^eJ en te
nemen, opdat m»irr leden vnn ao r,P.«, IR do l"3ta.ren /an du
3. V, C. worden opgenoiaan) daar rr 4;ot nu •'•oe slecht- cnkole
leden van de J.P.N,

In Haarlem is juridiaoh ad vis t uf der ."i. V. 0. ie advocaat
j M. D. Proper • lid der Oèi"fB«« lid -ter Juridioohtf oon>.aJ83ic
van hot ^etenBohaypelijk Bureau, de.r Qé? •!'.»» lid vun Jan Re»
daoti oraal van "tolitiok en Cultuur11 en af G -vaardigde voor
Haarlem op het Gongrao der C.P.N.
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Het groots to deel van de loden dor S, V. «?. bestaat uit aiotliden der C.P.N» In het Buiden des landa is het aantal leden
, dat lia der C. P. N. is, verhoudingsgewijs groot er.

ïi. COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDSRLAKD.
Op 7»8,9»10 en 11 Januarj 19^-6 word te Anoterdam door de
0«P.N« een congres gehouden.
Alvorens hat verloop van dit congres te behandelen volgen
hier eenige opmerkingen, (i a politie!: van 4e C.P.N, betreffende.
Op 12 Mei 1945» na de bevrijding' ioran het bestuur v.in de
Partij, vreltce tijdens de Dezotting illegaal had gev/erkt, bijeen,
De nieuwe v.r.'icudin.:on, die als 'evols van il« bazetting
waren ontstaan en de in. den beaett.Ukjstijd loor het NedarIcjidsohe volk ge voorde jemoeneoliappelijKe strijd te/:en den
bezetter, stelian don oiacli om do eenheid jfronttactiek toi te
passen, waaror de leiding der r:. P, h. aioh retis ,J.arvm had toegelegd. Hot illegale bontuiir besloot tot oph-jffi*!^ van de
C.P.». en in een oproep tot het Nederlandscho volk werd e^n
dringend beroep *:ödaavn "Op ons? ltml<»tnootun en in hot bijeonder op hen, die tijdens de bezettingsjaren tezamen met ons
tegen den fjecöennchapi olijfceii vijand hebben gestreden".
De noodzakelijkheid van hJt tot otand kotaen van oen politieke partij word bepleit en "Hiervan uitgaande aijn wij» - aldus
het partijbestuur - "ook tot ie overtuijiag jekomen', iat ook de
O.P.N, ondanks de grooto vurd.lonston iio r. i j voor de Nederland) sche arbeidi'rsboweginj voor de bevrijding vuu ona land heeft
gehad, niet a»ig teruglzeoren* 7ij zien in do "Verwenieiag van
Vrienden van de -vaariieid" oen beweging, die zioh ton do^l stelt
mede te werken ton het tot stand koi&en van de beoogde nieuwe
partij».
De opheffing van de C.P.N* en de stiohtiiig van de "Ver•««niging van Vrienden v*n de "'aarheid11 wa» nior^odo ech voldongen feit geworden*
"Deze politiek berustte" * aldus vcr'claordti ^iet lid van het
partijbestuur der Ö.P.N., 3Legfried Bar' 101 - "op de gedachte,
dat tijdens den oorlog do tot stand gekomen nationale eenheid
in den atrijd tegen den beeett?*.*, ua den oorlog voortgezet
dient te worden in don ^ezanenlijken strijd t&i;en de reactie11.

\
Mat welk programma y.m aaide trachtte Let bestuur van de
Vereenlgins van Vrienden v^n de ','aarheid het bovenomschreven
doel te bereiken?
De verklaringen, welke het bestuur te dien opzichte aflegde,
««ware a de volgende t
Het bepleitte!
Ie, Do noodzakelijkheid, dat, na Uot Xablnet Oorbrandy was afgetreden, ten epoddi£3t-=! Vörfci ^sinten souden worden voorbereid en gehouden.
2», Snolle bealtiiging van don ooi'loy togen Japciii, aangezien uoor
de afgetreden, regeerina o? dit gebied weinig was gedaan*
3e• Het spoedig tot oplosr.i^s bron^ou vuu de vraagstukken ddr
voedselvoorziening» va», dé zuivering van net openbare leven
en v-ui de fascistische besmetting*
Het bestuur sprak de verwachting uit, dat Nin fleae ure de
demoort-tinoho stroomingon in ono volk elkaar zullen vladen, ten
einde gezamenlijk den bodem voor te bereiden, voor het vrije en
welvarende Nederland der toekomst1*.
Aan de nieuw gevormde Regeering word de steun van de vereeniging toegezegd, "mits zij krachtig maatregelen neemt. 3n
waar het op aankomtt snelle verkU :irvcen zijn en blijven do
grondslag van e«n snel horotel van ors Vaderland".
Het behoefde geenszins vorwb^.dcrin^ te wekken, dat het door»
4 voeren en doen aanvaarden van daze politiek*» zwenking moeilijlcheden met ^ioh n.ee zou brongea. X politieke zwenking rard dan
ook niet aanvaard.
Het gevolg is go^e^st, d«.t op i\i'l2 an 2} ^uli iy45 te .imeterdam een p ir tij conferentie \',-<.ri ^ohoudon, teneinde do vorming
van een Ooumunistische Parti;j voor tt» bereid» >-u "Op die conferentie - alduu A.J. Eoejecums op net pactijaon»rro3 - "Zijn de
meeningen fel op elkaar geboet. Sinaslien ia ir het Politiek
Boreau naar oen zoo eendrachtig Mogelijken opbouv van de partij
gestreefd. Wij hebben ono allen ingesponnen de oorzaken van de
toenmalige meeningsversohillen weg to uoaien, niet door ee~.i laf
compromis! maar door ons gecamenlijJc, en ieder voor rioh, te
ont\/ikkeleu in de richting van een waaraohtige liirxiatiaohe
politiek".
De partijsecretaris Paui de Groot vcrklaoirde op ^c»ü oongreo
heb-»
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munistisclie Partij tarug moester* hebben, om tot vernieuwing <sn
eenheid 4er arbeiderobeweging t*» komenf ono einddoel blijft een
gemeenschappelijke arbeiderspartij op principieel aooialiefcischen
grondslag, die ook intarnationial dd politieke eenheid van de
arbeidersklasse tot stand kan brengen1**
Behalve d^t de pertijconferentie besloot tot de wederopricliting der partij» besloot zij tevens tot het instellen van een
Partijraad t w^raaa do opdracht »?erd gegeven s.ich tot de conferentie van de 3.D.A.?, (ga.'iouden 10 September 1945) te wenden» ooi deae voor te stellen een daurzame qimenwerking met do
C«P«N. tot stand te brengen en tevens met de vertegenwoordigers
van beide partij hestor en overleg te plegen over de ver-.vezonlijking van een eenheidspartij der Kec'fi^l.-ndache arbeidersklaaae.
• De op déze conferentie gekomen Partijraad kv»am op 2 en 5
AuguötuD d.a«v. in vergadering bijeen «n beslooti
a», tot de uitgifte van aen nauirast betreffende de wedor-oprichting van de partij,
b, tot Ket kiezen van Ifiden var een Politiek Bureau en een
oontrole-o onuni s ai e •
o« tot de voorbereiding vanhét te houden congres, .
d« tot -101 benoeoen van leden van het dagelijKsch bestuur*
Onder de leuze "Voor.rvaderland^ Democratie en 3oeia1.ig.me11
werd aan de Hederl ondsch^ arbeiderslar^iae door middel var eon
manifest, overeenkomstig hc+ benluit van don Partijraad» Konnis
gegeven van de wed.ropriohting vnn do Goramuniatlnohc Partij
Nederland» in welx manifest o.m, v.-^d ver klaar i t
"Dit zal een partij zijn» die do ^cloövige vrienden in ha .r
midden verwelkomt* Ket e enige, wat TiriS van iien vrassn, is,
dat zij onze doelstoiling onderschrijven on bereid zijn de
sociaal-humanistische werQldbd3óhouwin£ hunner makkere te
\. De 0,P*H. zalliÉ.ar leden vrijleten in kerkbezoek
en al of niet belijden van een 3odsdie?istige overtuiging",
terwijl als voornaaete taak, die de partij te vervullen heoft,
werd genoemdr "alles in het werk te stellen, om tot de
eenheid der arbeidersklasse te geraken*"
1)6 aém.

vocrd.

eenheiJsfronttaotiek was Jiermedo wederom Ingo-

- 15 Het eerste bil j ie hiervan was een iav.ii.feot van het dagelijkaoh
bestuur der O, P.N t, toen l oor de Re£<3 ïrir.'j het voornemen kenbaar
werd gemaakt, ou over te ^aan tot vrijlating van een groep poli"
tieka gevangenen. 'Iet manifent w^rd. uitgegeven onder de leuze i
''Geen vrijheid vcor landverraders" an het viniitta zich "tot het
ïïeuerlandsohe volt..1* Tevens werd cle 3.3. ut., den Vrij/siEnij
Democratischen Jond, de 3.V.C, en het N.V.7. verzocht, om ton
spoedigste bijeen te komen om de bevolking tegen deze regoeringnplannen tot actie op te roopen "voor onmiddellijken aanvanj van
berechting der landverraders» op groots scna.?.! en met grootea
spoed" en "tegen de vrij l at ia^; vin N.o.fi.-era en andara landve:^
radars, voordat zij voor een Tribunaal aijn verschenen".
. Onder de leu.ce "Schoon Schip" werd oon actie ingezet, waarbij door middel van formulieren de medo.<erking ven het publiek
werd ingeroepeii bij de opsporirg van politieke misdadigers,
collaborateurs i awtorte handelaren en N.FJ.^.-fandlies. die 1103
wederrechtelijk in bopaalde ;oningen nestelden.
Deze eerste pogiag leverdo niut het goen&ohte renultaat op.
De tweede poging werd ondernomen, toon bij nohrLjven van l September 194-5 aan het partijbestuur Ier 3.D.A.P. er aan de conferentie van de S.^J.itP., die op IC September 1945 te JUcotcrdam
Trerd gehouden, werd voor^opteld» "oen blijvende samenwerking
tot ctand te brengen in d« actie voor de naaste taken, die deae
tijd voor het volk stelt".
De vorming van een coaaiiasie, uit beide partijbesturen, dis
ook de mogelijkheid van samenwerking bij do a.s. verkiezingen
onder de oogen kon aien, werd in ove roegin;? gegraven. Voor te
werd in dit sonrijven gewaaroohuwd "tef!;en ie zgn. nieuwlichters
van de Hederlandsche Volksbeweging, ii? aan de arbeidersklasse
het bezit van een eigen klasaepartij trachten te ontfutselen'*!
Het schrijven besluit met de noodzakelijkheid te batoojen
"van de scnepping van een eensgezinde arbeiderspartij op den
grondslag van het wetenschappelijk nocialismo".
Svenals voor den oorlog besloten het partijbestuur der
S.DfA.Ï. en de partijconferentie, niét op het voorstel van den
Partijraad der O.P.K. in te gaan.
In "Het Vtije Volk" var 13 October 1945 wordt, naar aanleifait. dat de oommunioten zich thaus op da eenheid,
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"De Nederlandaohe eenheid in den boscttingjtijd, waaraan De
faarheid zoo roerend herinnert, hebben zij - de communiston onmiddellijk losgelaten» ou op ouderwetsere naaidr hun oude
tactiek te hervatten en .venter &"o/lcou aan te stappen".
De Indoneaiache k-^.'tie WHO voor de leidere der C.P.N.
wederom een gelegenheid, om dae-ruit nolitielte ciunt te slaan. Pe
partij waa de eerste, die aich diröct achter de "Indonesische
Regeering" schaarde. Sinde ^ptembwr 1943 werd door de leiding
van de G.?.N» een.oproep versprei--1, onder den titol "Solidariteit
me t hè t Inaoneai sohe Voll:"t wairjlj o 3 n boroep werd gedaan op vie
havenarbeiders en zeelieden "ca hr.n fiynpathie. to betuigen met
hun Indoneaiochi kaatexadon, lie vervoer van wapens en troepen
'naar Indonesië verhindeien, ajoolan.i (f.9 gerechtvaardigde eischen
van het Indonesische volk niet gijn vervuld. Hun strijd ia öèae
strijd» want het gaat tegen dezelfde roaotioiinaire politiek in
Indonesië zoovel ala hier V* lande11.
Cnder de omstandigheden als'alarvoren geschetst werd het
congres, het eerate na de bevrijding, vat 7 t/m 11 Januari 1946
te Amateriam guhouden, voorbereid.
Hoe de partijledon op do aajrvi j zingen, door het partijbestuur te dien opzichte gegeven, hebben gereageerd, wordt op
treffende wijze weers'-fleren in J».*»t orgaan "Scholing en Strijd11,
waarin Christiaan Smit, oen der r^opapnndiaten vaa de 3.P.N.,
in een artikel Btót d3n titeli !TJit het dagboek ven een communie ttt ziju ervaringen openbaa** -^aikt. Uit dit artikel blijkt
o.m., dftti er te weinig belau^atelltns waa ''oor de iedonvereaderingen, er crititlc werd uitgoooi»mcl ov hot stcllingnemen v-rn
de C.P.N, ten opzie ite van ivat /cutorln*i<l,
er critiek is op de oereidhdid van do C.3?.N. om a in ae Regcering deel te nemen,
er onzekerheid bestaat omtrent 'dn deiaocratisciien opbouw der
partij,
er een afwachtende houdin,; vordt atth^enomen ten opzichte van
de door de partij voorgestane politiek»
er oritiek wordt uitgeoefend o? ean bepaald type van C.P.H.functionariasen, wier optreden op den duor een zekoron weerstand of tegenzin bij de leden wektf doae funotionariaaen gaan
manu aan het euvel, aat zij door hun orjtredon, hun toon, het
bazige in hun wijze van spreken, de leded oera?r van zich af-
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Vergelijking van he-t verloop v.:in aot 'cu/i/jres -er J.\fl.
met dat van vroe.^pre ooi-T-iSS-m **i> r tj.:at.. 3 /oe^-t lo« ?o ov-.rtoiging, dat in haar pol i ti o v JJTA v .r ad^rin, ^ae.-Ct'.p! ats gehad^
Aandacht vordt g^vr^ajd v .or d -3 volge.iO =• pauu^e uit da bobeginselverklaring van de O*? «N. t
"Zij - do 3.P..N, - is nationaal ia dien £in, dat zij oud«r
alle omstandigheden de werkelijke i**darl?nlsn.ie bala.igen ver •
dedigtt dat zij seon^^ine v m plan i#- i^i Ned rltni eea of
ander stelsel vau oen and ir l't-vl caech^n^oh n? be volden on dat
Si j in Nederland de overwinning van hut f-ioctaliame wil verzekeren on<ier eigen Nodorlandrfche r:.rnoudi«i).;enw .
Bij de behandeling van de be.jiu.jolvcrkliring vorklaardo
a* dat da 'leuze van tÜFJCXt "De ar beider t* hebbeu geen vaderland,"
als voreudord kan worden beaoao.^wd_i.
b. dat «ij aan hen, da.3 thane uo<; duiven twijfelen aan or^ce
vaderltjidao'ae ge^inihOAd, aïit'voordent "Over déze aaik -liaooaöieeren :./ij niet neer. "M. j ,'iebben o-.\ doel bijgedragen
in deu etrijd tege.j hot JXiitL'she ^«aciataelf '»ij heb jen onze
verboadenüeid met de Nederlands j h j uatio be^..-.^!*!. ma*, het
bloed van hoiuerden vrijiu>id^at::ij. 4 -jfrü-'o. dat de Ie a^ s van de Internat ion
••""Me
—~~ strij-ï^acensonar» waardékxB
is, hol geprant, waarmode vij ;;,o -11 ita.,> voorui tlcuniöh.
De vraag rij at welku waar Je na n di^ deol y .v« do beginselverklaring moet voorden gohecht^ soül^ag d»* 'i,J.^. de dj c ba b aar
Van het proletariaat propageert. De nieu./e ^jx-«auleerins, welke
óp het congres .?an het begrip ''c'ictatuor -/^.i. iet proletariaat " ia gegevem ''Om te koo«n tot de oovTijdi.i^ V£,n de taonaohheid van de dictatuur van nfto kapitaal, acht do l.P.N. het
noodzakelijk, dat de democratie vor Aet volk, d-j bo^rea, da
iiitellectueelen en do *iehe«lo werkenda vusss» belangrijk wordt
uitgebreil er. de vrijheid voor uo.t'. ',xit-'*ra en o>iderdrul.-ksra
•wan ona volk wordt beperkt" v^u* ui-lort iou 'i t jirLi^ipe vau
de partij niats.
Ook de cl'vusule in de becjiasal/ocvj.iri.i^i lcuderdt.1 l!3e
n»^>.,M4 ^4-4 ,,, ,/a -Do-ni-^ •» «.»« Wo.-i pri ^r.d ba „ ."ivilt k'iAr colitiek in

De CUP «W sa! door dé te voor en politi3k moeten bewijzen, dit
ai j de JhafrLonalé. aedajhtt', it?. h^ ir bd^ineol verklaring tot
uiting ^ebr-icht, ooi: naleeft.
Op h^t cbngrea werd bij nio'vlo v«i Uo>* algemeen secretaris
Se GroqA nogmaaly een bi»ro«jp ?»ü.laan op uet partijbestuur lor
3.D.A.K, toen f d j verklaarde:
"Iaat ons voor de aanstaande vcrkiosi/icon een verbond sluiten
met d* 3. D.A.F., als ksrti / I.M /ten bj-eod en democratisch blok".
Ook' dé hoofdrodactaur v^n :'Do .'Jiar^eid1', A. J. yoojeaana, vorklaarde i "Ik »u van dit «ourreo -ie ro«p doon uitgaan tot
alle vooruitatrovondö partijoa, ün vonroL tot do ooeiaaldemooratióoho, voor jéi: keor net «io ojchartlgü p^rtijbolangen
te breken, 'fanneer do Bocialia fci;joho en df;raocratisoha grq^•
peeringen in ono land in hot ?.:in^c^i3ht van hot groote
reaotionnaire gevaar» Jat ono üniretgt» /oor een moment ai t
hun al te nauwe en yx: k vrin ouderdom gerimpelde huid konden
kruipen en een gezamenlijk** lotic voaren bij Ie ^.s. ver'ciezingenr op een gemefr-acliappsiijk miriiraumprograiri, dan ^oaien
•jrij in staet zijn do overwinriin.3 ven de democratie voorgoed
te bevestigen. Sulk oen program ia mogelijk, ons bezielt da
wil daartoe on wij noete/i ouz? *3eh6éLe kracht aanwortden om
anderen daarvan t$ doordrinaj'jn1'.
De gebruikelijke vorhoerlijkitiv-n vaa Je 3ovjot-Unie
ontbraken op ó»it congres niet, ^venuau de verki.'j:in;r , dat
het k&pitaliome had afgedaari.
Ben nieuw geluid, iat oo dit Congres ward gehoord, was
de bereAdyerkjIarina .tot-isedev/erkin^-aan den.opbousv van HaderXand en in Aansluiting daarop d P verklaring van De flroott
'^Op gronu daarvan vertee tten wij onö tegen stakingen, die
Jcennelirik door de onlernéftra '.vorden uitgelokt, tënoinl« de
Verantwoordelijkheid voor het aohterblij'/en der productie
\ v ld en de slechte voedsel voorr.iuni ng oo de schouders van de ar'\Ê te laden11. Daarop liet hij volgent "De ar-bjeiders moeten het stakingsrecht onverminderd verdeii^aa an
slechts in uiterste noodaaak - wanneer andere m' adelen s«faald hebben - eventueel hiervan gebruik maken".
*Ain^

.^^nrtT «VMin^^ni/v-i^

A -NJ^W»

*.*t « 4 n«

- 19 van buitanlandsche communistische partijen, te 'eten
organisator van de Jngelsche partij en voorzitter van de
Bngelsohe af doeling van do Inte:- zationale Brigade», H»
lid van het Ccntreal Comité" or. v*n het Politie;;. 'Ja-oau van Ie
JTranaohe Partij, tevonn j.id vat* de Constituante, Dr, .Uoig
gerlo, hoof d-redac tour van de Belgische "Rojde via, ai «S ,._.?«_
Minnagrt, voorzitter van de Gentsoho afdeeUn.^ vin de 3elgi3ohe partij ea lid van het Politiok Bureau, terwijl op 10
Januari ook de jiijelsolie oommuniot Palm Dutt , .ia eoni^j taooilijjcheden te hebben ondervonden, aet zijn vipuii, de a namiddags
op het congres veraohaen»
Paul de groot opoMe het oongrec niet een referaat ovsr de
taken der Partij. Na het illegale werk van io O.^.R* in doa
bezettingstijd semomoresrd te n»3bbenf behandelde hij ie vsrsswakking v-ui hat kapitalisme CMfcwa.-utot de oonclu-?io, :i it
dit niet uieer in atae.t vta» v N 3ija ei.--jen slaven te vo-jderi".
Vervolgens ging bij ov^r to+. de buitenlandjoao politiok -20
wijdde in hot bijaon-iar uit over het groote belang vxi het
bondgenootschap van de Groote Drie. Ala gevolg vasi het verv&l
vsui het Kapitilijrao, zochten de landen» vfaari^ dit ^vateem no..:
toepassing voiid, 'Aansluiting b* j de Sovjot-Uhiij on zijn 3evan
en ^yrnea, vol/i -^ns P.V.X! de Groot, ^odwon^en geweekt naar
Moskou te reizon en overo9n*ccr|üton van vergaande strekking
te sluiten, mot het gevols dat de 3ovjöt-üni.? tiiaus bij alle
politieka en economische v;er.3ldvraaas bukken haar invloedrijk
voord medsöpreekti
Naar de meaaing ,-iin Do öroot was de werkelijke bevrijding
na de capitulatio van do Duitsche legors nog geea ^ait jeworden en de Rogeerinc-Sohernerhorn had niot datjone
wat de ;£roote moerdarheid der bevolking voor oó ^n
staan. De huidige Ro^eering haid de reactie gele-j^na^ld gogeven zich te herstellen. Aari de C.Pitf. waa do t^ak de o*«yrijding te voltooien tot allo resten van het i'aacisme uoudon
zijn uitgeroeid.
Toen de sproker de Indonesische k'vostie bohaadeldo , zeido
hij, dat dd hou<iin^ der partij t3senov3r du :e0'9or:. 4^Scherwerhorn jaist gewoost wt'.s, nl. steun verlesnon bij alle
in -ill«5U« 'At do
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editie van "De Waarheid" tDreoht, die in de Regeering-Schermerhorn slechts een steunpunt der ''reactionnaire klieken" zag»
Op den 2en dag van het congres heeft Van ,3xter zijn standpunt
als fout arkend.
Paul de T-root maakte voortn bj^.and, dat het aantal leden
der CéP.ïTi binnen afzieubar3n f-, j d IQO.OOX) asou bedragen an dat
het "dagblad "De Waarheid•' meer clan. .300^.000 abonné's had.
Met een snoer op de 3.J.A.P. varklaarde hij, dat de C.P.N,
niet naar rschts gegaan was ea niet opportunistisch had gehandeldt De politiek van de partij «raa volgens h«*m de toepassing
van het Marxisme op den huidi^on tijd en De 3root nam het
scheldwoor; van de vijanden der partij "Stalinisten" gaarne
over •
Aan het .einde van don eersten congrenda^ kreej A.J.JCoe^omans, hoofdredacteur van ".Oe "Yaarneid" üèt woord. Hij protesteerde tegen het .reactionnaire drijven van de Twaede Kamer en
drong aan op een politiële om door overleg tot een vreedzame
saxenwerking met Indonesië te komen.
Op den tweeden oongresdag werden discussies gevoard over
de inleidingsrede van don partijsecretaris. Alvorens echter
aan de gedelegeerden het woord werd gegeven, begroette de
Sn^elsc'ie gast, Saai '.Vild, hat oon^res met oen toespraak, waarin hij aen tjn andor mededeelde over don stri.jd der iiSngelsche
communisten tegen de nassis. Bij dezan atrijd zouden de Britsche
communisten felle tegenkanting 'ran Ie reactie ondervonden
hebben, in het bijzonder bij hun strijd om de vorming van het
tweede front te bevorderen. Hun werd verweten, dat zij anti*
nationaal v:aren en Russische belangen nastreefden in plaats
van 3ngelsche. Voorts wees hij op de belangrijke varschuiving
naar links in Engeland door' dé Laboor-ovsrwinnin;»:. De 3ngelsohe Communisten zouden veriieii^d zijn over deze overwinning,
al waren zij dit niet over het beleid hunner Regeering inzake
Britseh-lndie, Indonenie en Spanje»
OP den dorden congresdag is Paal de öroot uitvoerig ingegaan op de discussies van don vorigen dag. Hierbij bleek,
dat Ae partijleiding wel was "voor onvoorwaardelijke!* strijd
voor den opbouw van het land", maar dat er toch wel bepaalde
voorwaarden =vareh, als o «a. sociale omstandigheden der werkars*
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De politiële Van int w.-,okbj.*d. "P.; .Vlaai" werd afgekeurd. De
Groot noemde het blad "wel \tot ir jtzkystioch", maar hij w-xs
van meening, dat het jen pva*rlj.jio rol vervulde, nl. iiot opv:vn^exi van linksche elo-giviitevi uit d* .-j. D. .V. .V. en i.«t brengen
van deze op dood spoor, 'd.a.w., in pla«t;-> \mn dat r*a uitarstlinjcsctie 3loaeiit;n van de 3.0. ...P. an 'ie ï.P.ïf. ter-'jrt kramen,
wendden zij zich. tot de I. •. :.
Op d-^zon das sprak ook Utr. ->loit> üferlo, t.3n dar Belgische
gasten van aet coagrea. Hij s^raK u^rat cv^r don ille^ilon
strijd in Nederland en A»lv?i', tijdens do be^ettins e;i behandelde daarna den 3roei van. Je 'jouiaiunistischo Partij in België,
waar de strijd tegan do re ictio, to^en -ien terug'cjor van
Leopold III en tegen de truatt» in liet otmtruw van do belangstelling stond. Volgene dDsyn dj^ejcer putte de reactiö haar
4

'

reserve uit kringen van bo^ron on middenstand, lie in wezen
bondgenoottm van de communisten waren.
Naar hij medódeelae, tolde de nel^isohe Communistische
Partij 110.000 loden tegeu 10. '-00 voor den oorlog.
Najuns de Fra^Hche Ooiarunisteïi ^.prak vervolgens Dupuy.
Ook hij lierinna^do uan iun jjimeü .1? n«,ppaLijl;en otrijd tcïgen
het faüciötco sn .-srKlc^ri . , da;, h^t in frankrijk :e 'Jommunistisohc ^-.róij v*-., di?- v-riaf 10 Juli 194;\n Inorez Vn
Oacain hun o pro» p bo*- n^i -i-^^^ie /olk richtten, de leiling
nam van het vovi'at tcgön on buaott-r. Hoc a.mtr.1 ^jefusil"
leerrto part: jletieu zou in ?rankrijk ?'..OlO' hedragan, oiu velke
reden de partij zich al :r.arti ies «Uuilles-1 noemt;.
Yolge.no nr-dedeeiin.'- va>i Oiv>uy telt de ?ranrche partij
een millioon It-dtn on tirsgi't zij 151 leden in do fkssemblée
Constituante» Zij ia de jr^ot^te r»..rti,i Jh ?rankrijk.
Hij behandelde 110.3 '^^ vorbetoring ia do aoci „lc positie
der Franaohe •nijir/7erkei'3t dio th^ins eon
«

van frs. 30.^0 pef maand & oud en o*tv<*ngc.n, d.w.z. 50 maal
*
dan voor den oorlog.
De IwrhA.?.lde oproepan d^r Oommunidtisohe jt'artij tot etn*heid met de Socialisten souden ctacds meer weerklank ondervinden. In verbcheiienö pi \ataea i.* Frankrijk zou hot reeds
tot vorming /'in j m nieuwo arb„idvu*3eenh;id8partij aijR gekomen.
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otiger ia dan de vaoroorlo^sche periode. Opvoering van de
productie aohtte hij de voornaamste eisch en aangezien de werkende bevolking daarbij van grojtö beteekenis was, zou deze
een aandeel in de opbrengst van de maatschappelijke productia
moeten krijgen» dat met haar beteekenis in overeenstemming was.
Aan den Nederlandsohen arbeider .venochte hij een minimam loon
van f 50.— gegarandeerd te aien, vrouwen dienden voor ge*
lijken arbeid gelijke beloonin? te onivangen> terwijl hiermede
een daling van het prijs.iivoaa gopaard zou moeten gaan.
Hisrna sprak Ir ie s Koenen, o. ia. over de vakbeweging, welke
z.i« los moest staan var alle politieke groepoeringen. Ten
aanzien van de E. V » G. meenda hij, dat, al stond deze buiten
elke politieke partij, io partijgenooten in deze vakorganisatie de groote taak hadde.., de dragers te zijn van de vakbewe^ingspolitieK.
Op den vierden dag van het congroa aprak g...' Bar ach over de
befei-;seiverklartng der partijk 31 j beataat ait de 13 hier volgend ^ puntonc
1. Dat het kapitalistische stelsel ala geheel door de nederlaag
van het DUitache en Japansehè fascisme belangrijk is verzwakt,
2. Dat de Sovjetunie door deze overwinning op het fascisme
als de machtigste staat in Duropa uit den strijd is getreden.
3. Dat een geheele reeks van landen in juropa feeda buiten het
bereik van het kapltilistiscne wereldntelsel is.
4. Dat de communistische partijen, vooral in de eertijds door
Duitschland bezette landen, tot invloedrijke majsapartijen
zijn uitgegroeid.
5« Dat ds arbeidersbeweging zich in verscheidene landen op weg
naar de eenheid bevindt.
6» Dat er diep ingrijpende economische verschuivingen in het
geheele kapitalistische stelsel hebben plaats gevonden, die
aan de door Lenin ontdekte wet van de ongelijkmatige ontwikkeling van het kapitalisme een nieuwe en bijzondere beteekenis geven.
T«Dat de blijvende samenwerking van de kapitalistische wereld,
d.w.z. het verbond der Groote Drie, de beslissende factor
is geworden in do huidige internationale politiek en voor
het behoud van de vrede.
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beweging steeds grooter w order, ook daar «raar dit door bijzondere omst'indighedon niet voor iedsreen zichtbaar blijkt,
«goals, thans noj ia on;. Irud hut geval i&.
V>« Dat belangrijke groepen VHU de kapiteliatische klasse zelve
ten gevolge van de die^e innarlijke crisis van dit stelsel
tot oamenwerking mot do jorjut-Unie bar ei d zijn, dat er
groepoa. ondernemers zijn, die door fleco ontwikkeling in
conflict konen met tem eigen klas 'j 3 on dat wij dientensövglge - zij not ook cabewuot of to^ju 'aun wil in - aijde^inge uit deze icria^au hulp voor onze politiek kannen vor»
waohten.
Bat de politiek vaii nationale oennold, die tljdem den oorlog BOO gr oo t e vruchten heeft af^ovorpen, thans op een
nieuwe wijze, en gericht t e «jen da Ned'-rlandcche roaotio,
moet worden toegepast.
Bftt zulk een pfelitiox noodig v.ordt doordat ook in de niddenklr.saen, da natuurlijke bondgcnooten van de arbeidersklaas f», een diepgaand rddioalisecrla^sproces hè of t plaota
geaaA.
Bat zulk een op de nationale levensbelangen van om volk gerichte politiek mogelijk wordt, oiaüat de uitbreiding fn
vernieuwing van de democratische rechten, als eer; machtige
hefboom tot beperking en uiteindelijke vernietiging v? n d?
wankele macht der nonopolie.j, als de rnaote wuj najx de
thans -ioor neb volk üolvo op de dagordo is
Sr oo t en nadiuk legde hij ain nH slot van zijr* betoog
de par tij discipline. jX politieke lijn der partij vorcl op
de regelmrti^ gehouden congrenaen op <\e wijze /astgesteld en indien do besluiten, die daarop betrekking hadden,
waron aangenoacn, was iJdero p?.rtijw^noc-t verplicht ze uit
te voeren. Hij eischte volledig vertrouwen in de partijlaidi ij
De Sngeluche Communie t Palm Butt nad nOj 3ele0enhcid
een gedeelte van het congres bij te .'onon, nadat hij e enige
moeilijkheden had ondervonden bij het verkrijgea van een inreis- visum. tegenover zijn Ned'drlandsohe partijgeiioofcen wenBch
te hij zichzelf öol^k» ^n-* WLJ daarir* aet de hulp vaa de p ir-
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naar toch -ila den bewijs voor do gunstige vdrandarin* in. de
positie van d? arbeidersklasse. Dsao verandering aou ook in
3ugelani zichtbaar gemorden zijn. Hij achtte het van s-root
belang, dat voo- het éérst sinds 2Q j*«*r dj Tori««s op '4oo
slissu-ide /1JZ9 verslagen wiirei.
Spre.cenus over liet programma va A de L^bour-rs.j;» *rii<i, aaide
hij i dat hij dit uiet als een socialistisch programma beschouwde, maar wel. meende, dat ;iet volle ondersteun!/^ vurdiende, omdat aet «lemooratiech en vooruitstrevend was en den
conservatieven oen grooton c lag soa toobren^en.
Vooral iü de buitenlandsone poli t xc k jou de JjAb^urRegeering nog ond^r jrootou invloucl \ran de ootiajrvanovou
staan.
Weliswaar Jaaddor de jUv^èlsohe jomnutiiaton slaoats 2 aatela
in het Parlement, naar hun ^or'celijxa invloed «ras voel
groot er.
Hij deeldemede, dat ook in Sngeland po si: g on ^eda-^i vordyn
om te ko&ten tot i'usie van do üoamunifltea met de Labear-r »rty
en dat in den a. s. zomor laatatjano-jm'ao partij da<-ii ontrant
een beslissing zou n»n. Vol^en^ hen ato/den -^e '<ansen gunstig.
Als specialist in koloniale kwesvioi sprak hij ack over
Indonesië en liet een ad harp p^otfe^t hooren t.^en de "pogingen varj de Britsche en lïedjrlaa^ajin ror-otio, om de In~
donesiers hun meest fundamenteel^ rechten te orthouien1*.
Tenslotte zeide hij, dat, i-iiien da Britsen '.e -5.11 ^r ing
trotpei. en mateii-al uit Sagelaid n:, .r luioae-sie f.oa.tvillen
laten verschepen, ie Communie t a r> -l.1 navenar joider i in .A~e~
land zouden oproepen om het voorbeeld van de ,ustroliaohe
arbeiders to volgen en te 3talce;i» .lij stelde v DO.., d(>t de
Kederlandsohe communisten hetzalfde souden doen.
Op 11 Januari 194-6 «rerden de navolgende leden i ar O.P.N.
In het partijbestuur ge kozen t
S», lagonaar. voorzitter.
$.1. ae >root, algemeen secretaris.
3aruch, .^.J. Koe j o mans, J «^ Urandenbixrg .
.
van kicken Trommel, A. Averink,' v'r.t.r frefcoire , J
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* 25 Politiek Bureag bestaat thans liitl P» de S-> r ^
idenburg, i. wa*en\ari J» 3ohalker>'y7' 3araoh«
___
_ _ en A.J.
S5HI1MS33S
Tot Iedan van hit Organi aat ie Bureau vrerddn .^e kozen»
Brandenburg, g.fte-iter,5. v»i. Drift, A«G».Koenen.
11 Annie .H^erins« C. Bornt, V/, Mana en U>van der dam.

III

MIJTTOJRSdK

D-J Algeneenc 3ond yan ./erkers in het MiJnbudrj^f, vriens
aaneloitxng bij de 3.V, O* kan worden varwaoht, ia evenale
laatstgenoemde een "oenheidsvakbeweging1'» aij hot uit3luitend
voor mijnworksra, on die geen vierdo organisatie viil zi^n
naast den R.K.Mijnvrerkersbond, het N. V. V. en den Proteatont johChristelijken Bond. Hij wil de promotor zijn van de eeniieid
van alle mijn-verkers op grondslag van een onafhankelijke en
algemeena oröa/dsatift, die plaats biodt aan ieder^n werker»
van welke politieke richtir.g ook. 'jSvenjili do i.V. Z. stelt hij
zich op het standpunt, dat de strijd voor lot3verbetering
niet in de jjrste plaats ?en k./esti-i ia van rolitgio of politieke overtuiging. Het ia in overeenstemming üiet het k.iraktör
v%n den A.3.7.M., dat hij zich aal a-analuitën bij de 3.V..7»
Op 20 en 21 Januari 1946 hiell do A.B. ïii:.. te Hoenabrodfc
een con^roa. Aldaar werd een voorstel van uét looi'lbestxur
aangenomen om een commisaie in to stellen, '.volko tot taak
heeft de mogelijkheid te aoheppen zich bij de j./.'J. -an te
sluiten. Zoodra deae oommisBie klaar is met haar werkzaamheden,
aal zij rapport uitbrengen aan oon 3pecia.tl daarvoor to beleggen -songrea, waardoor de ».o;;elijkJi.v3id wordt geschapen de
aansluiting tot st;and te brengen bij het eerstvolgende congres djr S.V.C.
Op het oongres van den A.TB.^.Ill werd o.m. het .«oord goyo*rd door B. JLofcaijlt vooraitter der 3.Y.O. > waarbij Jiij
de doelstelling van de Centrale uiteenzette..
De stemming onder de mijnwerkers wordt on^oriutig beinTloed door het, wat zij noemen, op de louge b\an schuiven
der beloofde nieuwe pensioenregeling. Tot dazo tai.idar 301»do
8te»ming draagt pok bij het niet verstrokk«*n van de jenever,
die voor Kerstmis 1945 te Heerlen is asuigevoord ten behoeve
a M-} inwerkersvooraieniaj. TJit Ie
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meenittg der mi javverkora over de door Minister van Schaik
radiorede voor den region-len zender W3uiu.-' op 25
Januari 1946 was niet onverdeeld gunstig» Uit den iwmd van
verschillende ondergro-idaoho vfertrouvaaö mannen -.ver d vernomen»
dat dfl Mijnwerkers de rede van dea Minister opvatten als ean
slag in hat gezicht, tfij zijn van aoonin^, dat zij hun plicht
do«ni De Minister is volgens de mijnwerkers niet op de hoogte
van den toestand in do mijner». Het door den Minister genoemde
voorrecht tot verkrijging vaA da jjoedsren der Stichting
*
Mi jnwsrkera voorziening* ia , naar hun meeninr vrijwel van
geen betoekenia doordat er nagenoeg niets op cle ponten te
koop ia, terwijl de artikelen te rUur zouden ai ju»
Het "persoonlijk /oord" van de*i .teneurc' sr, op 25 Januari
1946 tot het personeel gerioivl, 'ordt onder de oudere mijnwerkers gunstig beoordeeld. Oezeu rijn echter v^n meening, dat
de jon/jöre arbeiders 5iun rli-'-it» aiet doon en voor jjoedt waordgn doof zijn, hetgteïi 3ii wijten a^n de vijf j^ar lang gepropageerde sabotage. ~3er and^r doel der niet goed-willende
jongeren wil gaarne» uit het bodrijf, b» v. naar het lagur.
Op 29 Januari 1946 >verd da vol ,ende bslceui^uking door den
Beheerder tot het peraoneel der mijnen gericatt
"Bij de beatuder-üng -*an du prestaties in dj pijlera is
gebleken, dat de arbeiders» dij door bepaalde .gunstige verhoudingen gemakjcelijk in staat zijn meer kcl-ju te a t ar en dan
hun accoordpreatatie, dat als regel niet ioen, omiat zij weigeren de meerdere Kolen te oaken \roor den liaivan prijs. Zoodoende wordt de axVlAkking ru ar boven ^oan rem tegen onredelijk hord werken, Éftoar 30n a t op voor de productie, liatgoen
uiteraard nooit de bedoeling i f geweest.
Daar de meevallen in de pijlera op deza <vijze niut wor]
den benut, ia het bij den haersohenden kolennood niet te ver*
\n deze afvlakking - n&ar boven - noz te laten bo"x
staan en wordt deze m^t ingang ven. l Februari 1946 afgeschaft.
'.'
Be arbeiders» die niet bereid zijn een redelijk acaoord
*
te aanvaarden, zullen vanaf l ?ebruari 1946 een loon ont~
gelijk aan Iiot gemiddelde loon vol?ens de. oolleetieve
arbeidaovereenkooist (f 7.50 voor eon houwer) zonder productie
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hun maar -taéfa verwijten warden gemaakt. Zij zijn van meening,
dat er over hot algemeen in de pijlers Behoorlijk wordt gewerkt; De arbeiders wordeh wantrou-.vend en vreezen, dat dergelijke maatregelen ten slotte wear zr.llen leiden nanr het Jaagsvsteem.
Onder de arbeiders in de mijnen blijkt nog steeds een gebrek
aan werklast en discipline. Ir bopa l<io gezelschappen zeggen
de arbeiders vaak zslf, da-i; z.ij bij flink aanpakken om 9 i
10 uur klaar konden zijn. Voer afdoende verbetering zal een
algemeene, intensieve aotxe op alle mijnen noodig zijn. Flinke opzichters zijn sloelits nog in kleinen getale aanwezig.
De af deeling Briuia-as.Bi mn den _i«B. .7.M., welker leden allen werkzaam zijn op do Stuatsmijn Hendrik, heeft naar aanleiding van den Oproep var. d-.rj Beheerder en de rede van Minister
Van Schalk in een vorgo-dering s^ii resolutie aangenomen, waarin
zij als haar meeni.ng ui-Wvi;.!^, d?«.\ 3e oproep en de rede niet
voor haar leden bes bond ics-i aijn. Volgens mededeeling deser
afdeeling levert genoeatdö nijn reeds uwer d'-ui 80^ van d3 productie van 1938. Zi.-j doet etaige vccratcllen, om .veer tot een
gezond bedrijf te konen, TV.c. het benoemen VF.H 3 bekwame mijnwerkers op e lire mijn voor advies ontrent de af bouwmethode, het
aanstellen . v-ui een böhearder, in vien ^llen v^rtrou-ven stellon
'en het instellen van een centrale commissie voor 'M t aannemon
van werkkrachten, waarin oolc arbeider-j zitting hebben.
Bij de motieven, welJce tot deze voorstellen golaid hebben,
wordt medegedeeld, dat in het mi jn.be dr l j f wantrouwen bestaat
tegenover de hoogere superieuren, in v/elke kringen no,g niet
is gezuiverd»
IV.

AGTIB "VRU SPANJ3"
/

Door het Comité "Vri.i Spanje" wordt een felle actie gevoe,rd voor de verbreking dor diplomatieke betrekkingen met
bs iie. Het ia zijn uiterlijk waarneembare werkzaamheden begonnen in het begin dor ma.vnd Uecember 1945» In het Comité* hebben
zitting»
UarroxuK.' A. A. Alma- Heynsa, ...oud Span j e-s tri j dster,

T« yan aaLfid^ma« o^d- Span j e- a tri 3 der,
H. R. .yjaa. ArkeBs» oulr- Ou an j A- strijder en eecretarin *?ji de
•
:" . Vareonigin* v*n oud-ipanje8tr!.idur0ï
Jhr« .ir» Mi van dor 3ooa vws
ui vrv/i u-> •..?.-» ïUaer d»r
K. P. Ndreeel. lid vin lo Varc.-cui.iih £ van oi'Prof, I>r. J« Ronie.in» li.» ucr ^.P.N*,
?T»d>3» 3ajet. jódiaal- 1.330 ?ratirs-?h jt,meenteraadöli.<l te
(.

•. iu.1. j; tor i au*

Het Oomitó hcsft d3 mcdevft.rJcing «;n ;:vupat*iio v-a de Landelijka yèreooig '.n^ van e.*.-polifcièK*.gevnn^a-ioa, i.u t 3 onitc
voor ..ociera ."Jjmo'r^tij, <Jj 0.iv.N.» Ae 3. "O.. 4.*?.» de 8 7.0.t
het N. V. V., de laxerh. V. .racnl ci-ïj? -'J^ll ;mjr:', ds "erhimpo -.-.
Indcmebia, do Vord'öni.-jin.; v m OÜi-Spauj^stririlera, ie
denJcir«3verec»U.{;i 13 '?3 3>.-,jor'*a*i", len Kol
va» üèoidaouwero, dou Jo. d v^-in >yaêirl€vniaclio ;.ili*iiriui, de
Ü.1 do Vu roem.? ui' v.ri
In «Attlje plaataon Jwoft het Conitv ia «.rnnu^irl oa jfokruiyi
rtrrLijuStferi, w?»ikè z«K?r dru:c twocöLv w^|?«»;) ep
^look, li« tto 'i^nv.'*«ison, dia YOCÏ» het girojtstu
beUoJrden tob linJC3»axtro(ti.- v'-..-.cno riontln^e.i, aica
met dfc geaprokeii 'voorden icondo?! Vö»öünié: ' : -v
Do oelanajrijkste bije-ilco,ü^c m^r, L!^ ia t'a
«imntürdata, wa:r onjévoor IC.OOO *.Krïo ikor*. va
lang tevoren voorbereid door 1)ropj;^x..-liötla.'j'ie
&dv*rtentiï'j on ?iffi(!h4Q» '-&.A a!'r..t«l h<v-inbl9.i,3re v.«r* de tf^aagstroepon verlcondo nün tafvl^^kirg iocc re t be^ia dor
*e4svoeri-i«,en \-oor en m. de pauzo sar. te kona^^ea. Eètt
derdt-*.! militairen» mot •'•: hoornöl warr XA e«fi
hield<; i voor de pauze "en aofild ï*ls nal»r 8.in %ie
Span;) es tri j der s, voor ffio wet hun t ynil-Uled«m vooraaa ia de
arvjl een ruimte net zitpla-. trien v/.*s geres?rve. rd.
^jui hot olot v«n de M JeeiUomc t worden t ild^rajunan go>
aonder. a--m Ac* ïTed5rl.in-Uc!.ie HogeeTin^ en a:;.r den Prosiiant
van d'» voorloopt 3 oi>°anf. •? •» ^epabl.i:;.^» Giral.
Ook te Utrecht ou ' f,- iruvenh-ige hebben dergelijke aanice /onde-*i .
*•
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De ontstemming onder 'Ie oui-iile^ale werkere over vrijlating van politieke delinquenten, hun langzame berechting
ea. de zuivering van het ambianarenoorpr blijft bestaan, l»
door de oud- illegalen uitgegeven tijdschriften getuigen hiervan. :'0p Korte Golf vijst .oij er op, dat zioh door iiet loalaten van zoogenaamde "lichte go vallen " alom haarden van gevaar en ondorgrondack varzot kunnen vo^ms/u Het blad kont tot
de oonolupie, dat de Regeeriug gro^dis gefaald heeft bij de
zuivering dar ambtenaren, -volks zuivering volgens den hoofd*
redacteur J«H. Sc hops niet radioaal genoag is geweest, UB
veel ftmbtenuren zouden mot een uerisping sijn teruggekomen of
met oervol ontslag un met behoud vul pensioen, zij r. heengezonden. Met uarno wordt c.j».. het gev»*! gonoerod v.*n I.r. or.K.J,
Seoretaris-J^noraal v^n het I^r-art^went van Binn«»nland80he Zaken, aan \vxen oorvol ontslag net todken>iing
wachtgeld is vorloond. 7ol,yenr hst rcno^mde blad beg-t»ijpt het
Seaerlaodschó volk ni.jt, «lit ]jr. Dr, j?redfsiiks eervol ontslag wordt verleend, n°dat hij in -len bezettingstijd neeft
toegegeven a.->.n einoJxea van don bczotter en dezen aadowerfcing
heeft verleend, waar eeu steil i^a v-faiwering op haar plaats
ware geweest, Ook "Ite l?rinpeat-^d", offioijel org..«i van de
"Landeli j Ua Vei'eonijTi-ig -/a:i ..i'-politioka .flfov^.ngcsnpn uit dea '
B^settin^tijd11 l^a-i dor^elijko geluiden. hooren. A^n enkele
vereenigiage/i van oud-illegale/i dient bxjzondere ua-ndaolit besteed to worden. Het is gablokt-n, iat zich oider de ledon
der hi&rbedoelde ver e sni gingen vele linka-extremistische alomenten hebben geschaard, met name in de zooeven genoemde vereeniging en in den "Bond ven IMogale tferkors» (3.1. T.),
op welken laatste n in het voorgaand i overniolit reeds is gewezen naar aanleiding van zijn gewapend optreden bij het
onrechtmatig onderzoek naar vrijlating van politieke gevangenen* lichter dier t te wordon opgemerkt, dat tot den 3.1.7é
ook nlct-iilPSHle waricers ^unn3n tootreden.
Bon algemeen bokënd feit van ordover.^torin^ door oudillegalen heeft zich. voorged-A: i te Aas t o r dam en ook te &wirlem
bij de voor3tellin£en vïo HTho xlimbl^ra'1, v/elk gezelschap het
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D« belangstelling der bevolKln,< voor de Inionesiaone kwejtie 4a belangrijk toegononum. }v>-.-rtOtf "lebbei* bijgodragen da
komst van Jjttitenant-.jrO-iVbr~.i3ur- e.ieca-il Dr. v» Fook» tle ropatriserin:, van «te InAiscru. burgaru en ..Kt aannemen van da
motig-Van Poll ia do 2e £iimr. tteiJL^r worden de uitlati-ig-sn,
de voor- en tegenstanders v^n jowapend opcredan komen soh=»rper tegenover elkaar te st*aa. ".jt ai tz 3.- .den van ue commissie
naar Jndonejie heeft weiai.^ bijval gevonden» o. a, op grond
van de overwegin», dat het aoodparlemfciit in c»ver.?roo te raeorderheid n'egen jaar ou.l is en ,^3en afapiegelirrj ia van den
volkswil* De gro ^p Prof. G^rretson-Tlr. üeyor ilaaneft ('Jonité
"Indie in nood - soen uur te v-rliozon") b l i j f t Aendringen op
snel handelen» zoo noodig net gebruik v .n gewold. Si J vorwi^t
de Regserin^, onvolcloen-le vooi^ioiibiaf; iuzikt» de Indon»*3i3oiit
kwestie aan de bevolking tb hebben geftjwn. De vermeendo on«rol-loende voorlichting ia da oorsaftk, d^.t de Tweodc .vijft^r .a
.Hegearing verzocht heef -c te ürvordéren, lat een Oommisaie,
uit en door de Staten- Genera l .uuugeweuf ., no.nr Inlie zou
gaan» om zich op de hoogt* t: 3-tcllen. In vele krin^9n
heer acht de vrees da c ha 'o aannataen v:.n do aaotie van Poll, die
werd aangenomen oudanke de eranti^e ontradirig diarvan uoor
den Minister van Overeeescne fJebicdsdcel^ n, bij de Indische
nationalisten en ook in tiet buitenland, in het bijzonder j n
Bngeland, misvers'craiden kan "ukkori.
Op 3 Januari 134ó werd fioor hit Landelijk 3e s t uur van de
Vereeni^ing "Nederl^n^.-Indo^ieaia1* a-\ Je pers en ook in
kleinen getale aan het publiek oen manifest ait^jr^i'rt» dat
later in grootere-i getale io verspreid. liet i--j .jerioht .ian het
Nederlandsche en -.-un. het IivJo^Jisone Volk en hoeft ten lo^l
om. oen dreigende oorlo^aoatastropae, die d& voltcoa v.>n Nederland-en Indonesië gtlijkelijic zoa kimnen tref f ei?., af te
wenden. Het bestuur verklaart i/i 'iet n aiifest, dat bet er
diep van doordrongen ia* dat in Ir.'ontoie gewelddaden ./ord-an
begaan door onverantwoordelijke ^laioeuton vau beide zijdun,
hetgeen de rus c on voilig-ióid in hoogo m.t* onzeker mu
»»J»-«-
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31 van de Hederlaudsohe ttegejriug, noch v^n die van de regeeriug
van SJahrir wapurigeweli aal .vorder gebruikt, djoh dat slechto
door overleg tot een vergelijk zal worden gekomen.
Al a grondslag v-oor het ovcrlog ziet hat bestuur onvoorwaardeli.1ke erkenning van h^t rooht v* -«a Indonesië op een eigen
bewind t hetwelk tot nat ti,rn.atip van dofinitieva overeenetemming ^14 «®n Honde-ïafel-'OoüfsreTitie, zi;jn voorloopijo uitdrukking zouffloeb&nvir/lon in du er.'ceiini-ig van die Indonosisohe leider a, die van Jap.vi^c'io invloeden vrij, naar de meeningen van de I-aJo-iesijis zeli, hen vertogan-foordigen.
Inmiddels kan ./o*?Aen aangenouon, dat de mefir dorheid der
bevolking zich th??n3 ^oïitsr --Jt "Xeg'-eriti^; heeft geschaard bij
haar beleid ia hat I.adonoqiac^o vraagstal*. Le betooging, georganiseerd door bover^eno-jfffte ver^oni^irig, ia de Uarktnallen te Amatordara op i Februari j.l. *&-j d^ar eoa syuptooa van*
Het door do para vermellü aent^l do^lneaarc (20*000) zaiL wel
te hoog geschat ai jn, .-naar ai e t te mi. i /as da belangstelling
zeer groot. Hat woord werd ;;e.oerd door »
Da. .J. J» Buskes /3.D. A.P») .
G. J. van fleuvcn roed.hart. ( "He t ïaroolw) ,
Paul de Oroot (o. p. N.)
B, Blokaijl (S. 7. C.)
O» van dor Lande (N. V. V.)
Do betoo£en der sprokers mo^o-* bsUend voorden geacht. Vèrraesend was de modedaelins v^n dan aecretarif va.* het : .7.7. ,
O* van 4er Landö, dat ook net A. f. V. , als het tot oorlog aooht
komen "zijn taak zou ver sta- m on -Ie stakirg vai* dan arbeid eoti
proolaoeeren, dia aoo lang zou duren tot «Ie oorlog waa atop^jzet. Uoelende op eea eventueel? far.ie van ^.7.3. en N. •'./«,
<
zei de v«d. Lande no;j, te hopen, Av*t, bi.1 een vol^ande m-oiifeatatie het iiiêt meer xioodi^ «ou ^i,1n, dat leidora van twee
vakcentrales sproken.
üooht aet i:i Indonesië tot een jewapond coiflict koaen,
ÖLan moet rekeni ig vordea geaond^n taet een reactie hier te land
in den vorir van r takingen on zolla daden van sabotage» lu
hoeverre de arbeiders aan een iventueelen oproep tot het neervan nftn arbeid ^r^volff zouden xave *, iq tiians no,;» niet
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geestelijk rijp aijn /^.aakt vojr ae*se stakin^an, doordat hun
bij voortdarir.£ jua de vergaderingen van verdoüillenjde partijen
en vakorganisaties ia v;or?3houien, dat de strijd ran den
Inlander tagon ï.'ed-'i'luiid degclfoirt is als do bovrijding«striji,
dien zij 5 J&ar lang te,?^n deu iXiitsoiien overweldiger hebbon
gevoerd. Berionten vut e on bepaalde bron v/ijzen orop» dat '.vat
voornemen sou bestaan om tegen de sohopen, die eventueel troopen naar Indonesië üouden voeren, rlodyn van gewei? en aabotfl^o
te plegen, zoowel in i:edrrl.wdaolie als in JJJngulaohe nnvens yn
zelfs ir. volle zee*
VII,

I'ARTIJ V.UT KSfl AHBSID

ie partijbesturen van do >.j).A.?«, -Uv; /rijsinoigDemooratisolian Boad, do Onriaten-Oot.iojratiactia T7nie en de
leiders •van een deel der Ohri: toproor-^roep -Jijn dank zij liet
jAitiatief van de NedcrlTtaAuc^ /ol-isbevegia^ tot overeenocefmins gekomen en nebben zioh ™r,joai,,d tot een niou^e
par tij i da Partij, van den .irbe, !_> , waarvan de vorming neerkomt
op een vorbreedi ^ van de baais iensr socialijtinoho gemeenaohap, Jje nieuwe partij zal zoow l Protedtaiitgche -xla Z-itholleke Kerkelij.cen ouvatten, iaa-ur te vo^^tiohten io, dat in de
praotijk van Katholieke ?>ijle de declajmi:^ bor.srkt zal blijven.
Voor de 3..D.A.P; wa,* het een valuagrijfce benlj.usir.r zich
zelf op te heffen ota op te ^aan ii o on and»ro partij*
Het "Prograai ran Becinseleu" d r nieuwe partij ia op 10
jfsmuari 1946 bekend gemaakt.
Van linke*extremistische zijd* is op .ot samengaan vin
de s,B,A.;P* met de andere boveng rtoeude groepen felle critiek uitgeoefend^ Zij ziet daari.; een Ndocrbraak naar reciits
in plaats van, zooals gewensoht ward "een doorbraak ntar
links •«.
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VIII.

BRABANT-JOHE

"Br is spanning tuesohen Noord- en Zuid-Nederland", zeide
Prof. J* de Quay tijdens de bijeenkomst, die eind Januari 1946
te 's-Hertogenbosoh werd gehouden door het Departement OoatBrabant der Maatschappij voer Ki.vrerjwid en Handel. Het buiden
n*, ft inderdaad grieven tegen .v; & reston, in het bijzonder
té pn wat in Brabant "£en rïc-.a3" ;?enoscid wordt, arabantache intiuntrieelen en kooplieden schijnen vaak geprikkeld te zijr door
de bemoeiingen van talrijke crerheirt*instanties, zij hebben
d»» bureaucratie slecht kuurien vordragen. .De «ndere grieven,
welke uit Brabant vernomen wovd<r;i, hebben bijna alle betrekking op cle onevenredige verdeolinj van funct.iès in oommiasies,
fadea en comité's*
De bovengenoemde bijeenkomst der k^atsctappij voor Handel
en Nijverheid, waar o«m. de Minister-President en de Kinister
van VerKeer an Energie hot woord hebben gevoerd, heeft een
nuttig effect gehad. In Brabantsche kringen heeft men groete
waardeering getoond voer ris halangetelling iyr R^geering in
Brabantsche 'moeilijkhecLon.
De Brabantsche '3svnTiag stelt z±*i voor grootere activiteit
te gaan ontplooien. In het te .Br*, ia verschijnende dagblad "De
Stem" verscheen op 9 februari 194o, een oproep van Af. " Actiegroep 3rab&ntsche Be^egins;", .ifdeoliag 'Breda, onder den tibelt
"ÜSdele Bre ..tntj were di". De actiegroep verklaart te ijveren
TJ/OQC gelijkstelling met de andora gd:. eoten eh te traken voor
Jiét behoudt misschien zalf s herstel van ^odadienat en cultuur»
en kondigt aan, dat men spoedig in de gelegenheid zal zijn
door middel van vlugschriften ceer te weten te komen van hetgeen in de Brabantsche Beweging omgaat.
In J;b."uari 194-6 heoft de TL-abantsciie Bo-7e^ing aioh vereenigd met 'U stichting "Brabantia Kostra", waarvan het cenxraal bestuur al& gevolg daarvoja mot een zevental personen zal
worden uitgebreid.
"Brabantia Nostra" propa?s«riö Cie Brabantsche gedochte
vooral in int el Ie c t ue el e- kringen en bereitcto de ^roota 'iiaaaa
daardoor niet. Uit :.~t or^erbrenéSui va-r. de "Brabantaoha '3er»-e«incr" in de Stichting kan Borden ai/pleicl, dat door "Brabantia
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Op 12 Februari 1946 <;erd door de ''Urabartoohe 3e .o.r
te Tilburg; no? een propajandaV-erg.tdariacT 'gohouden. Hierbij
kvrau wel tot -liting, d*t do ïfc-a.a.vtvche bavol.:ing aicii iohtvr
g?3teld voelt bij de bevolkt 1; Voven de rivivtan. De spreker
op dien <*vord ze.Ld e cnoarondöii •• 3rabani; vordt oen vir^cten
Provincie".
Sr bestaan plounen on ean r.*ttv>liek ^azuifiralad voor
Brabant uit te geven, Kb de d:elat ;lX^r.r V-VA Oe beweging aal
propagsoren*
K
RAI>IO •
31J velen in den Ivinde ie» ontevredenlieid ontet^an over
de Oiitwikkeling van <?er r;-diö"Cfflroet>» lie de oude oraruep-vereenigiiigen A..V.r..O., A.Ü.O., /.A.ti. ... , erx*. heei't teraggobraoht. A^-n deze voreenigi-^en ie, .13 vilae van voorloo^i^e
oplos?i.ij de p*ogramoavocrbei*öldta^, --ua -lo 'leuze van de uit
to zeilden stoZ toevortro-ivd. Velen /.L-vlwn iit
sygtesm een ondoeltr^t'f &dd -tr^araat, t^ v;eini:3
vertoon-ind. In plaats vii: ^roepeaitz-vidingen -ïoudon aij ga«riie
oon nationalec. oarojbp • ien, di«ï re -ir o senaat i oi *an worden geacht voor do in :iet volK: bestaande vfr'io-xclinssn. Hederia--idjra
van zeer verschilldndo politieke s.n ^üvï^iienvifTi overtuigir.s;en alu Ooouruniste i, Iiathrliv»k5.i 5 "o^i.'C.ietT*!, ena.
hebben zich vereenigd ir het Comité H xtionale /'.•craap en een
nunifest uitgegeven, ^vaarin si j voo^-^x-^ndor > van dvi Kationalen Oairoep verzoeken aiLaesiObetdigitv^fta tv. eeni^n.

•te 'a-Oravenhage is onder den naam Htagsch 3ttl'.tuur Oomité
een samenwerking tot stand jekor.cn tusaöhenDe
3e
De
De

Hac-ssche GultuurJrrin»,
Vrijdenker s veroeni.^ing, "*0e Dageraad",
Vri^ienkars-P.aiio-Oioï-o-jp,
HieavT-Maltimsiaanacnc Bond eu

DQ "Vlan-r^roap11
Ie beginnen met Zondag, 17 -^bruari 1546, iial lederen
»—a
^i»4. A «^ rt a« .-MnovihAra «.imènkomst plaatsvinden,

