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I. üOiüjraiÜTlSCHE PARTIJ NJÜDElxIAHD

('»De Waarheid")

7: n de C.*1. N. is in de maand December 1946 naar

buiten weinig gebleken. Dit h«udt niet in, dat zij niet

actief is geweest, integendeel de indruk is verkregen,, dat er

intens gewerkt wordt, doch in de partij zelf. !.-•» .?.o districtc;

zijn vergade ringen voor de leden der diverse af deelingen be--

legd, waar hun. harde waarheden zijn gezegd, In het algemeen

kan men zegeen» dat de instructies, die door F: nl de L Groot

in jtfo. eland zijn ontvangen en welke hij op zijn wijze ter par Iv

conferentie e.an de afgevaardigden heeft overgedragen, tot in

de afdeelinfcen zijn doorgedrongen en daar een bijzondere acti-

viteit hebbon veroorzaakt, üeixhcid, discipline en scholing n i*.*

de voornaamste punten, welke ter sprake kwaaien. Do verschillen

de nuances, wolke ook in de CiP«N. zelf voorkomen, zijn een.

doorn in het oo& van de leiding. Een Spreker op een afdeeliri- .••

vergadering te v,--r/:;6rdam drukte zioh zelfs zoo dterk uit, doe:-'

te zeggen, dat cle partij in Amsterdam wel 16«OOC lecen had;

maar lf;'ln i,rooc zand aan elkaar hing*. H * renoemde aantal

leden wordt nog te gering geacht, zoodat men in de maand

Januari 1947 een leden-werf actie heeft georganiseerd, «m het

aantal op 20.000 te brengen. Het totaal aantal partijleden in

Nederland b&clraitgt thans ongeveer 43.000*

. Do incolirijvint, op de obligatieleening van »]>- 'barheid" i.c
*

nog steeds gecm succes geworden. Zeer langzaam neemt het

waarvoor is in̂ e schreven, «nder druk van de partijleiding toe
Het
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H«t totaal ingeschreven bedrag is thans circa f,400.000. Oo'-

ten opzichte hiervan is den leden de critlek der leiding niet

gespaard, üooh het gevolg is slechts een Icleine tcenatie van

het totaal ingeschreven bedrag, aangezien het iieerendeel der

inschrijvingen uit bedragen van f.5,— en f.10.— bestaat.

In ?>«t vooruitzicht van de fusie der S.V.C. net het N.7.V.

is den partijleden £iet den xaeesten nadruk gewezen op het be-

lang om deel Y.G nuaen aan de vakbeweging en lid te warden var.

de ï;,V.C, Eet rckijnt, dat er nog duizenden leden van de O.l'.lT.

geen lid zijn van dezen- vakbond.

Teneinde oen nauwer contact met de zusterpartij in flusland

te bewerkstelligen, is de oprichting van een vereeniging U. .U

R.-Nederland in het vooruitzicht gesteld. Hen kan aannemen, cU t

de ooiaaunistiödie invloed in deze vereeniging belangrijk groo-

ter zal.zijn dan in de tot nu bestaande vereenigingen, die

vooral het oontaot «ieD dé Ruésisché cultuur willen bevorderen.

"De Waarheid" noent de distriots-vergade ringen v/aar discussies

worden gehouden als een uitvloeisel van de partijconferentie,

een onderdeel van de "oanpagne ter versterking van de Casuau-

nistische Partij-'. De berichten over het resultaat der bespre-

kingen zijn l»ij de leiding slechts druppelgewijs binnengekomen,
de

hetgeen aan "-sJGarheid" de ontboezeming ontlokte, dat "de inkt

op de schrijxbureaus van de secretarissen in de districten

misschien bevroren was", zoodat zij de resultaten niet konden

melden. Dit v/elrb het vermoeden, dat er niet zooveel resultaten

te iaelden waren als eigenlijk wel gewenscht v/as.
Toch
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Toch worden als eerste resultaten gemeld de oprichting van

twee nieuwe afdeelingen, n;i. die te Badhoevedorp en te

Zwartsluis en een leo.envd.nst te Aui8t«rdem; op een avond

zelfs van 139, Teneinde de leden-viferfactie te'stimuleeren,

zijn wedstrijden georganiseerd tusschen verschillende dis-

tricten; zoo heeft Enschede het district j&isterdam uitge-

daagd i om even snel 20,000 ledön té tellen -als eerstgenoemd

dièirlót 2ÖOÖ lec.en;; er zijn Wedstrijden tusschen Den Haag

en Groningen en tusschen Rotterdam en Haarlem, voor het

cistrict met de beste resultaten is door het Partijbestuur

een vlag beschikbaar gesteld*

Het dagblad tr.De Baarheid" is l.n December 194-6 ondergebracht

in het gebouw '-Po.Xinr. Meritis" aan de Keizersgracht te /gaster-

dam, dat daartoe is aangekocht. De vestiging is een onderdeel

van de centralisatie van het bëdïijf, waarin ingrijpende

bezuinigingen moeten worden aangebracht*

De toestand' in Indie is in een zitting van het Politiek

Bureau besproken. Het Bureau stelde vast, 6.at "de eenzijdige

afba kening van een demarcatielijn door de Nederlandsche

legerautoriteiten, zonder overleg met de Indonesiërs en

zonder het geschil aan arbitrage te onderwerpen, zooals in

de wapenstilstandsovereenkomst v/as voorgeschreven, een

scheiding van dit aoooord beteekende, waarvoor de volle ver-

antwoordelijkheid op het Nederlandsche opperlcornmando viel".

Het Politiek Bureau verwacht, dat er geen rust en vrede in

Indonesië
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Indonesië zullen komen, zoolang de Nederlandsche troepen ó.am

Gevestigd, blijven. De Partij zal dan ook voortgaan met ha&r

actie tegen uitzending van troepen en tegen de wijziging van

art,19E der Grondwet en het Politiek Bureau heeft voorgest3.id

een gemeenschappelijk front te Vormen van voorstanders van

vr«de én overleg op de basis van erkenning van de IndonesiticLs

Republiek, Dit' front zou dan gevormd mdeten 'worden door de

Partij van den .Arbeid, de C.P.N, en het N.V.V. en de E.V.C.

De Nederlandsche communist Nico Mourer heeft als oud-

Span Jes tri jder namens de Nederlandsohe oud-SpanBestrijders

het woord gevoerd op de Conferentie der Internationale Brigade

te Parijs. Namens de Vereeniging "Vrij Spanje" was daar aan-

wezig Mevrjouw Alma-Heijnen In zijn rede zeide Mourer zich

bijna beschaamd te gevoelen, dat hij.het lot der Nederlandsche

oud-S;;>an Jes t rijders voor hfet internationale forum moest bror. •

gen en hij gaf de verzekering, dat de fetem van Minister Van

Klefferts in de U.N.0. niet die van het Nederlandsche volk vr.fc,

Laatstbedoelde stem had volgens Mourer geklonken in de markt -

hallen te Amsterdam.

Het propaganda-orgaan van de C.P.N» "Voortvaar t a", dat tot
"\u toe eenmaal.per 14 dagen verscheen, zal binnenkort, ingevol-

ge toestemming van den Persraad, een weekblad worden. Het ,>
blad is onder den naam "Spholl.Pfi en Strijd" uit te illegali-

voortgekomen en werd later "Voor.:.:.cx-ts"gedoopt.

51 December



- 5 -

31 December 1946 was de honderdste geboortedag van

Fgrdinand peaqla, Nieuwenhuis , welke gewezen predikant tot

zijn overlijden in 1919 een belangrijken invloed hoeft gehad.

op de Nederlandsche Socialistische arbeidersbeweging. Zijn

grootste activiteit ligt in de jaren van 1880 tot 1893. Hij

onderhield nauw contact met Karl Marz, Engels en Kautsky.

Ter gelegenheid van zijn geboortedag zijn door de C.P.N.
( i

in verschillende plaatsen herdenkingsavohden georganiseerd.

ii.
(Trotzky'isten) .

De Revolutionnair̂ onuaunistische Partij herdacht- in «De

Tribune" van 28 December 1946 haar eenjarig beet aan J

Op 23 en 24 December 1945 was op1 een bijeenkomst van het

Comité van ffevolutionnaire féarxléten te Amsterdam besloten te';

de oprichting van de R «C .P., aangezien naar de meening der

vergadering de C.P.N, en de Socialisten een politiek van vei -

zoening voerden*

De K. C. P. noemt hen, die behooren tet de J^ea^oe^ en Sî aav-

taous, dilettanten, geen klassestrijders. Leze groepen zijn

volgens de R.C.P» tot den ondergang gedoemd. De I:. C. P. beroemt

zich er op, dat ai J een onderdeel is van de 4e Internationale.

Zij wijst op den vooruitgang van haar zusterpartijen in het

buitenland. De Fransche Sectie zou in het arboidersdistrict

3eine-et-0ise bij de verkiezingen 13.000 ntemaen behaald

hebben.
In
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In A".eril:s zouden door de 'i'rotzkyisten, daar waar zij can-

c-idaten konden stellen, meer stemnen zijn behaald, dan door

de Sociaal -Deuoorateh en Cor.nunisten tezamen. Hierin siet de

Partij het bcwijar, e^i zij net v..rtrèuv/ci run *u rjtboidcrn / . . ' < • r.
winnv.*. -.

In. cle Tribune van 7 Lecenber 1946 werd den arbeiders

zen op het feit, dat ondanks de 24-uurs proteststaking op

£4 öepteubei- 1946̂  de troepenverschepinÊen nog steeds door-

eone vonden. Volgens dit blad Loudën vele arbeiders in eroo«r

fabrieken zioh c,ls volgt hebben uitgelaten:

"Als de Woepeiiverschepingeh doorgaan, sullen wij de volgr,---

de keer niet achterwege, blijven , maar de algemeene staking c;

groote schaal herhalen".

Ir. hetzelfde blad wordt o.m» de woningnood besbroken* De

arbeiders worden aangespoord een sterken ö.i.-uk op hun partij-

en uit te oefenen, opdat Ce woningbouw versneld worc'.t»

Intüsschen vordt hun aangeraden ( en nood onmiddellijk te

.doen verminderen, door evenals de Lngelsche arbeiders, de

woningen en paleizen der bourgeoisie te bezetten.

Als voorbeelden worclen genoemd de Koninklijke Paleizen

te jjasterdam, Apeldoorn en 's-G-ravenhage .

De finanoieele toestand van de L.C.P. schijnt zorgelijk

te zijn. Op de uitgave van het weekblad "De Tribune" v/oicit

verlies geleden. Van de 5000 cörulxte errecylaren v;orcen er

ongeveer 2500 verkocht. Derhalve wordt in overweging ge-

nomen, ow de vrijgestelden van de partij L r" r. t Mulder.,

Wouter Tieleuan
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* /i lly de Boer en k/J: j^nten, slechts voor-
' * • • " * . - " ; * • j

halve daten, in dienst van de partij te laten v/erken.

'Lenige vooraanstaande leden der li.C.Pi hebben in October
* - " '.*

1046 onder leiding van zekeren ICajÊanarka een bezoek gebracht

aan partiJcehooteri in de Ardennen.

III

Svartacus heeft aioh verdiept in het vraagstuk der wilde

stakingen, die zich den Inatsteii tijd nogal eens tijorgedaah

hebben* Qbi zich iri dit onderwerp in té léven, raadt het week-

blad "Spartaóus." AIIÜ zich te vanden tiaar ';het veld der eco-
• -. • .• < ' ••

noraischè belangen/ waar' de massa's intuitióf den bitteren

strijd voor hun levéhii onder houd voefént:J Het blad ziet ver-

band tüsschèn hét verdwijnen der kleine bedrijven en het

feit, dat de Vakverëehigineen niet lüëer in üeaelfde iaat e

de instrumenten van strijd voor de'arbeidere fcijni Alö de

arbeiders zich ervan bewust worden, dat de vakvereehigingen

hen niet weer kunnen leiden bij hutt 6trijd -tegen hét kapitalis-

me, zouden zij genoodzaakt zijn zelf nieuwe vormen van strijd

te vinden en toe te passen. Deze nieuwe vorm zou can de veil-

de stalcing" zijn, waarbij de arbeiders zich ontdoon van de

leiding der oude voormannen en van de oude organisaties en

zelf het initiatief nemen.

Spartaóus a'oht de "wilde stakingen" spontane uitbarstingen,

de echt practische uitdrukking van klassestrijd tegen het
kapitalisaie.
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kapitalisme. Deze stakingen zouden een nieuw streven zijn

in c.e arbeiders, te drang OKX zelf te beslissen, inplaats

van to gehoorzamen aan de leidei-s t Ür zou dus een ouniekeer

gekomen zijn, een nieuwe tactiek,; een nieuwe oriëntatie,

n.l. c e tiethode vaji directe actie t b-.-: :.tacus noemt het zoo-

genaeiade nieuwe verschijnsel: "De eonî e v-erlcelijko opstand

van den mensen tegen het ten doode neerdrukkende gewicht van

het alles beheerschende wereldkapitaal."

Slechts de wilde stakingen hebben de volle sympathie van

S.;>artacus» Lön spartacist ziet daarin een begin van de door

hem gewenschte sociale revolutie, van de ineenstorting van

het kapitalisme.

j)è kleine stakingen van deze soort zouden v/el geen succes

hebben en moeten v/orden afgebrokerij tóaar zij Moeten ook be"-
\d v;orclen als waarsohüwiügssöineh, volgenë de ; .:?Q̂ta-

cisten. Pas als uien in het vijandelijke kemp een uitbreiding

vreest, zal r,ien den .arbeiders concessies doen. In de toekomst

verwacht de S >artacusbond, dat de vdlde stakingen grootere

vornen zullen gaan aannemen, zoodat de o >enbare orde zal

worden verstoord, en de arbeiders zich neester zullen maken

van de bedrijven. /J.s zij dan de staatsmacht tegenover

zich vinden, zullen de stakingen een ;>olitiek karakter

moeten gaan aannemen, de stakingsccuraite'B zullen verstrek-

kende inaatschap,:>elijke functies krijgen en het karakter

aanneoen van de jsgbej.derjaira.djgïi,̂

IV
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IV, VRIJE

De vrije socialisten spelen in het politieke leven geen rol

van be teekenis: Jiun invloed is als gevolg van hun klein aan-

tal, gering. Acties worden door hen vrijwel niet gevoerd, kij

nenen onder de links -extremisten min of toeér fie plaats van

zonderlingen in. Voor hun Juiste vvaardeering is het wensche-

lijk hun doelstellingen hierbij ter kennis te brengen.

Lij f.aan uit van het standpunt, c".at ieder nensch naar zijn

behoeften aanspraak kan maken op een deel van alle stoffelijke

en geestelijke v/aarden, welke noodig zijn voor zijn levensge-

luk, voorzoover de wetenschappelijke en cultureele «ntwikke-

ling van de wereld die waarden kan verschaffen. O. dit te be-

reiken, streven zij er naar, dat de erondj de fabrieken, mijnen,

transpoi'tiiiddelen en allé voortbrengselen van wetenschap en

cultuur, eigendom worc.en van1 do ^productieve hoofd én handar-

beiders". Als dit bereikt is, 'zal naar hun inzicht de Staat

overbodig zijn en het sociale leven zal automatisch geordend

v/orden, zonder eenige gezag of bestuur. Hetgeen zij " de kunst-

matige grenzen tussohen de volkeren "noemen, zal verdwijnen

en er zal slechts een vaderland zijn: de wereld, en een volk:

de menschheid. Klr.ssen en standen zullen tot het verleden be-

hoor en, regeerders zullen worden vervangen door raadgevers en

opvoeders. "Als dit bereikt is!:, zeggen de Trije Socialisten,

"zal de mensch langer, gezonder, vrijer en gelukkiger kunnen

leven" .
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Zoolang dit alles echter niet is bereikt, belegt de V.S.V.

vergaderingen* meestal uitsluitend voor de leden, waar aange-

ven wordt op welke wijze het toekomstig geluk kan worden be-

reikt. Als middelen daartoe worden o.a. aangegeven: "het

vernietigen van het militairisme en den nationalen waan»,

Dooh naast het propageeren van deze vernietiging wordt den
• .

leden medegedeeld, dat de mensen niets te verwachten heeft van

politieke hervormingen en revoluties, die slechts de macht

verplaatsen: hij moet zijn heil zien in "zelfopvoeding,acdc-

: lijké levensbegeerte en natuurlijk zedelijk verstandig be-

sef". In de bedrijVen moet dagelijks verzet gepleegd worden.

^ cm de uitbuiting van de arbeiders te bestrijden en voor dezen

meer zeggenschap te veroveren* Op welke wijze het verzet moet

worden gepleegd, woSrdt niet aangegeven. "In het algemeen", zegt
i
j de V.S.V., "moet meet welvaart, vrijheid en recht voor allen
i • • .

Worden verkregen, moét omlaag gehaald worden, wat hoog troont

'• . en moet verheven worden, wat onderaan zwoegt". De godsdienst

• achten de Vrije Socialisten een belemmering op hun weg naar

Utopia j Alle vormeri Van godsdienst moeten worden weggeruimd,

men mag alleen hechten aan diji leven j niet aan een hiernamaals,

dat illusie wordt genoemd.

Als een der middelen, om de macht van den Staat te breidelen

en uiteindelijk te vernietigen, beschouwen zij: het zich ont-
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V* OUDE S«D.A.P.

Op 15 en 16 Juni 1946 is te Utrecht door soóiaal-democraton,

welke zich in de Partij van den Arbeid niet thuis voelden,

een landelijke bijeonkomst gehouden, waar ongeveer 100 pcrsor.cn

uit 28 gemeenten in Nederland aanwezig waren. Aldaar werd be-

sloten de oude sociaal-democratische partij weder op te rioix-

ten onder don naam van "Oude SociaalHDcnooratische Arboidcr»-

partij" on M&rxistisoh-sociaal-demoeratische beginselen, wcllx

naar de meening der vergadering door de Partij

van don Arbeid waren opgegeven^ weder onder do arbeidersklasse

uit te dragon. Ef werd een vObrloopig partiJ-bcstuur gekozen

en tevens worden eenige oommissies benoemd, welke inmiddels

met hun werkzaamheden aan aanvang hebben genomen. Bohalve

die, belast met de samenstelling van de Statuten en het huis-

houdelijk reglement, werd een commissie benoemd, welke de

beginselverklaring en het werkprogramma zal opstellen. Op ecu

volgende landelijke bijeenkomst zullen zij de resultaten van

hun arbeid aan de afgevaardigden voorleggen.

De partij geert een periodiek uit, waarvan het eerste nummer

in November 1946 is verschenen. Hot blad zal het contact

tusschen do af deelingen bevorderen en de richtlijnen van de

partij aangeven, welke zijn gebaseerd op hot partijprogramma

van 1912 en aangepast aan de tijdsomstandigheden*

In het eorste nummer van het blad, dat den nacm draagt" Pc

3ooiaal-Democraat". besprak de landelijke voorzitter van fic
partij
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partij, G.Kruit, wonende Rapenburg 1B3 te Leiden, de huidige

slechte levensvoorwaarden van de arbeiders en uitte de meen5.uc;,

dat de Socialisten tot nu toe verzuimd hadden de economischG

grondslagen voor de betere voorwaarden te leggen. Hij wees

op de botsing, welke tusschen de belangen van de arbeiders

en de bezittende klasse moet ontstaan, doordat het socialist-,

zich slechts kan ontwikkelen als de grond en de arbeidsmidc.c-

len gemeenschappelijk eigendom worden en de kapitalisten nlt t.-i

vrijwillig loalaten. Deze botsing is de onvermijdelijke klaMnc -

strijd. Voor den socialist moet, volgens de overtuiging vaa

Kruit het parool zijn: "In den klassestrijd naast en met de

arbeiders"

Mevr l WedtJos Loop.ult te Aasterdam, schat in een artikel :'.n

"De SoöiaalHDemooraat", dat origèveefc 40.000 personen, die in

de B.DiAiPé waren georganiseerd, momenteel dakloos zijn* Een

ander deel zou zich bij de CJP.N» aangesloten hebben, Vol^euu

haar ia de klassebewuste arbeider vati mëèningi ö.at de Partij

van den Arbeid geen mogelijkheden voor hem biedt. De opneme

van de S.D.A.P» in de P.v.d.A» noemde zij een "fatsoenlijke

teraardebestelling",

Het toekorastige partijwerk zal bestaan uit:

l* den organisatorische opbouw van de partij,

2» de theoretische scholing, welke de basis wordt geacht voor

een Marxistische partij. Volgens het bestuur wil dit niet

zeggen, dat de leden dogmatici moeten worden en bij elke
gelegenheid
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gelegenheid citaten uit den "Marxbijbel" moeten aanhalen,

3» het voeren van een voor de arbeiders begrijpelijke socia-

listische werkelijkheidspolitiek.

De oude S.D.A.P* meent, dat het ontstaan van de Partij van

den Arbeid het socialisme in Nederland heeft verzwakt*

Hoe de nieuwe partij tegenover de C.P.N<- Btaat, is tot nu

toe niet duidelijk gebleken»

VI. CULTUREEL SOCIALISTISCH CENTRUM.

Te Vlaardingen is op 11 November 1946 het Cultureel Socia-

listisch Centrum opgericht. Het doel dezer véreeniging is, or,

de diverse schakeeringen, die zich in de Partij van den Arbeid

voordoen» dichter tot elkaar te brengen.

Het bestuur der vereenigihgj welke streeft naar de opriohtii1/

van een landelijke organisatie, ib als volgt samengesteld j

Voorzitter: Jan. CornelAa HOORWEG j oud 65 Jaar, directeur

eener wasseherij, lid van den gemeenteraad

voor de Partij van den Arbeid.

Secretaris: SJouke IEM5TRA. oud 42 Jaar, analyst.

Pennlngm»: Havm_J3QS, oud 52 Jaor assistent der Directe

Belastingen,

Leden: Nslly SLIKKER, oud 52 Jaar, eohtgenoote van

Jaccb van Klinkenberg,

Gerrlt Arie van Vliet, oud 43 Jaar, tank-

opnemer, allen wonende te VIatirdingen.
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Op 25 December 1946 werd door het Cultureel Socialistisch

Centrum te Ylaardingen een bijeenkomst gehouden. Er waron
v

200-250 personen aanwezig.

J» de Kadt. voormalig lid van de O.S.P., sprak over het

onderwerp "Vredesverlangen en vredeskansen". Hij zei o.m., dat

de menschheid een grooter verlangen naar vrede had dan naar

oorlog, doch dat dit verlangen niet stork genoeg was, om oon

blijvenden vrede te waarborgen. Hij wekte de toehoorders op

met woord en daad te toonen, dat het democratisch socialisme

in staat was den vrede te brengen.

Door de Kadt werd de binnen-, noch de buitonlandsohe politiek

van de regeer ing aangeroerd •

VII. KSRK EN VREDE*
ét* 9»"^*m £• ••^••••rtk* *<( tfft ̂ M

"Ketfk en Vredo1' behoort tói) de oudste on meest prinoipieele

pacifistische on anti-milltairistisohe vei-eenigihgen hier te

lande* Zij bestond roe£s voor den oorlog on werd na haai- ont̂

binding tijdens <?.& bezetting, op l Juni 1946 te .Amsterdam

opnieuw opgericht,,

De groep ie aangesloten bij de "International Fellowship

of Reopnotl.in'Bprj." en is een Christelijke geloofsgemeenschap,

die als hatu1 overtuiging uitspreekt:

1) dat de onti*eivi'.3nde en verzoenende liefde Gods, in Jezus

Christus geopenbaard, de eenige redding en genezing is

van de zondige en zieke menschenwereld;
2.
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2) dat deze liefde ons dringt tot liefde en verantwoordelijk-

heid Jegens den naaste en eerbied voor zijn leven, dat

onaantastbaar moet zijn;

3) dat de oorlog met deze beginselen zoodanig in strijd is,

dat hij uit Christelijk oogpunt volstrekt veroordeeld moe i

worden;

4) dat de wil tot gemeenschap en gerechtigheid de drijfkrrx.V;

moet zijn tot vernieuwing van de nationale en internatio-

nale samenleving;

5) dat een op deze beginselen steunende gemeenschapspolitit:1:

in haar kapitalistische, anti-imperialistiscLe en anti-

militairistische strekkingen een onmisbare voorwaarde is

voor een duurzamen vrede*

"Kerk en Vrede" stelt zich daarom ten doel:

l* Kerk en volk van deze overtuiging te doordringen;

2* Op te komen voor e.l wat uit deze overtuiging voortvloeit,.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a) het utgeven van het blad "Militia Christi" en andere ge-

schriften;

b) het beleggen van vergaderingen en andere samenkomsten;

o} het zoeken van contact en samenwerking met geestverwante

groepen In binnen-en buitenland;

d) alle andere middelen, die in overeenstemming zijn met •

haar beginsel en bevordelijk aan haar doel*

Het hoofdbestuur van "Kerk en Vrede" wordt gevormd door:

Prof.
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Prof» Dr«G«J.HEIRING. Oegstgeest, voorzitter;

Da •J« JVBuskes Jr», Amsterdam, 2e voorzitter;

J.J»WENTINK. Amsterdam, secretaris;

Ds• J«B»Tfr «HUGENHOI.TZ» Ammerstol. 2e secretaris;

AJBLFEERS» Bentveld, penningmeester;

C »T -ff» T JvR f «R KS *P _ KyCflfl l O l
^^^S^i^^i^^^^a^^t^^^^^W "~"• «-«-u- ̂  •» y

Ds.HINLOOPEN. Amstelveeh;

H,3"«LANKHQRS!Pt Alfasterdam;

Ds tKr>STRIJP. HengelD-0;

Dr>M*VQn der VOET. Haarlem;

Het orgaan van "Kerk en Vrede" is "Militiq Christi" maandblr/.'

voor Christen-onti-militairisten; de redactie wordt gevoerd

door Dr «M» v «d. Voet, Pijnboomstraat 24 te Haarlem. Het wordt

uitgegeven door de N.V« "De Tijdstroom". Bagijnestraat te

Lochem*

In verschillende gemeenten in ons land zijn af deelingen op1-

geridht, waar óp de bijeenkomsten verschillende onderwerpen

het Christelijk geloof betreffende, worden behandeld* Hiefbij

wordt dan steeds weor gewezen op de taak, die de Christuslij-

ders hebben, om elkaar lief te hebben en dit met de daad te

bewijzen* Zij mogen er dus nimmer toe overgaan elkander met de

wapenen in de hand te bestrijden»

Verscheidene leden van het hoofsbestuur, doch voornamelijk

Ds.Buakes on Dg«Strijd, traden op als sprekers op openbare

vergaderingen, belegd met het doel de anti-militairistisohe

gedachte onder ons volk meer algemeen te maken» Dat zij hierbij
soms
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soms samenwerken met anderen don prinoipleele anti-militairiy-

ten bleek op een te Hengelo-0 gehouden vergadering op 9 Eiecc•••-

ber 1946, waar naast Ds .Strijd als spreker optrad de oommuniU'.t

Wiering» De vergadering was bedoeld als een Voorlichtings&voir"
* » *

voor militairen. Door de sprekers werd Oèa. de Dienstweigeriu'

wet 1923 toegelicht.

"Kerk en Vrede" houdt in het algemeen een vrij hecht contra':.

met andere anti-militairistisohe organisaties in den lande,

terwijl voornamelijk door den 2den secretaris Ds«Hugenholtz

van Ammerstol, die reeds ver" voor den afgoloopen oorlog met

dit werk bezig was, voeling wordt gehouden met soortgelijke '
*

bewegingen en vereonigingen in het buitenland*

VIII. BRABANTSCHE BEVfEOINS - BBABANTIA NOSTOA.

Door het bestuur van Brnbantia Nostra (B.N,) word op de op
» •

4 Januari j.l. gehouden jaarvergadering een kort overzicht

gegeven van het werk, dat door de vereeniging was gedaan en

van de plannen, die men hoopte te verwezenlijken» Hierbij word

opgemerkt, dat de arbeid, die voor-de Brabantsohe gemeenschap

werd verricht, niet door alle Brabanders onverdeeld werd ge-

waardeerd.

Uit de vergadering bleek, dat men de navolgende onderwerpen

van groot belang acht*

De samenwerking Noord-Zuid»
, •«

Dit onderwerp heeft steeds de intense aandacht van-B.N. ge-
had
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gehad en daar deze samenwerking Noord-Zuid hechter wordt dan

ooit tevoren, meende het bestuur, dat de tijd voor "concrete

daden" was aangebroken. B.N. heeft mot andere veroenigingen

zitting genomen in het comité ter voorbereiding van de samen-

werking tussche de Katholieken in hetNoordelijke en Zuidelijke

taalgebied van Nederland*

In de maand Juli of Augustus 1947 hoopt dit comité zijn werk-

zaamheden aan te vangen met een groot congres, dat waarschijn-

lijk in Maastricht zal worden gehouden.

De Brabantsche Beweging schijnt niet het resultaat te hebbon

bereikt, dat men zich aanvankelijk had voorgesteld. Om de be-

langstelling voor deze beweging wederom aan te kweeken, heeft

men besloten een direotorium in te stellen, als voorbereiding

voor de oprichting van .kringen, der Brabantsche Beweging* Het

ontwerp-reglement zal aan de reeds bestaande kringen worden

voorgelegd. Het is de bedoeling, dat deze kringen een zeer

grodte "Zelfwerkzaairiheid" zullen krijgefa; zij zuilen autonoom

zijn en het recht hebben hun afgevaardigden te kiezen, in to-

taal 9 personen, die zitting hebben in de Centrale van Brabun-
*

t ia NOS tra.

Het blad "Brabantia Nostra".

Door B«N. wordt elke 14 dagen het orgaan "Edele Brabant" uitge-

geven. Om het verschijnen van dit blad, waarin op populaire

wijze de Brabantsche gedachte wordt verspreid, mogelijk te

maken, moest de uitgave van het vroegere maandblad "Brabantin
NOStra"
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Nostra" oonigon tijd worden onderbroken.

Thans achtte men het oogenblik aangebroken, om do uitgave

van "Branantia Nostra" te hervatten. Het blad zal 4 a 6 maal

per Jaar verschijnen en niet gebonden zijn aan actuoele onAor-

werpen. De bedoeling is, om in dit orgaan "fundamenteole be-

schouwingen" te geven over onderwerpen, waarvoor in "Edele
• •

Brabant' geen plaats is,

Benige plannen voor 1947•

De zomerbijeenkomst werd vorig jaar door een beperkt aantal

personen bijgewoond* Dit Jaür zullen vertegenwoordigers van

alle lagen der bevolking worden uitgenoodigd, om elkanders uoo

den en moeilijkheden te leeren kennen* Vooal zal men zich be-

raden, op welke wijze de oultuurarbeid in Brabant ter hand kan
w

.worden genomen»

Op den eersten Zondag in September zal dit jaar wederom een

dooden-herdenking plaatsvinden, waarbij een lid van hot Koiiink

lijk Huis uitgenoodigd zal worden, om gedenkborden met de nare

der gevallenen te onthullen.

Door Limburgers en den Cultureelen Raad worden besprekingen

gevoerd met menschen uit toneelkringen, om to komen tot de op-

richting van een toneelgezelschap, hetwelk het Zuiden aanvoelt

en den Brabanders iets kan leeren. Zelfs wordt gedacht aan do

oprichting van een toneelschool*

DC.
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U. EiSNHEIDS -VAK-CENTRAIE.

Het belangrijkste onderwerp, waarmede men zioh in E.V.C»-

kringen blijft bezig houden, is de fusie met het N*V.V.

Op alle vergaderingen der EiV.C. kwamen de verschillende

sprekers nog wel steeds terug op de bekende actie voor de

loonsverhooging zonder prijsstijging, maar daarnaast gaven de

sprekers tevens hun meening weer over de komende fusie.

Zoo oefende op een E.V,C.-vergadering te Rotterdam A«y&n -Ion

Berg oritiek uit op het NtV.V,, door de leiding daarvan te

verwijten de politiek van de reactie niet te hebben doorzien:

Immers na een Jaar moest deze leiding terugkomen op haar ver-

klaring van vertrouwen in de regeering. Zelfs Vermeulen en

Suurhof (N.ViV,) noesten nu erkennen, dat de politiek van de

EiV.C; de eenlge Juiste was 4"Dfe E.V»Ci moet thans dus tot

eenheid komen met het N.V.V." zeide spreker v.d«Berg en hij

vervolgde: "Als deze eenheid door organisatorische moeilijk.\o--

den tot nog toe niet tot stand is gekomen, behoeft dat geen

beletsel voor ons te' zijn om haar nu reeds onderling in de

bedrijven te gaan vormen, ook met de Christelijke en Katholieke

arbeiders: want lotsverbetering kan alleen door de arbeiders-

klasse zelf gebracht worden. Kapitalisme en arbeid kunnen nim-

mer samen gaan, zij verhouden zich als water en vuur".

In de persorganen der verschillende groepen, waarvan de lecion
»

in de E.V.C, zijn* georganiseerd, wordt de fusie ook geregeld

besproken* De Limburgsohe editie van De Waarheid uitte zioh

als volgt: Na de verkiezingen boekte de Nederlandsche
arbeidersklasse
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arbeidersklasse nieuwe successen. De eenheid in de vakbeweging

is bezig een feit te worden* Het E«V.C,-congres besluit met

een meerderheid van 30.000 eteir»ien de fusie-besprekingen voor1;

te zetten. Een ferme nederlaag van de Trotzkyisten, die met

hun demagogie vele goedwillenden hadden misleid* Een nccerln •

overigens voor alle arbeiders-vijandige elementen, of zij

nu links of rechts staan. Intussehen zijn de E.V.C* en het

N,V,V. tot overeenstemming gekomen over het fusierapport. Alle

leden van de E«V.C* hebben dit rapport ontvangen en vele Icoon--

vergaderingen vonden reeds plaats, waar het met nagenoeg alge-

meene stemmen werd aanvaard".

Do hierin gewraakte handelingen en uitlatingen der Trotzkyis-

ten, worden door dezen in hun orgaan"De Tribune" aldus gemoti»

veerd:

"De R.C»]?* staat op het standpunt, dat de eenheid dor ar beid o.-, ü

een noodzakelijkheid is i Wij verzetten ons echter tegen de vcov-
* ..

wadrden der fusie E.V.C.-N.V.vl De R.C*P. verast zich tegen

het feitj dat de arbeiders geen stem hebben bij het bepalen

van deze voorwaarden tegen het uitschakelen van elke vakbewe-

gingsdemocratie in de nieuwe statuten, tegen het aanvaarden

van de Stichting vajï den Arbeid en van het College van Rijks-

bemiddelaars, kortom tegen de geheele ver bureaucratiseer ing dei-

vakbeweging".

Honning kantte zich op een E.V.C.-vergadering te Heerlen

tegen de uitspraak der leiding van de R .K.Kerk ia Nederland,
waarbij
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waarbij aan de leden dier Kerk het lidmaatschap van de E.V.C. •

werd verboden en zoide daarover ongeveer het volgende:

MHet verbod van het Episcopaat t.a.v* het lidmaatschap der

E.V.C, is iets specifieks Nederlandsen, In Tsjecho-Slowakije

marcheeren zuiver Katholiek georganiseerden met hun vaandel me-

de in de l Mei propaganda-optooht. In Italië , waar in het

secretariaat van de Vakcentrale van de 3 secretarissen l oowtu-

nist, l socialist en l katholiek is, worden do groepen van dcüo

centrale door den Paus ontvangen en gezegend. Van de 50*000

Katholieken of Christelijken, die bij de E.V.C, waren aangeslo-

ten, is een belangrijk deel afgevallen". Henning wees er vorder

op, dat het N,V.V. onder Kupors er de schuld van was, dat deze

afval kon plaats vinden. Het NiV.V. had haar taak verwaarloosd.

Hij zou in ieder hoofd willen hameren, dat door verdeeldheid

de toestanden, die thans heerschen,.blijven voortbestaan* Over

het fusie-rapport zei spreker, dat daar dingen in staan, die

hem ook riiet aanstonden, maar daar er belangrijker dingen op

het spel stonden, zag hij deze over het hoofd. Elk E.V.C.-lid

had thans een fusierapport ontvangen en kon dit bestudeeren.

Hij vermeldde nog, dat er door een groep Spartaoisten samen

met een kleine groep E.V.C.-ers tegen de wenschen van hot be-

stuur van het E.V.C, in, getracht werd bij do fusie hun poli-

tiek streven op te dringen on dat er vervalschte fusierapportcn

tegen den prijs van f.O,35 verspreid werden, waarin te kennen

werd gegeven, dat de democratie de nek zou worden omgedraaid,

indien men tot de fusie zou overgaan. Henning zeide, dat men
het
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dat men het fusie-rapport onderling diende te bespreken, opdat

men kon beslissen of het al dan niet moest worden aanvaard,

en wees er op, dat het niet ging om het rapport als zoodanig,

doch cm de totstandkoming van een oenheid. Teneinde de fusie

gemakkelijker te maken, was het noodig, dat de EiV.C. en het

N «V .V* op nagenoeg dezelfde wijze zouden zijn georganiseerd.

Daartoe word de bedrijfsgewijze-groepeering, zooals die bij

de E.V.C, in gebruik was, thans overgenomen in het N.V.V., waor

tot nu toe een beroepsgewijzo groepeering gebruikelijk was. In

hot nieuw te stichten verbond zullen 15 bedrijfsgroepen wordou
» k

geformeerd. Het n'ieuwe A*N.V.B. stelt zich o.m* ten doel do

beschikkingsmacht en waar noodig ook den eigendom der productie*
. •

middelen in handen der gemeenschap te brengen, nua.w. nationali-

satie der productiemiddelen*

B.BlokziJl heeft ook via do pers nogmaals bestreden, dat

de E.V.C» een communistische organisatie zou zijn, waarin de

leiders voorstanders Van de fusie zouden zijnj om ook in de

nieuwe organisatie een vooruitgeschoven post der C.P.N» te ver-
*

krijgen.
> . B k

De houding der E.V.C. t.o.v. de staking in de haven te Ant-

werpen werd weergegeven in de resolutie, die werd aangenomen, •»'•"*" ~ •
op oon vergadering te Rotterdam op 5 Januari j.l. en waarbij

het volgende werd besloten:

na) Schepen, welke alvorens naar Nedorlandsche havens te

komen, eorst Antwerpen voor lossing hebben aangedaan,

zullen onder geen enkele voorwaarde worden gelost.
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• b) Goederen, welke van België uit langs binnenwegen naar

Nodcrlandsohe havens zijn vervoerd, zullen in die haTuoi

niet worden verladen.

o) Van schepen met cen gecombineerde lading zullen de
*

Nederlandsche en transito-goederen worden gelost; inc.V. >•

hiervoor Belgische goederen verwerkt moeten worden, k.u\

nen deze in de loodsen worden opgeslagen.

Het bestuur der E.V.C i móet in de gelegenheid worden w

steld hierop controle uit te oefenon. De E.V.C, zal deze

besluiten ter bespreking aan de S6heepvaartverceniging-Zu!0.

voorleggen11»

Roeds eerder had de E.V.C» zioh solidair verklaard met de

stakenden te Antwerpen, door op haar kadcrvergadering te JüP.Vvi"

dam op 29 December Jil« een motie aan te nemen j waarin1 dit tot

uitdrukking kwam» 9p dcse vergadering werd tevens besloten, on

op 9 Februari a.s., zijnde oen dag na het aanstaande E.V.C.-

congres, een massale nationale demonstratie te organisceren,

Ook werd medegedeeld, dat men van verschillende buitenlandse^;

vakorganisaties bericht had ontvangen, dat zij zich op het

E«V.C«-congres door delegaties zouden doen vertegenwoordigen*

Zoo zou men o.a. gasten uit Polen, Frankrijk, Italië, Hon£-.ari.:'c

en België verwachten. Ook de Indonesische vakorganisatie is

ultgenoodigd een delegatie te zonden naar dit congres.

Op 6. 7 en 8 Januari 1947 heeft het WereIdvokvcrbond oen

internationale kolenconforentie te Parijs belegd, tor bestud< -. -

ring van het worcldkolenvraagstuk. De E.V.C, werd ui t ge noodlij
haar
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haar deskundige vertegenwoordigers naar deze conferentie to

sturen. In GGD. volgend overzicht zullen hierover zoo mogelijk

bijzonderheden volgen*

Blijkens oen bericht uit Werkend -Nederland, het orgaan der

E. V, C,, heeft de voorzitter der E.V.C., B*Blokzijl aan den

gemeenteraad van Amsterdam de vraag gesteld, om de E.V.C, toe •

te laten tot het Georganiseerd Overleg, daar hij met cijfers

kon aontoonon, dat ruim 40$ v«n. h&t Amstcrdamschc gemeente-
• w

personeel in do E.V.C* was georganiseerd.

Hot Gemeentebestuur zou hierop hebben geantwoord, dat het

gelet op het aantal werklieden en ambtenaren, dat in de E «V. C.

georganiseerd is, het wens c hè lijk achtte, dat de E.V.C, in het

Georganiseerd Overleg werd opgenomen*

é S T A K I N G E N »

Op 3 December 1946 gingen plm»140 man van het personeel dor

sigarenfabriek van Smit en Tjsn Hoye te Kampen, in staking» £.13

protest tegen het feit, dat zij zich moesten onderwerpen uun cc

fouilleering door een nieuw aangestelden portier. Dit geschiud-

de zonder inmenging van eenige vakorganisatie; toen de vak-

bonden erbij betrokken werden, was spoedig aon ace oord bereikt,

waarbij aan de oisohen der stakenden werd tegemoet gekomen.

Het werk werd daarna cp 4 December 1946 hervat.

Het personeel van 'de afdeeling voorspinnerij der textielfa-

briek N .V ,Rigters bleek v/h G.J.v.Hook en Zonen te Enschede.

legde op 13 December J.l. hot werk neer. De directie der fabiic
had



- 26 -

de gewoonte bemiddelend op te treden bij het aanvragen van

textielgoederen door het personeel. Niettegenstaande deze motU,*

werking was men ontevreden over do behaalde resultaten. De

daarop uitgebroken staking werd door geen «nkol vakverbond noch

door den fabriekskernraad gesteund* Zonder dat de eisohen c. c.:

stakenden ongeveer 60 in getal, waarvan het meerondeel vrotw«.a,

worden ingewilligd, is het werk op 16 December 1946 horvat.

In December 1946 werd gedurende een dag hot werk neergelegd

door oen 20 tal naaisters van de oonfe,trtj.efabr.iók dor firma

Wevers te Enschede k Er heersohte ontevredenheid onder het p .._v>o-

neel over de vaststelling van het signi '«Stukloon"!

In don niiddag van Vrijdag 20 December 1946 legden ongeveer

30 meisjes, werkzaam in de kiein*4aöniage afdooling op de fabrio.:

van Hazemeijers apparaten aan de Tuinstraat te Hengelo, het.

werk neer, uit protest tegen het feit, dat op de textielfabrie-

ken, textiel ken t/orden verstrekt, terwijl" zij daarvan venno-

kon waren on bovendien naar hun meening de loonen in hot bu-.'-- .1,1.

te laag waren. De organisaties en de fabriekskern waren tcgcui

deze staking en steunden de stakenden niet, als gevolg waarvan

hot werk zotiö.er dut do eisenen dor stakenden waron ingewilligd

op 23 Decenoer 19*6 voor tor hand werd genomen.

Op Maandag? 30 Pccom^or 1946, dreigde in do haven van Rottor-ic

een arbeidsconflict to ontstaan. Havenarbeiders weigerden 2

schepen te lo&son, omdat de lading oorspronkelijk bestemd zou

zijn geweest voor Antwerpen en dus "besmet" sou zijn. Zij zar'cn

hierin een niet nakomen van de tusschen de E.V.C, en de
Taartverecnl'«p v_g
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Schaapvaartvereeniging-Ziiid in deze aangelegenheid gemaakte

afspraak. Het conflict werd in don loop van den dag bijg&lcei?,

Aan de lossing is voortgewerkt en nadere besprokingen zouden
*

worden gevoerd*

In het begin van Januari 1947 brak een wilde staking uit c,i~

der do stiksters, werkzaam op 6 aohoenfabrieken te Oisterwi.y.;

Do oorzaak dezer staking, die op een der fabrieken reeds op

30 December 1946 was uitgebroken en waarbij zich langzamerhand

op andere fabrieken werkzaam zijnde meisjes hadden aangesloti i>

was, dat aan het personeel niet de gebruikelijke Kerstgratif->

oatie was verstrekt»

Er werd door de stakenden gepoogd! om de staking, waarbij

plBUSÖ me is j-es waren betrokken 1̂ m«Mr algemeen te doen worden..

Vóormamelljk door het optreden van de RaKl vakorganisatie werf.

echter bereikt, dat de stakenden konden worden overtuigd van

het algemeen belang, om de staking op te hè f f on. Inderdaad VA ..:

daarop op 7 Januari 1947 het werk hervat. Hoewel er van geen

enkele politieke actie sprake was, en hot werk inmiddels is

hervat, is de oorzaak van ontevredenheid niet weggenomen en

blijft de verhouding tusschen werkgevers on personeel nog stcodo

gespannen*

XI. DE HAVEM3TAKING IE ANTWERPEN.

Hoewel in België reeds meermalen stakingen van grooten om-

vang hebben plaatsgehad, hoeft de op Vrijdag 13 December 1946

onder do havenarbeiders te Antwerpen uitgebroken staking
zeer
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zeer do aandacht getrokken, ook in Nederlands

Voor de arbeiders in los dienstverband had de Belgische Ovtrr

heid een "bestaanszekerheid" gegarandeerd, indien hun door

omstandigheden geen arbeid in de havens kon worden verschafte

Deze werkloozen behoorden volgens hot voorschrift alken werk-

dag tweemaal in de aanwcrvingslokalen te verschijnen, alwaar

zij op een aan hen uitgereikte kaart een stempel ontvingenj

waarop zij een uitkeering konden verkrijgen*

Sommigen verzuiihden echter stelselmatig de kaarten te laten

afstempelend Iii Oen bcginüö weid hierop van Overheidswege geen

aanmerking gemaakt, maar toen het aantal arbeiders, dat don

controle-maatregel negeerde, voortdurend grooter werd, heeft

men tenslotte geweigerd hun de vastgestelde uitkeering te doen*

Hot gevolg hiervan was, dat de betrokken arbeiders meenden te

moeten protesteeren. Zij trokken in optocht langs de havenwer-

ken en trachtten andere havenarbeiders te bewegen eveneens In,t

werk neer te leggen, Inderdaad golukte dit, zoodat tenslotte

circa 13.000 havenarbeiders in staking waren. Bij hen sloot üic

17 December j»l. het personeel der sleepbootdionsten aan, ter-

wijl nadien hot personeel der bewakingsdiensten van de dokken

eveneens het werk neerlegde. De arbeiders van cenige scheeps-

werven, waar sedert hot begin November 1946 werd gestaakt, mede-

gorekond, bedroeg het aantal stakende arbeiders in en om Ant-

werpen tenslotte ruim 20.000»

Als speciale grieven noemden de havenarbeiders de slechte

verwarming in de aanwervingeburcaux en het geringe verschil
tusschcn
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tussohen de loonen der werkende havenarbeiders en die van hen,

welke in aanmerking kwamen voor de uitkeering dor "bestaans-

zekerheid". Zij klaagden voorts over de slechte textiel-

voorziening en over het feit, dat zij bij bijzonder moeili;;V.i°

werkzaamheden geen extra bijslag ontvangen. Echter is de g.T'-cv-o

actie in feite ingezet ter verkrijging van een algemeene

aanzienlijke loonsverhooging, zonder een daarmede samengaanüo

prijsstijging. Men is in België n.l. allerminst tevreden over
*

de prijzenpolitiek der Regeering*

Hoewel onderhandelingen tussohon de Regeering en de stakers

plaats hadden en geen der vakbonden zich achter de stakers

plaatste, integendeel, meermalen door hen tot hervatting dei'

werkzaamheden werd aangespoord, bracht dit geen verandering

in den toestand*

In het begin van de staking bleek niet, dat eenige politiol:o

partij de actie stimuleerde, doch na eenigen tijd gaven de

Revolutionnair*-Commühisteh in het bijzonder de Trotzkyisten

Petrus Doromans van eenige activiteit blijk. Ook het reeds bij

vorige stakingen op den voorgrond getreden "Aktie-Komitcit",

waarin de bekende communistische gebroeders van den Brande '..V.T.

voorname rol spelen, liet van zich hooren.

De omstandigheid, dat de communisten in België mede-verant-

woorde lijlcheid in de Regeering hebben, heeft er toe geleid,

dat van een openlijk optreden in de staking van die zijde geen

sprake is geweest en men dientengevolge van een dubbelhartige

en halfslachtige houding .der communisten ging spreken.
Eenig
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;:; optreden van leden der E.V.C., R.C .P» of C.P «N. werd

in Antwerpen niet gesignaleerd.

De Belgische Premier heeft aan de stakenden een waarschuwing

gegeven en een oproep tot hen gericht, gesteld in de volgende

bewoordingent

"Aan de havenarbeiders,

He doe een dringend beroep op het gezond verstand en hot

verantwoordelijkheidsgevoel van de Antwerpsche havenarbeider;

om onmiddellijk den arbeid te hervatten.

Het belang van gansoh het land eischt deze hervatting on

zoo gij achterwege blijft, zal de Regeering zich genoodzaakt

zien, drastische maatregelen te treffen".

Teneinde de voedselpositie van het land niet in gevaar te

brengen, zette de Belgische Regeering een paar duizend sol-

daten in, om de schepen, die levensmiddelen aanvoerden, te

lossen en de taak der stakende havenarbeiders over te nemen.

Het gevolg van het optreden van den Belgischen Transport-

arbeidersbond, als onderdeel van het Algemeen Belgisch Vakver-

bond, heeft ten gevolge gehad, dat aan dezen bond verweten is,

dat hij het democratisch beginsel had prijs gegeven en zich

in dit conflict aan alle verantwoordelijkheid had onttrokken,

zóodat hij zijn invloed op de arbeiders sou hebben verloren.

De leiders van den Bond, die inzagen, dat zij terrein verloren,

zijn tenslotte tezamen met de christelijke Vakorganisatie met

de Regeering in onderhandeling getreden en hebben een vooretcl

ingediend, tot loonsverhooging van frs.25,— per dag. Als dr -.e
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verhooging niet zou v/orden aangenomen, achtte de B.T.B, zich

gerechtigd de staking te steunen, hetgeen tot gevolg zou

hebben, dat dan de havenarbeiders een toelage zou v/orden uitge-

keerd .

Op 28 December 1946 heeft het personeel der sleepbootdiem'U.n

het werk hervat. Hun eisenen inzake loonsverhooging zijn in£c»
»

willlgd.

Ben der gevolgen van de staking was, dat sommige buitenlnnc-

sche schepen, in het bijzonder Engelscho, Necerlondsche en

Zweedsohe, de Antwerpsche haven hebben gemeden.

Op een op 29 December 1946 te Amsterdam gehouden knder-vcr-

gadering van de E.V*C. werd een motie aangenomen, waarin men

zich solidair verklaarde met de Antwerpsche havenarbeiders.
»•

Tijdens oen vergadering van do E.V.C, te Rotterdam op 5

Januari 1947 werd met het oog op de staking te Antwerpen een

resolutie aangenomen, waarvan do tekst reeds in het hieraan

voorafgaande verslag over de S,7.C. werd opgenomen.

De besprokingen, welke na het deelnemen oer Belgische vakbc -

den aan de staki% hebben plaats gevonden tusschon do regeorin£,

de werkgevers en de delegaties dezer bonden, hebbon er toe

geleid, dat de Belgische regeering de door de werkgevers voor-

gestelde loon-en bijslagregeling heeft goedgekeurd.

De nieuwe arbeidsvoorwaarden zijn: loon per c.ag 180 frs. jylua

10 frs. vcrplaatsIngsonkosten. Hierbij komen cventueole v«;rc.oo.~

dingen voor vuil of zwaar werk, die 10 tot 30 frs. kunnen bc-ca-u-
»

gen. De gemiddelde loonsverhooging bedraagt dan ongeveer 24 Ix-j,
of
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of wel 22$,

De havenarbeiders te Antwerpen hebben deze door de regeerin^

goedgekeurde loonsverhooging in hun vergadering van üatordag-

ochtend 11 Januari 1947 met 5500 tegen 1000 stemmen aanvaard

en na ongeveer vier weken van staking word het werk op Zondag
»

12 Januari 1947 weer normaal horvat*

III. INDONESIË,

De Regeeringsverklaring in de Tweede Kamer over de Linggudj. VJ

overeenkomst heeft de pers aanleiding gegeven tot tal van be-

schouwingen en ook op andere wijze hebben voor-en tegenstanders

zich doen hooren. Do oorspronkelijke voorstanders der overeen-

komst hebben zich met de verklaring der Regeering kunnen ver-

ecnigon, velo tegenstanders daarentegen niet in het minst.

Hun tee©nstand culmineert in het argumentj dat aanvaarding vtn.

do overeenkomst do ontbinding van het Koninkrijk beteekont*

Teneinde don tegenstand zoo krachtig mogelijk te maken is ondc:

leiding van Prof.Gerbrandy tot stand gekomen hot Comité

,'jHsAdhaying RiJkseenheld t̂ dat zich ten doel stelt het centraal

orgaan te zijn van alle acties, welke in het land gevoerd v/or-

£en togen aanvaarding van het ontwerp-accoord.

Om de actie van de voorstanders op een zoo breed mogelijke

basis te stellen, heeft de Gaamunistisohe Partij Nederland
. » ^̂ »««̂ ««*»««« -i i - « ii •«••MBB.V̂ MÎ MMMMVĤ M̂ BM

(C.P.N.) een schrijven gezonden aan de Verconièing "Nederland-

Ind cccs ie"j,
"De
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"De progressieve krachten in ons volk zijn sterk gcnoeg"-

aldus de brief- "om de oorlogsdrijvors tot rede to brongen. Het

"komt er slèohts op aan hen te vere enigen en in beweging te

"brengen. Wij hebben de hoop, dat Uwe Vereoniging in dezen dm

"belangrijke rol zal kunnen vervullen. Hot zou ons hiertoe

"wensoholijk lijken naar wegen te zoeken om de grondslag van

"Uw verecniging to verbreeden en er naar te streven, dat zij

tot een vorbindingsschakel wordt tusschen do partijen, vak-

"orfi, nisaties on andere massa-organisaties, die bereid en in

"staat zijn de stem van progressief Nederland tegenover die vru
»

"de koloniale reactie te laten hoor en. Wij zouden U in verband

"hiermede willen voorstellen stappen te overwogen, teneinde

"tot een collectieve aansluiting van zulke organisaties te ko-

"men, in het bijzonder van de P.v.d.A* de C.P.N», het N»V.V* e:.

"de E.V.C," . .

In de Indonesische kringen h.t.l. is de stemming na de

deling dor overeenkomst inde Tweede JCamer naar het schijnt

niet zoo opgewekt, althans het blad "Inddnosia" reeft hiervan

blijk. De "koloniale reactie" weert zich geducht, aldus de

tondenz Van een hoofdartikel en mot het oog daarop wordt ook

daarin aangedrongen op een hecht front van progressief Nederland „

Inmiddels is ook tijdens de op 8 en 9 December J. l, te Am-

sterdam gehouden zitting van het partijbestuur der C.P.N» grootc

aandacht geschonken" aan de agitatie van do koloniale reactie

in ons land", al4us "De Waarheid". Het partijbestuur heeft
zich
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op het standpunt gesteld, dat ook indien het aooord van

Linggadjati door de Tweede Kamer zou worden goedgekeurd - hot-

geen intusschen het geval is geweest - de strijd voor den vrede

in Indonesië met kracht zal moeten worden voortgezet. De aan-

wezigheid der Nederlandsohe troepen aldaar heeft reeds de

wapenstilstandsovereenkomst tot een leeg gebaar gemaakt en

dreigt elke vreedzame overeenkomst te verstoren. Daarom hooft

het partijbestuur besloten den strijd voor terugtrekking der

troepen op den voorgrond te plaatsen.

De andere links-ertremistisohe groepen huldigen ook het

principe, dat er-voor de-Indonesische vrijheidsbeweging nog

veel bereikt moet worden. De Vlamgroep is mede van gevoelen,

dat de strijd pas staat te beginnen*

Ofschoon de C.P.N» geenszins tevreden is met den inhoud der

LinggadJati-overeenkomst en de partij actie zal blijven voeren

voor een volledige onafhankelijkheid van Indonesië, heeft de

Communistische Tweede Kamerfractie zich nochtans voor ondertec-

kening van het aocoord uitgesproken. De Conmunisten beschouwen

do overeenkomst slechts als winst in de eerste phase van de

Indonesische revolutie, maar meer ook niet. De bekende Indone-

sische communist Alimin. een der leiders der "Partai Kommunis

Indonesia" (P.K.I.) heeft nog niet zoo lang geleden in een

arbeidersvergadering te Magelang verklaard, dat de basis-orcx-

eenkomst van revolutionnair standpunt bezien van geen grooto
beteekenis
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betookenis is*

Hij wees daarbij op het voorbeeld in China, waar de parti.jou

reeds vijfentwintigmaal een dergelijke overeenkomst geteekcr.'!

hebben en de strijd nog steeds doorgaat, hierbij doelende op

den strijd tusschen de Communisten en de Chineosche Regeerius*
* * » • .

En de C«P,N« en de P.K.I», wier invloed in de Republiek

groeiende is» hebbon zich met verder, s trekkende bedoelingen

voor Idnggadjati verklaard, waarmede Moskou Uiteraard kan ?.n-

stemmen of beter nog: waardoor conform de inzichten van Moniioa

wordt gehandeld* Deinvloed van de Russische leiders volt ock ir

dezen niet te onderschatten. Dat de te Moskou gevolgde poli'ticl:

er op gericht is den Invloed van andere Mogendheden op deh

gang van zakefa in Indonesië te beknotten en te belemmeren, is

kortgeleden nog gebleken door een uitzonding van Radio-Moskou,

die een commentaar bevatte op een bepaald gedeelte van de over--

eenkomst, hierop noorkomende, dat hot gebruik van buitenlnr.düeh

kapitaal in Indonesië "op bevredigende wijze" geregeld moet

worden. Voor de ontginning van Indonesische mineralen is het

noodig buitenlandsche geologen to laten komen, doch niet uit

die landen, die bij de ontginning belang hebben, daar de mogo-

lijkheid bestaat, dat zij de nieuwste uitvindingen niet voor de

republiek zullen gebruiken. Hierin zou de SovJet-Unie hulp

kunnen verleenen, aldus de radiouitzending.
f

Den 7den December j*l. zijn verscheidene Indonesiërs per

m*s, "Wultevreden" gerepatrieerd, waaronder meerdere leiderde
figuren
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. figuren vfcn de "Perhia^oonan JadORS.?JL3^« ^n verband

is hot voroenieingsorgaen "Indcnesia" onlcelo keei-en niet

schonen. In het eerste daarna-uitgekomen nuraner (van 4

J.l.) staan als ï'ectc.ctielec.on vc^ield: I/.jajeng Piatotio,

T.Loenban Tobing ïl.L, on otenny Prat 0*10.

L c r student te W. ,.eningen, wet nerie ^jötrjojto^jïe.rcljpwa£orc .

hoeft oqn bi'ief Éosohreven ju-ja zijn vaóLer in Indonesië, vr<:c.?'

ven de inh«ud in een ra&io'-uitzciic.ing v&u de ^ice.i.mbliel: Incono-

sia" p.ls volgt is vroorgogeven:

"Gedurende de Duitschö bet,bttinc was de stidjd van do stu-,

•denten tegen het f&sci0EO govreidig; In füite is teae e tri;;;,

voorncwelijk do strijd voor de vrijheid, nog riiot eeeindi.:-•

Vorder verlalaf.rdo vorengehoetado sivitcntj dat hij throis vl--vr

do vrijheid van Indonesië' xwrlrte ou dat hij net een te^c].-

schap dansers e6^1'0*"1^0 twee Kaanden een rois door ï-ini clr.'.

haakte tbr behartiging ven de Indonesische belangen. Geci:vv:v

do t'o reis roaslrten <?o studenten ven de gelegenheid gebrui.,:

. au :.)i-oyc.gpjida te Lie.ken. Het .geüelschap had':',het- voorneinen

Engeland vack to bezoeken. Vervolgens schreof tJoebroto:

"ïn feite houd i}.c or niet van oïd tusschcn re- Koderlandors

t o loven, kij zijn halfdood on si'jjct helemaal niet te-ver-
v .

ij zijn er steeds pp uit o î oncoren £.v.'art te

c hun ei een buik i.iaar vol is. 1-lc.ar ai J zijn nooit

•ent&litoit.»



Nopens II • ïooaoct^ LtoeAa^ kjaloia, bedoeld op bladzijde 15 ven

"Overzicht nb.ll*1, is naê.or bekend. £ev;orden, c.at hij binnen

enkelo naandon vroor uit Indonesië teruglcor.it . Behalve aan

:;üo V<'aarheid"', is hij te Batavia ook „•ledewei-Icer e.ou het . •

blt.d •:Pjyj-ilJ:lPj;!cerKi' en het periodiek "latonesia^

K.Joesoof io in tio.^to; bor j.l. door f. t 7Toïlhi.T;tp»enan

InCon@sié\ c:'*, avc.tr c.i c d nuar Uet te Fraafc gehouden Wqrelö^

(blz.24 van i;0vcr2icht no.OS : '). Ovor c.it

congvos hooft hij in Indic verteld, det daar vun rcfl-disorii;?!-»

natie niets to Herken viel en c.at do sympathie van buitonlciiiv-

sehe studonton voor het Indonesische V^i ; :clc£»st:.ovün zper

r root v/as t £jij hebben in eon sohrijïïicip syHaathiebatui^-ingen

voor Indonosiache stuc! on ten, geschreven, vraarin de Indonosieclie

jongeicn in het alcei-iucn en cle studenten in het bijzonder \-

den aaneeapoord den strijd voort te zetten. }

Nojons hot ve wielde op Tclf. ..8<L van I!0vc;.^icht no.10", .1. :

C ut ÏG districlaLcider vun de C.P.N, te 's-Graverihage,' üiet ncue
c

G. Geelhoed (vlv Indoneoiers) in. Kcö.orland aanv.-ezigo -Indonépi- '

•c militairen tracht te boinvlooden, kan nader. worden mede- j
j

n d , dat Geolhoei? , naar f/eblekcn is, daartoe opdracht l

-even aon kohannad Arif Lffendi t geboren te Kedan •. — • ...... - .......... - ^
1918, wonende Ban^astraat no.ll to Ts-Gravonliae,e, ]

\d coi.ïï-'unis^ i9, ïlet is bekend, c,at hij net j

t;*i;:en contact onderhoudt.

1 Januari 1947.


