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Öommunistische Martij Nederland ("De Waarheid")»
Bondgenooteru
In het eerste hoofdstuk "De roeping der arbeidersklasse in Nederland", van het "ontwerp-beginselverklaring de?.'
C.P.NV" staat o,a.:" Zij (d.w.z.de arbeidersklasse) is de Bestuurlijke bondgenoot van de middenklasse". Verderop:" De
arbeidersklasse is geroepen alle door het grootkapitaal once.v
drukte kjeachten van ona volk rondom zich te vergaren en voor
te gaan op den weg der vooruitgang." In het hoofdstuk over
"De doelstelling van de Communistische Partij van Nederlana'
leest men:11 Zij (d* i, de C.P.N*) steef t naar de afschaffing
van de dictatuur van het kapitaal en naar de invoering van
een staatsvorm, die de uitoefening van de macht door de arbt.v
dersklasse verzekert, teneinde in bondgenootschap met de weikende boeren, den middenstand en de intellectueelen, den
weerstand der reactie te breken."
Het is van belang bij dit door de C.P.N.nagestreefde bondgenootschap met niet-arbeidersklassen een oogenblik
stil te staan, daar het de C.P.N.inderdaad gelukt is een deel
'van den middenstand voor zich te winnen.Voor een deel is dit
een gevolg van de omstandigheid, dat tegenover de propaganda
van de C.P.N«onvoldoende afweer bestaat in den vorm van contra-propaganda.Slechts van R.K.-zijde is deze in beperkte
mate aanwezig*
. Er zij op gewezen, dat de "bondgenooten", die de
> C.P.N .ui t andere klasseawint, volgens haar theorie nooit de
richting van haar beleid mogen medebepalen.Richtinggevend
vóór de politiek van de C.P.N.blijft de partij zelve als
hoogste klasse-organisatie van het proletariaat, d.i.van de
slechts gesitueerden uit de arbeidersklasse»In termen, die

- 2bij de retici der coiiLuunisten gebruik olijk zijn, heet het
proletariaat de "avant-garde" der arbeiders en de OOÏL-. unistische Partij de "avant-garde" van het proletariaat, zoodai;
de Partij het voor het zegden moet hebben.In de tweede plaagt
heeft het bondgenootschap slechts een beperkt doel en dienu
slechts als tijdelijk middel vocxr de C.P.N,on de macht te
veroveren.In een in 1905 uitgegeven geschrift van Lenin ovor
"Het standpunt der sociaal-democratie t.g.o.de boeren"-door
Stalin aangehaald in zijn in October 1926 verschenen boek
"Problemen van het Leninisme" - heot het imners: tfij ^„ü
len rnet alle krachten de boeren bijstaan, om de democratische revolutie te verwezenlijken, opdat het ons, Partij van
het Proletariaat, des4e gemakkelijker valt om zoo snel ino;:':
lijk een nieuwe en hoogere taak aan te vatten, d.w.z, de
proletarische revolutie te beginnen." En in 1921 schreef jj-jnin in zijn brochure "Ter gelegenheid van den vierden verjaardag van de October-revolutie" -eveneens aangehaald in
bovengenoemd boek van Stalin - over de verhouding tusschen
de "burgerlijk-denocratische revolutie" en de "proletarisch
socialistische revolutie", dat de oorste boven zichzelf uit
moet konen tot de tweede, maar dat deze ontwikkeling door
strijd moet worden verwezenlijkt.
De middenstand is er zich slechts ten deele van bewust, dat het doel van het comounisiae is: een klassenlooze
maatschappij te verwezenlijken, d.w.z,oon maatschappij ,waarin de zelfstandighuid van den middenstander geheel is verdwenen en hij grbeidor is geworden»

Dictatuur van het proletariaat.
Onder het hoofd "De doelstelling van de Communistische Partij van Nederland11 van het Ontwerp-beginsel-verklaring is het volgende vermeld:
"Oia te konen tot de bevrijding van de menschheid van de dictatuur var. het kapitaal, acht de C.P.N.het noodzakelijk,
dat

- 3dat de democratie voor het volk, voor de arbeiders, de
ren, de intellectueelen en de geheele werkende massa wordt
uitgebreid en de vrijheid voor de uitbuiters en onderdrukkers van ons volk wordt beperkt,Dit wordt door de meesters
van het socialisme van ouds omschreven als :"dictatuur vun
het proletariaat."
De "dictatuur van het proletariaat" is dus daarom dictatuur omdat de democratische vrijheden slechts aan een dot-.l
der bevolking worden toebedeeld, terwijl de rest in deze
vrijheden beperkt wordt.Van belang is, dat het ook hier v;c;or
de leiding van de C.P.N.moet zijn, die bepalen zal, wie '' ..\'>
buiter" of "onderdrukker" is.Verder is het interessant, du^
men in C.P.N.,kringen de vrijheidsberooving der N.S.B.eradie men aldaar de "avantgarde van het kapitalisme"noenit als voorproef van de te wachten "dictatuur van het proletariaat" ziet en op grond daarvan betoogt, dat ook de westelijke democratieën door do noodzaak de juistheid van het beginsel der politieke dictatuur hebben leeren erkennen. .
Overigens wordt do ^dictatuur van het proletariaat"
ook nog wel op andere, zij het vagoro wijze gedofineerd.
A.J.Koejeman8, algemeen hoofdredacteur van "De Waarheid",
haalde b.v.in Scpt.1945 in oen polemiek met "Het Vrije Volk"
met instemming de definitie van Lenin aan, die luidt:"De
dictatuur van het proletariaat is een hardnekkige>al dan
niet bloedige, gewelddadige en vreedzame, militaire en economische, scholende en besturende strijd togende krachten en
tradities van de oude maatschappij"»Doze definitie betreft
kennelijk de methode, waarmede de eerder omschreven dictatuur zal worden gehandhaafd en gelijk men ziet, zal men zich
daarboe bedienen van all© middelen, waarover eon staatsapparaat kan beschikken*

Politiek jarteon
Opmerkelijk isj dat de C.P.N» bij haar propaganda
niet zoozeer met leuzen wurkt.dan wel zich van een bepaald
politiek jargon bedient* Zij ie blijkbaar tot de conclusie
gekomen, dat de leuze minder p.-.kkcnd is dan een enkel woord,
dat gemakkelijk in den mond ligt. De tenaen "kapitalist",
"Reactionnair",havon en textielbaronnen", "rubber-en oliemag-naten" liggen in don mond der propagandisten bestorven, terwijl "nazi" en "colloborateur" dezelde rol vervullen bij hor
opwekken van het volkaressentiment, als"de Joden" onder hel
nationaal-socialisme.Hiernevens worden allen, die linke georiënteerd zijn, zonder zich aan de parijdisciplinè van de
C.P.N»te willen onderwerpen of die daarmede in botsing komen
voor "Trotzkyisten" gescholeen»Ten slotte dient de C.P.N»
zich gaarne aan als"de Partij van de Februari-staking",zoals
de communisten in Frankrijk hun propaganda voeren als de par~
tij van het verzet»11
Tactiek
Tenaanzien van de tactiek zij op te morken, dat strijdmet name de klassestrijd - voor de C.P.N»inhaerent is aanéLe
politiek» De onderscheiding tusschen vriend en vijand is voor
den communist jaog steeds het criterium voor het wezen der
politiek en het objectieve beleid, dat het volksbelang tracht
te verwezenlijken, is hem vreemd gebleven.Zenmerkend is de
verkondiging van het evangelie van den haat, die met corruptieschandalen gevoed wordt»
Een principieel, dogmatisch Marxisme blijft voor den ooitmunist richtinggevend, doch wordt gecamoufleerd door een
schijn van wetenschap en ingekleed als eisch van sociale
rechtvaardigheid, teneinde aen tegenzin van weifelaars te
verzwakken, aan politeke tegenstanders de wapens uit de hand
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- 5te slaan en zooveel mogelijk nin of in'ucr bewuste medestanders
te groepecren on een kern, die doelbewust tot alles in staat
is on haar doeleinden te bereiken.
Verder gar.t het ar on bij do jeugd on de arbeiders in
het algenecn een zelfoverschatting aan te kweckon, die hen rebel s ch maakt. Daarnaast valt een streven waar te nonen, on
b,v.van Gerbon Wagonaar - in navolging van de met Tito opgedane ervaring- een nystieke figu..r te naken, zooals trouwens a'...v.
vooraanstaande connuniston niet alleen in Nederland, naar oc.\n België e
gewezen op hot streven der connunistcn on hun ideoön on pr'. granma's onder een zoo groot mogelijk r.;-.ntal nenschen punten
van bespreking te doen wordon,
Aanhang onder intellectueelon

l
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De aanhang, die de C.P.ff»onder juristen verkreeg is tot
nu toe betrekkelijk gering te noenen.Br zijn ecnige medici
gevoelig voor haar roepsten gebleken. Dat kunstenaars, die
vaak in conflict konen net do naatschappelijke voorschriften,
zich tot deze revolutionnaire partij aangetrokken voblonfcligt
voor de handèHiortoe draagt bij$ dat nen in de Sovjet*ünicf
naar gezegd wordt, veel voor den kunstenaar doeti
Juridische Conraissio van hot WotonschapiJoli.lk Bureau dor C.P.N

,

•

Itóiet zgn,Volks-program dor C.P.N,wordt verlangd:
Afschaffing van de Eerst o Kamor dor Stat én-Gen orarJL» Voor
vraagstukken van bijzonder belang op voorstel van ninstens
één vierde van de leden van het Parlement een Volksreforondun»
Afschaffing van den Raad van State en regoling Vi'-n do Adnini—
stratieve Rechtspraak,"
Na anpelc bespreking in de Juridische Connissie van
het Wetenschappelijk Bureau der G,P..N,kwan ncn aldaar tot do
volgondo

•'
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- 6volgende uitspra;ok:
a« De afschaffing van de Eerste Kamer "blijft als desidoraturn
bestaan, doch zij dient niet vervangen te worden door oe;;
volksroferendum, a ngezicn de uitslagen dor referenda in
den laatsten tijd ten voordeulo van do rechterzijde uitvallen: de ontwikkeling in Frankrijk -. ord hiervoor als voor.
"beeld gcnocnd.
"b. Onder afschaffing van den Rr.ad van State dient niet de
Afdccling voor Bestuursgeschillon van dezen Raad te «callv-.'1
c. De regeling van de Adninistratieve Rechtspraak uag voor '.' .
Oonrïunistto gucn punt van overweging zijn, zoolang do rochterlijlio organen in Nederland door conservatieve en roav,
tioiinaire olencntcn zijn bezet, aangezien hun rechtspr x.?r
het nerion van vooruitstrevende maarregelen door linksgeoriontecrde Ministors zou bcklooncn: iriners, hot individueel bczitsrecht van den kr.pitalist zou door dezo olenonten worden b^scherad tegen 'de sociale onteigoningsnaatregelen van den Minister»
Ten aansien van de zgn.parlenentaire souvero init e it stelde de Juridische Connissie vast:
a* De Kaner kiest den Kabinetsfor3iiateUrjdez& nag dus niet
aeer door de Koningin v/orden aangewezen»
b. Noch de Koning, noch de Minister nag hot recht tot Kanerontbinding hebben, hoogstens zal de Kaner zichzelf mogen
ontbinden»
Met betrekking tot aanpassing van het staatsrecht aan do
partijbeginsulen verlangt de C.P.N»,dat in de Grondwet een
artikel wordt opgenonen, waarin de partij-besturen bevoegd v«
verklaard worden de partij-vertegenwoordigers in de Kamer t o-rug te roepen en te vervangen, indien zij het standpunt der
partij niet op behoorlijke wijze roprcsentceren»De juridische
verdediging van dit standpunt zou als volgt moeten goschieden:In ons staatsstelsel wordt iemand niet on zijn persoonlijk

- 7•lijk inzicht in de Kamer gekozen, maar de beginsien van bcstuurspolitok van zijn partij zijn de rechtsgrond van zijn
zetel in de Kamer. Voor die begina&en van besti.urspolitck
in hot inzicht van betrokken partij , i, c» van hot partij— bestuur critoriun en niet v.in hot pr.rtij-prograr.ina, daar dit
slechts de concretisocring van do beginselen voor bepaalde
gevallen en in oen bepaald tijdperk inhoudt»
Wat betreft do benoeming van Secretarissen— Generaal
stond de Gom issie op het standpunt, dat deze functionnari ,v
sen voortaan tegelijk met de -Ministers, waaronder zij hadden gediend, deniseionnair noesten worden en dus partij-fa
guren zijn inplac.ts van anbtonaren.
Ten aanzien van do democratische hervorming van ler-.
en Vloot meende de Commissie, dat Z.K.H.Prins—Bernhard hier
voor veel zou doen, onbewuSt van het dool, dat er mode zal
worden bereikt»0ndor "democrati se uring" werd verstaan het
verzachten van de "bevolgehoorzaamheidsverhouding".
Voorts beveelt de Commissie de "democratiseering van
de rechtspraak" aan door het zooveel mogelijk betrekken van
leeken daarbij.
Paul de Groot»
Paul de Groot hettft zich zöóweivbor. als na den oorlog
meer tacticus dan dogmaticus getoond, Demagoog in hart en
nieren, is hij steeds bereid de scherpe hoeken van de "leer"
af te ronden, wanneer dit de kans der partij, on regeermacht
te verwerven^ ten goede zou kunnen komen, Daardoor komt hij
echter nu en dan in conflict met de intollectueelen in de
partij, voor wie de theorie in wezen al-.es is, on die wat
propaganda aangaat, er de voorkeur aan geven, de zuivere
leer aannemelijk voor te dragen, zonder haar echter ook
eenigermate te laten varen, V^or den oorlog was vooral Ernst
Mulder
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Ernst Mulder« de latere voornan dor Ré C.P.j tegenstander van
Paul de Groot.Mulder stelde Paul,de Groot'a politiek er voer
verantwoordelijk, dat de C.P.N.bij de verkiezingen in 1939
slechts 3 zetels had gekregen inplaats van 6,zooals het partijbestuur verwacht had.Huidige tegenstanders van de Groot's
opvatting zijn: A«J.KoojeuanB,Peters uit Nijnegen,vfiering uit
Breda,Roorda uit Tijtje(Fr.),W.van Bxtor en anderen.Tegenwoordige nedestanders zijn: Haken uit Groningen,Gortzak,
Schalker en Brandenburg.
Paul de Groot was het, die de verantwoordelijkheid
heeft gedragen.Paul de Groot was het, die de verantwoordelijkheid heeft gedragen voor de opheffing der C,P.N. vlak
na de bevrijding, welke opheffing naderhand ongedaan noest v;
"*worden gemaakt onder den druk van de neerdêheid van de over
gebleven oude garde.
Op het Partij—congres in Januari 1946 was het vooral
Paul de Gr ot, die den aanval opende op de Trotzky-isten,die
volgens hen schuldig waren aan de door de kapitalisten,in
strijd net de bedoeling van de leiding der B.V.C.,"uitgolAkte" stakingen, waardoor zij in feite de reactie de hand zou
hebben gereikt.YcrcLur was hij het ook, die op dit congres
het vuur opende op Roestan Effendi, die geroyeerd werd net
535 stemnen voor, 88 stormen togen en 37 blanco.
Marx-Inst i tuut
In opdracht van het partij-bestuur bereidt hot Marx-t
Instituut do uitgave van een studicboek voor, dat tot titel
zal dragen" Hot Socialisne van theorie tot prattijk".
Br wordt naar gestreefd on hot boek tot oen standatxrdwcrk
te naken, eon conuissic heeft er naandenlang ha?„r krachten
aan gegeven. Het boek zal de geschiedenis van ons land, van d
de vakbewegingen en de partijen behandclen.De prijs zal soo

- 9laag mogelijk worden gesteld en een spaarsysteem zal vóór de
minst bedeelden de mogelijkheid tot aanschaffing openen»
Ballotagecommissies.
In iedere afdeeling van de C.ï.lUbestaat een ballotagecommissie, gevormd door" 3 of 5 leden, v/elke geen zitting
mogen hebben in liet bestuur*Hun taak is eon onderzoek in te
stellen naar de aspirant-loden,maar ook ontrent de leden kunnen zij j indien daarvoor natcr hun neening reden is, een rap-port uitbrengent
De commissie vult de vereischte gegevens van een adspirant-lid in op een formulier, wa.v.rbij het adspirant-lid
2 referenties moet opgeven;Zoo mogelijk moeten dit namen
van partij-genooten zijóiNa onderzoek levert de commissie
het formulier, vergezeld van een advies bij den afdeelingssecretaris in.Deze zendt het door naar hot Districts-bureau,
dat voor verdere afwerking zorgt,Indien een ballotagecommissie een geval te behandelen krijgt, dat een omvangrijk onderzoek vereischt," draagt zij het, vergezeld van een rapport,
over aan de Districts-Controle-Cor-iuissie.
Zoowol de ballotagecommissie als de districtscontrole-comnissiG heeft Slechts een adviscerende stem»
100*000 loden-actie.
De C.p.N.houdt een landelijke actie voor het aanwerven
van leden, welke de lOOiÖOO-leden-actie" wordt genoeiad.Inde
distriötsbladon, die onder verschillende naman verschijnen,
wordt daarvoor voortdurend propaganda gern-iaktéHüisbezoek
wmrdt aanbevolen, wenken voor den huisbezoeker v/orden gepubliceerd en zelfs wordt in het district Rotterdam voor do afwcrft
deeling, welke het grootste aantal .
, nieuwe leden,een
wisselvaan beschikbaar gesteld*
Ook voor het wervtn van abonné's op "De Waarheidlï woré«n
den

- 10 den vrijwilligers gevraagd.Degenen, die het grootste aantal
abonné's aanbrengen, komen in aanmerking om een week door
te brengen in het vacantie-oord hot "Louis de Visser-huis",
voorheen de woning van den vjormaligen leider van het Nederlandsche Arbeidsfront.
Uitzending van troepen naar Indoncsitt.
Van links-oxtremistische zijde bostaat in verband met
de Indonesische kwestie belangstelling voor do uitzending
van troepen naar Indoncsib. Br zijn aanwijzingen, dat echi^r
communistische elementen in de troepen zelf,gaarne ongeregeldheden zouden'uitlokken tegen het tijdstip, waarop de
uitzending zal plaats hebben.Het is echter niet waarschijnlijk, dat men hierin zal kunnen slagen op eenigennate bc<langrijke schaal»
Op 16 Juli 194-6 hoeft de coranunist Gorard Geelhoed in
een vergadering in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
te 's-Gravenhage verkondigd, dat wanneer de uitzending van
een bepaalde lichting na.-r Indiö oun aanvang zou nemen, de
arbeiders dit zouden weten te verhinderon."Dan aoudon de havens woer plaï gaan"»
Anti-Communistischo-prQpaftanda
Op 25 Juli 1946 is in den vorm van oun dagblad oen drukwerk verspreid» dat -ten dcele direct, ten deolo ironisch
een aanval dood op hot comncunisiao.Do'kop vermeldde k "Extra
oditioéDo Ware WaarhcidiVolksblad voor Nodcrland»üitgave van
"De Witte Cel."
"De Waarheid " was op 23 Juli reeds vc.n hot plan op do
hoogte en kon zijn lezors op dion datum van het voornemen
in kennis stellen,Een godeoltc van"Dc Ware Wr.arhoid11 word
toen in "De Waarheid" afgedrukt»
II, NEDERL.1NDSCHE VïJEELNIGING VüOR

SUCTÜELE HERVORMING.(N.Y.S.H.j

In 1940
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In 1940 en 1941 worden op grond v-?.n de door do bozottingsaiütóritciten uitgevaardigde verordening no.24,
de reeds sedert 1B81 bostaundo N i e-uw-Malthusiaanscho
Bond en zijn novon-organisatics ontbondcn.Deac bond was
nog in 1940 opgon-onen in de Stichting ton. Alg^ciaooncii
Nutte tot het Exploiteeren van Consultaitc~burcaux voor,
fl-eslachtkundo.(S. A.N »E é C • G- •) .Hoewel evene .ns ontbonden,
blcof deze Stichting gedurende de bezettingsjaren, zij
het op bescheiden schaal, doorwerken.Direct na de bevrijding besloot men do werkzc.:inheden intensiever ter hand
te ncnen en ncn zag kanc binnen betrekkelijk korten tijd
oen bedrag van circa f.15.000.-in oen opbouwfonds bijeen
te brengen, voornamelijk aikonstig v;xn oud-lcdcn,Hot
eerste dool was do opening en exploitatie vcui consultatie—buroaux wodc-roa mogelijk te tia'cèn.jLls eerste consultatie-bxxrcau is hot Dr.Jan Rut^orshuiSjHwenra..dsingcl 159
te RottordaEi geopend,Op het L-^nd^lijk Congres, dat op
18 en 19 Mei 1946 te .anstcrdan werd gehouden, word hot besluit genoncn tot oprichting ov^r te g^.p.n van o^,n v eruitstrcvondc v^reeniging oxj democratisch en grondslag onder
den n;;an als hierboven vorneld.Ha ,r zetel is te Lochém
gevestigd,H?. ,r beginsel-verklr-.ring oiavi'.t de na% olgendc
punten: *
l,De N,V.S.H.stelt zich ten doel de grondvesting en vorbrciciing v^m juiste°Seldere inzicht^n en opvattingen op
het gobied van hot geslachtsleven ca de bevordering v.:m
do practischc toepassing da .rvans
2éZij acht een gezond en dus bevredig.,nd geslachtsleven
noodzakelijk voor de vollu-dige ontplooiing v^.n de ncnechclijkc p^rgoonlijlchdid en do erkenning veja het recht op
een bevredigend geslachtsleven voor elk mensch con vor~
oiochtc voor het tot stejid kouen van ^ ;n betere scvnenlc—
ving} on da .rtoo te geraken is o.Ei.o^n bewusta bohocrsching der concoptie noodig»
Zij

- 123.Zij verzet zich togen de verdringing van het geslachtsleven
en tegen de ontkenning van deszelfs waarde, daar hierdoor
de menach lichamelijk en geestelijk wordt geachaadj zij bestrijdt alle vooroordeelen, onwetendheid en wanbegrip op
dit gebied,zoomede alle opvattingen,gewoonten en gebruiken,
welke een gezond en bevredigend geslachtsleven in den weg
staan»
4 «De levensopvattingen, welke zij propagaeert, houden rekening net dé betrekkingen tusochen de nienschen en geneonsck- -.v
en de daaruit wederzijds voortvloeiende rechten en verplichtingen, zoowel van morellen en socialen als van wettelijke.-:.',
aard*
5.Om tot het gestelde doel te geraken streeft zij naar:
a.het tot stand komen van een wetgeving, die vorengenoemde
rechten van iedere individu erkent;
b,verruiming en verdieping van kennis en wetenschap met betrekking tot het geslachtsleven in den meest uitgebreiden
zin,
c,voorlichting en verspreiding van kennis op dit gebied,
d»opvoeding van den meiisch tot volledige erkenning van de
waarde van het geslachtsleven,
/
éèoprichting en in standhouding van consultatiebureaus voor
geslachtskunde, waar o.m.raad wordt gegeven betreffende alle sexueele vraagstukken en huwelijksmoeilijkheden, een en
der zoowel kosteloos als tegen de geringst mogelijke vergoeding en steeds net volledige inachtneming der wettelijkke bepalingen»
De begunstigers van de S.A.ïT«B«C.Gr. werden tevens als begunstigers der üUV.S.H.ingeschreven.Laatsgenoernde verecninging
zal evenwel ook leden kennen"lid kan worden hij, die zijn inate
stemming met het beginsel-programma kan betuigen en daartoe
een werkzaam aandeel in het organisatorische en ideologische
werk
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werk wil hebben.
Ongeveer 60 afdeolingen en correspondentschapijen zijn
thans aangesloten,Omtrent het ledental kan nog niets definitief s worden gezegd.Wel is bekend, dat de afdeeling Amsterdam ruim 3000 begunstigers telt»
Het op het Congres gekozen hoofdbest Air van de N.V,S.H.
bestaat uit:
Dr>Willem Prederik Storm, ::enuwart8t \vonende te Amsterdam,
hoofdredacteur van "de Vlam", kader—cursusleider der I»S.Bo
voorzitter»
Gorard Nabrink, boekhandelaar, wonende te Lochem,vertegenwoordiger voor "De Vlam" te Lochem,secretaris.
Hij was voor 1940 een vooraanstaande figuur in de
I*A.M.V,, is pionier voor de Stichting van een Alfeomeeno
Nederlandsche Vredesbeweging, is verbonden aan het Comité
tot voorlichting van Gewetensbezwaarden inzake don Krijgsdienst en medewerker aan het blad "Socialisme van Onder \>pH«
J.fHueting,' s-G-ravenhage , penningmees ter;
Ij» C «Lagrand i Rotterdam, 2e penningmeester!
Mevr,» Fr «de Haan-Zwagorman,
voor 194-0 een vooraanstaande figuur in de R.&»A.]?»,lidj
Mevr»H«A»Fransman-do Korte,schoonheidsspecialiste,wonende
te Amsterdam, redactrice van "De Vlam",een dor initiatief—
nemeters tot de oprichting van hot Sociaal-democratische
Centrum»lid»
Voor 194-0 maakte zij deel uit van hot bestuurder O.S.P.
Mevr» J. Torroman te ' s- Gr av erüïage, lid j
A.J»K.van den Kogel»wissellooper,wonende te Amsterdam,lid»
Voor 1940 was hij een bekend revolutionnair.Hij ie lid van
de Vrijdenkersvereeniging "De Dageraad11»
Als voorzitter van den Stichtingaraad fungeert
A.I]»P.Ieverington te Amsterdam,
Tot

- H -.
Tot vertegenwoordiger van don Medischen Raad op hoofbestuursvergaderingen werd benoend: Dr«C o enraad van Eaa.de B o ast z enuwarts te ...\msterdamiHij is lid van de Commissie voor Sociale
Psychologie van het Wetenschappelijk bureaux der C.P.N, Volgens eigen uitlatingen zou hij optreden als adviseur van het
A.NéJ.V.
Onder beheer van de S.A»N,E*C*G.is opgericht het Centraal Middelen Dépftt, wa. ,r voorbehoedmiddelen verkrijgbaar
zijn,De correspondentie hierop betrekking hebbende loopt ovei
Van den Kogeltvoornoemd»
In verschillende plaatsen zijn kloinene depots, waar
de middelen verkrijgb .ar zijn.
Het reeds vroeger verschenen blad "Verstandig Ouder?-schap*' werd in Febr,1946 aan do vogetelheid ontrukt.Het is
nu het prgaan van de N.V.S.H.,verschijnt maandelijks en is
uitsluitend besteud voor de leden en begunstigers dier ver—
eeniging.De redactie en administratie zijn gevestigd te LocheruHet blad bevat oon rubriek:"Wij willen weten", wa/.r'in
raad wordt gegeven op sexueel gebied.
Naar bekend mag worden geacht zijn vele comnunisten,
vrije socialisten en anarchisten voorstanders van de door de
verecniging gepropageerde sexueele moraali

VEKE.JIINGING MI>e YREDESTICHTESS".

Door bovongenoeemde vcre.^ninging in het hoofdbestuur
waarvan resp.als voorzitter en sewresliaris zitting hebben
J»W»Pootjes
>van beroep kunstnijveraar,
en JaD^Ietswaart, van
*"* -fc«^—
j
beroep letterkundige wordt een maandblad uitgegeven,genaamd
"De Vredestichter", dat het devies voert "Nederland moet ontwapenen" en zich noomt "eon anti—militairistisch. blad op we
ten
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t&oke als godsdienstige problemen inzake het militairisne
te buhandelen.Pootjes, dio op vergaderingen der vereenl^rg
met "professor" wordt afgesproken, rioent zich "lc~raar in
de Hoogere Jurisdictie."
Van de wetenschaX'olijke basis is noch in het blad ,
"De Vredestichter" noch in de redevoeringen op de verbade*
ringen iets te bespeuren*
In het tweede numner van "De Vredestichter" van Juli
1946 wordt door het hoofdbestxmr in een "Open brief aan Z.E
den Minister van Oorlog" het standpunt der vereeniging uiteengezet «Volgens Pootjes ennletswaart zijn de anti—riilitairisten bezig zich tü •frerecnigen in één groote organisatie,
welke onder eenhoofdige leiding contact zal zoeken met den
Minister van Oorlog.Deze
organisatie huldigt een sterke so—
>
«
lectieve poli.tenacht, on de bir^lelnadsche orde te bewaren^
en de vereeniging belooft bij voorbaat, dat zij deze politie»macht op de hoogte zal houden van ha^r gedragingen en de politievoorschriften nauw ezet sal nakomen*
De organisatie stelt zich voor, pers-nen van alle godsdienstige gezindten in zidh te kunnen verecnigen, aangezien
de geheele organisatie op zuiver wetenschappelijke basis
zal staan,"
Het betoog van het hoofdbestnr is in gecnen doéle helder,
vooral waar hot sijn naening verkondigt over de oorzaken,
welke leidden tot het vormen on in standhouden van legers na
de capitulatie in Di.itschland.au.s de oorzaak d:a rvan ziet
het de tegenstelling der weroldbeschouwing in de Sovjet-ünie
en die in de'Westelijke democratieën , ten aanzien wa..rvaïi het
het verklaart, rotsvast overt igd te zijn, dat deze het nimmer eens zullen v/orden on één van beide of beide zal ten onder zullen gaan in den eindstrijd ,tenzij hot anti-militnl»
risne

r.

i
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dwingen den strijd met woorden te voeren, bij gebrek aan menschen materiaal om te strijden.Het uiteindelijk doel der Vredestichters is, om "het anti-militairisme als e on verlammend
wapen tergen de Sovj et-Unie. te gebruiken, door in hun eigen
geledffen door te dringen."
Het directe doel der vereuniging is de ontwapening in
Nederland» Zij verlangt, dat alle leden der organisatie zuil ©M
worden vrijgesteld van militairen dienst.Het tooiten van een
lidnaatschapsbewijs der vereeniging zou voldoende moeten zijn.
om iederen "Vreósstichter" te vrijwaren voor militairen dient' ; ,
in welken vorm dan ook.Om te beginnen zal actie worden gevoerd tegen de Dienstplichtwet.
IV, BEMtLaroSGHEL BOND VJJJ MILIOL'J.'BES .
De uiteending van dienstplichtigen naar Indonesië heeft
vanzelfsprekend de belangstelling van den NederlandBchen
Bond van Militairen wa .rvan het lidmaatschap, zooals bekend,
voor militairen is verboden» De bond ijvert voor handhaving
van ar t » 192 van de Grondwet en heeft in Juli 1946 to Amsterdam in samenwerking met de Vereeniging "De Vredestichters"
een openbare vergadering gehouden, bedoeld als een protest
tegen de uitzending van dienstplichtigen naar Indones ie «.Als
Spreker trad op J.D.Ietswaart, secretaris van de vereoni—
ging "De Vredes1>ichterstt die een rede voorlas, welke was samengesteld door J«W«Pootjesf voorzitter van genoemde vereeniging.Militaire polite had maatregelen genomen, dat militairen
de vergadering niet bezOchten.
Aau den Miniatur-Preeident, den Minister van Oorlog en
den Voorzitter der Tweede Kamer werden telegraunen gezonden,
waarin de Recjecring werd verzocht:
l» Erkenning der Republiek Indonesia over Java en, Sumatra,
2
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tegen zijn geweten in zal behoeven te strijden togen een
volk, dat momenteel zelf zijn vrijheid to kennen geeft;
3» In afwachting van bovenstncmdc punten, onuidclolijke stop-*
zetting van elk soort troeponzending na...r Indonesië»"
Ook te Rotterdan hield de Bond e on openbare vergadering
in samenwerking met "De Vrede3tichtors"on de ^ilgomoono Vrovwenbond,waar o«m.het woord werd gevoerd door Ds «H. J «Mispel"
bloei Beyer van het Comité/van Gewetenobezwaarden inzeke don
Kri j gsdienst • Tot voorlichting,
EAETIJ
Begint, eng
Het geformuleerde doel van de secties der IVe Internationale is, in overeenstemming mot de Marxistische leer:
"De Socialistische overwinning van het wercldproletariant
en de bevrijding van de docnr hot imperialisme onderdrukte
volken." Middel daartoe is do radicale klassestri j d, in de
praktijk zich uitende in een ongebreidelde stakingspolilgpk.
Uit de consequent doorgevoerde theorie van den klasse strijd
volden de verdere grond-regeld:0nverzoenlijkheid t. o. v. de
bezittende klasse, nioner samengaan met eon burgerlijke partij, van welke progressieve beginselen dan ook.Nimmer deelnemen aan eenig prograrana, dat niet de volstrekte afbraak
der bestaande Maatschappij met alüe dienstige aiddclen ten
doel heef t } opvoeding der arbeiders tot klassebewustzijn en
strijdvaardigheid.
Deze polilaeke constructie onderkent derhalve twee radieale gescheiden klasse, bezitters en arbeiders,, en 3 politieke groópeeringen:burgerlijken,reformiBten en revolutionnairen.Het refonaisne is de poliüfek van de S.D.A.P»gewe<;st
en is thand de nieuwe richting der Ö. P. N. i "pacteeren met de
burgerlijken, compromissen aangaan, meespel en in het politieke
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ke spel,ministerzetels en loslating van de internationale
revolutie*" De ÏUC.Pihoudt zich daarentegen vast acai de oude revolutie-leer en beroept zich op Kentn,niot op Stalin»
Wat betreft do mogelijkheid om de doelstellingen te
verwezenlijken houdt iaën vast aan de "perioden—theorie"
van Trotzkyter zijn perioden van proletarische en revoluti'.v,
riaire opgang (1897-1905 en 1917-1923) en van neergang,zooals de huidige periode,
Standpunt t«o,v,do Indonesische kwestie»
"Indie los van Holland,nul" is van hot begin af de loua dor
Trotzkyisten.Hcn bestrijdt HDe Waarheid",die eventueel verlies van IndiÖ "Rampzalig" achtte, en "De Vlam"J die haar
aanvakelijke houding weldra matigde tot het aanbevelen van
een compromis op don grondslag der Koninklijke Belofte",
Geen man en gcon cent voor de imperialistische oorlog tegen
Indonesi^,"Protesteert tegen de onwettige uitzending van
dienstplichtigen" zijn de leuzender Trotzky-isten,Mon weert
zich tegen "Spartacus", dat Indiö veiliger acht onder Neder,
landsch bestuur dan onder oen, volgens dit blad onvermijdelijk ..toorikaansch, Engel sch of Indonesisch imperialisme.
De politfck van do Sc ooring-Schemorhorn v/ordt imperialistisch gonocmdjMr.Slamet is con Quislingjvan Mook
een imperialist,Soekamo en Hatta zijn vertegenwoordigers
der inlandsche bourgeoisie.Over do vertegenwoordigers uit
Indiö op de Eijksconferuntio oordeelt de R.C.P,als volgt:
"Wij voronderstellen, dat hierbij gedacht wordt aan een aantal Indonesische collaborateurs net het Nedcrlnndschtf imperalisne," Men citeert met instemming Leninj" DG socialist
van een onderdrukkende natie, die zoowel in tijden van vrorde als in tijden van oorlog geen propaganda maakt voor de
vrijheid van afscheiding van do onderdrukte naties, is geen
socialist en geen internationalist,maar oen chauvinist*"
Men

- 19Men valt Paul de Gruot On Koejonons aan als chauvinisten on nationalisten, wien hot te doen is on Indie voor Nederland te "behouden on als verraders van de zaak van hot Indonesische proletariaat.
Over de leus "Indonesië " los van Holl.nnd,nul" is
eerst binnenskamers strijd gevoerd in den "boezen van het
Ant i-lap er i.al i s t i sch- Strijjdo ooi té, o p gcri cht door eenige
revolutionnaire organisaties ter ondersteuning van de Indonesiërs in hun strijd.en uitgeefster van het blad "De
sftem van Indonesië " Be mternationaal-Socialistische Beweging (l,S.B.) verzette zich in dit Comité, tezanen net
Spartacus tegen deze leus,Terwille van de geneenschappelijke actie hebben de overige groepeeringen deze leus laten
vervallen, mits dit niet zou beteekenen het toegeven aan do
verzoeningsgezinde tendenzen van "Oranje—Socialisten" en
"Comr.iunisten". Op een volgende bijeenkomst verzette Spartacus zich ook tegen de leus;" Indonesië volkomen onafhankelijk" en zou, volgens "De Ruode October" van 17 Novenber
1945 darxom z^jn uitgetredan uit genoeiid conité.Spartacus
zelf geeft de zaak anders weor: "Een solidariteit net de
Soekarno's, enz,kan door de conuunisten niet gepropageerd
worden,"
Het radicale standpunt der revolutionnaire coonunisten> voor wat betreft de prinoipieole houding in de Indonesische aangelegenheid blijft steeds gehrvndha^fd,In overeenstemxiing hieriaede is de interpretatie van den feitelijken
toestand in Indonesib»"Bon volk, dat nieur dan 3 eeuwen onderdrukt was, strijdt voor zijn onafhankelijkheid," De berichten betreffende de J?ipansche Militaire hulp aan de Indonesische Republiek worden aangevoerd als bev/ijs voor het
feit, dat o uk onder de J.xpansche, evenals onder de Engolsche
en Australische soldaten en arbeiders solidariteit en svapathie bestaat voor den vrijlioidsotri^d dor Indonesiërs,
Voorzichtig

- 20 -

Voorzichtig zijn de Trotzky-isten aanvankelijk in de
beoordeeling van de Indonesische leiders } wel wordt Soe—
karno reeds vroeg gedesavoueerd, na .ir er blijft aarzeling»" De weg, die Soekarno gaat, leidt naar capitulatie en nederlaag", "Zal de regeering Soekarnr voldoende ruggegraat hebbon?"
In Februari 194-6, als Ton Malakka in de berichten genoemd wordt, schrijft "De Tribune" t- De Indonesische coranunisten namen na den opstand in 1926 een Trotzky-istisch standpunt in, Zij zullen nog wel van sich laten hoave
ren," Wij zullen de Sharir-regeering verdedigen togen du
Nederlaudsche imperialisten, Maar ons vertrouwen ^aat ui r
naar ïan Malakka, den klasbestrijder $ en niet na..r Sha—
rir, den verzoener," Op 30 Ma^jrb 194-6 zendt de R.C.PÏ
een telegran naar Sharir:" Wij eisenen onmiddelijke invrijheidsstelling van Tan Malakka en andere revolution—
nairen,1' De Tiibune schrijft daarop: "Sharir en zijn regeering treden thans openlijk op als handlangers der koloniale onder irukkors»Do Indonesische bourgeoisie heeft
haar doel al bereikt "Tan Malakka heeft zich als een
Trotzky-ist ontpopt en de parallel net Nederland is voltooid, De C. P. N, desavoueert Tan Malakka, de R,C.P»be—
strijdt ook in Indie het "nationaal-coniuunisme,"
Dooi' dit alles loopt als eun roode draad de voortdurende stakingspropaganda.In Janil946 zond de RiC.Pi
brieven a,an de S.D*A.P. en de C.P.N, net een voorstel
tot e on gemounschapijelijkc actie voor eon algenoune werkstaking als protest tegen de "geweld-politek" der-Regeering,Men citeerde daarbij toepasselijke berichten over
de Indische guerilla. Men beriep zich hierbij tegenover
genoemde partijen op vroegere aankondigingen in pers-organen en op vergaderingen van de betreffende groepen,
dat uien zich tegen het è6^33™-^van geweld tegen de Indische
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vrijixeid spoedig tot stand gobracht zijn," In Fubr.194-6
volgde hierop de actie betreffende de Evertsen en andere
oorlog-schepen, die vuor reparatie in Nederland waren
aangekomen»Voortdurend werd dze kwestie benut ter bestrijding van de leiding van C.P.N»,B.V.C, en N.V.V.
"j«ls wij er niet in slagen de gewoldnar-tregeleh te verhinderen, zijn wij medeverantwoordelijk voor het neerslaan van millioenen nenschen, wier coiige misdaad er
in besta.it, dat zij niet langor wc-nschen te leven van
een loon van een paar centen por dag, dat zij niet
langer onderdrukt wenschen te worden, dat zij hun lot
niet langer toevertrouwen aan koloniale slavenjagers, die
hun beste strijders in concentratiekampen opsluiten
(N.B. Dit slaat op N.S.B.ers).
De tijd is gekoncn Kupcrs, Blokzijl en Paul de
Groot aan hun w^ord te houden.Ncdcrlandscho arbeiders,
het woord is aan UI Geen stuk materiaal, dat voor dezen
oorlog bestemd is, zal mogen worden goladen.Green schip
dat dienst zal doen in den oorlog togen Indonesië,zal
mogen vertrekken»"
De beteckonis van de R.C.P. ligt niet zooteer in
ha<ir a.mhang als wol in de "zuigkracht" van haar radi«ale
theoriiön, die des te grootor is, daar deze groep zich
aan elke best..ursvorantwuordolijkbeid onttrekt.De ..'.antrek
kelijkhcid yan het ongebreidelde radicalisme verschaft
een belangr..jkcn propagandistisch on voorsprong op de
C.P.N«Laatstgenoemde partij on do B.V.C, moeten da^ron
hun koers een aantal graden verder na.-.r links logt,cn, op
straffe van verlies van aanhang.
In do

j
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Indien de huidige politok van do C.P.N,, die or op
gericht is "rcgeerwinst" te boeken, niot voldoende succes mocht hebben, is het niet uitgesloten, dat de R.C. P,
eon zeker contingent C.P.N»-leden zal aantirekken,

VI. yRXJJ4ffI|rQ.. V/iN POLITIEKE DELINQUENT^
De voorgenomen vrijlating van politieke delinquenten
hooft in ruimen kring bezorgdheid gowektj in het bijzin—
der in kringen der voormalige illegale werkers»
Op 20 Juli 1946 heeft de onlangs opgerichte Federatie van Organisaties van Oud-Illegale rferkcra aan den
Raad van Ministers een4telegram verzonden, waarin zij
haar bezorgdheid uitspreekt over do plannen ton* aanzien
van de vrijlating, zooals daarover in de Kamer mededeoling is gedaan» Zij hooft bezwaren togen de vrijlating,
omdat, naar haar neoning het a priori vastgestelde aaital er toe zal leidon, dat ook uit groepen van niet—lichte gevallen delinquenten in vrijheid gestold zullen wor4
den, terwijl anderen uit zoodanige groepen gedetineerd
zullen blijven, Hot vrijlaten op korten termijn zal tevens, naar haair neeningf de behoorlijke wederinschake—
ling van de vrijgelatenen in het :-i^. .tschappolijk leven
en het toezicht op deze menschen ondoenlijk maken»
(tOj>

korte Golf" (hoofdredactie J.H.Scheps) is het
eens met "Het Yrije VolkV' dat op 22 Juli 194-6 schreef,
dat de terugkeer van tienduizenden gedetineerden in de
maatschappij ons voor e .n probleem stolt, dat de regooring met geon maatregelen, hoe doortastend ook, zal
kunnen oplossen, nl.het probleem van de gezindheid der—
ontslagenen,

l
j

!

.
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•

• ontslagenen, die verbitterd zijn door de lange onzeker-

heid van het kampleven.

l
"De Tribune" van de R.C.P,(Nedarlandsche sectie van
\e IVe Internationale) schrijft in haar nummer van 27
l
Juli 194-6$ dat tt4-5*000 fascisten op de arbeiders zullen
worden losgelaten."Het blad stelt het voor alsof in de
kanpen "luierende,gaedgevoode, zonverbrande SS-ers en
! •—S.D.ers en andere fascistontuig" nicuwo krachten noesten
opdoen," om op do arbeidersklasse te worden losgelaten"
en zegt, dat het eonig doel der govangenen is:"vechten,
vechten tegen communisten en Indonesiërs," Het zou de
Re^o^ring bekend zijn, dat deze stonuing aanwezig ie en
dat zou do redon zijn, dat iien zo wil vrijlaten»Do Triburc
eindigt haar betoog mot de woorden:" Ma Je scho.n schip.
We nomen ze niot»Wo,rt de fascisten uit do vakbeweging,
Be Tribunalen onder de controle dor arbeidersorganisaties.
Verdrijf do fascisten uit du buurten."
In "De Vleja" wordt het vraagstuk der vrijlating •
door H«Bovenkerk op bohc rschte wijze belicht,Hij ziet
de vrijlating als ooa noodiaak
ü^n govaar.Hij acht de

—

aassa-vrijlating zonder systeem on eun nasle_p der "systecmlooze en willekeurige oppakkerij" van een ja^r terug,"
Hij nc.nt^ dat wij staan aan don aanvang van oen
experiment, waarvan heel weinig goeds is te verwachten
en heel vc-1 kwaads is te vro ,zen,Als hot ergste wat gebeuren kan ziet hij, dat de terugkeerenden van hot begin af zuilen worden xiiLtÊCstooton en buitengesloten .en
als het ware gedwongen ;sull<£i wordon OEI zich aaneen te
sluiten tot een groop van onma. tschappelijken, die hun
anti-dciaocratische kamp-nentalitoit net zich zullen blijve»
ven ronddragen,
Ben foit is, dat in de ITedorlandsche samenleving
twee groepen, die jarenlang doodsvijanden zijn gowoostf
elkaar zullen ontmoeten, het^,c^n zondor twijfel aanlciding
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moge gewezen word on op do houding van o on dool der bevolking to Stavcnisse^ wa^r o,? 22 Juli 1946 c^n groep voormalige N *S« B. er at waaronder de vroegere boercnlGidor^to—
rugkc-.rde.Do ontevredenlieid der dorpsbewoners uitte zich
door hot plegen van gewelddadigheden togen do vrijgelatenen en hun bezittingen. Tot in don nacht worden klappen
uitgedeeld en ru ten vernield»
VII. AMSÏI31DAMSOKE OUIflüTOBKHE NG

Op 17 Juli 194-6 werd in het Vlangebouw to Amsterdam door afgeva.'.ridgden van. de afdc^lingcn van de Vlaingro&pen, do Wodorlandsche Vor^ünifling voor _ Spxue-..lp Her— yonai-ng en de Budolf Rpckor Stichting iv. principe bö sloten
tot oprichting van de Amstordanechc Cultuur-Kring.
In volgende bijeenkomsten zullen do doelstellingen
worden vastgesteld. Aan do navolgende vcrecnigingen en redacties van bladen worden door de te houden bij e nkonsten
uitnoodigingen verzonden:
Het Instituut voor Arbcidersontwikkulingj de BaanbrekerjPerhimpoenan Indonosiaj "Vri j donkcrsvore .niging" "De
Dageraad" Algemocno Student onver c ^niging Arasterdamj Marx—
Instituut} Spartacusj Vore niging "Noderland-Indonosia" }
Do Vrije Kathedcrj Vrij Nederlandj Vere^niging "Vrij Spanje" Vrijdenkers Eadio-Omroop.
Hot ligt in do bedoeling de winxcrprop .(janda—campagnes der verschillende organisaties te coördineoren en .
daartoe in de A. O.K. samen t o werken.
Als secretaresse der A. G. E. fungeert voorloopig
Mevr.H.A.Pransman-de Korte te Amsterdam. .
VIII. POLEH I
28 Juli 1946 is te Eygelshovcn het 19 jarig bestaan
van de R.K»Poolsche Vere niging gevierd. Als voorzitter
fungeerde
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fungeerde do rocds mc_.r genoemde Kowalkski\n vcrtegonwo-rdigcr van de Poolscho Ambassade, do ho„r Lipinski,
was aanwezig, terwijl c cm 50-tal Polen uit België als
Basten do bijeenkomst bijwoonden, on vondür leiding van
o,-n onderwijzeres volksdansen uitvoorden»Zij voorden
voorts oen toonoclstuk o?, wa_.rvan de tondcnz kon, .olijk
gericht waa tegen het oudon Polen,In oen korte schots,
wa ..rin . ~n P.,olsctie officier en eeneold..,, ,t optradcn,werdcn do oud-President Micolajczyk on Generaal Anders gehekeld,Vele ar'Jiwezigon toonden tijdens de opvoering weinig bijval.
Het podium was versierd mot foto's van Biezoek,Pro—
sidont van don Nationale Ba..d van Polen, van Oscobka
Moravski on van Zytomiersky,Ma rsciialk van Polen, on mot
don Poolechon adola.-.r not weglating van ie kroon,
IX. EENHEIDS-VAK-CiaJTRALB
Op 29, 30 en 31 Juli 194-6 hooft do E.V.C.to Amsterdam eui congres gehoudon tor besproking van de pla...non
tot fusie met het N'»V,V,Zooals bokond, zijn de besprekingen mot de iü.V.V.-bestuurders ro~ds maandenlang gaande en zijn daarover rapporten uitgebracht,Hot N.V.V.had
.den eisch gestold, dat door het E.V.C.voor den d .ur der
besprekingen geen stakingen, gericht togen de bondon
van hot N•V.V,,zouden vrorden geproclanoardi
Op don openingsavond van het congres sprak als oorste B.Blokzijl, In zijnrode vestigde hij er do aandacht
op, dat, hoewel, de E.V.C.gcjn stakingen had uitgoro"opcn,
er thans toch hi .r on da .r werd gestaakt,Hij sprak geen
woorden van afkeuring tot hot N.V.V.jniai'.r stelde zich op
hot standpunt, dat getracht moest worden bin on 4 maanden de üonhoid tusschen N.V.V.en E.V.C,tot atand te
brengen,
'
Over k

- 26 Over do Indonesische kwestie on ovur de uitzending
Van dienstplichtigen naar Indie sprekende, zcido hij:"
Indien onze machtige aria het wil» staat gansch het radorwurk stil"i
Tijdens do congresdagen hooft do uo^rdorhoid der
afgevaardigden zich voor inwilliging van don eisch van
het N«V»Vjuitgesproken,
Tot do tegenstanders behoorde A»van den Borgt2o
voorzitter van de B.V.C,

6 Augustus 1946,

