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I. COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND ("De Waarheid»).
De obligatie -leening ten bedrage van 500.000 gulden
ten behoeve van "De Waarheid'1 en voor aankoop van het Gebouw "Felix Meritis" werd einde Februari volte ekend, Opnieuw bleek uit publicaties, dat diverse inteekenarun
weigerden hun inschrijving te ontvangen. Liever zag men,
dat de stukken opnieuw verkocht werden, teneinde zoo spoedig mogelijk een oigen pers to hebben. Bij de directie van
het blad zouden vele verzoeken binnenkomen, om alsnog te
kunnen inteckenen. Op grond hiervan heeft mou besloten, na
het bereiken van het gestelde bodrag do intockcning niet te
sluiten. Regelmatig verschijnen thans nog in "De Y/aarhoid"
verantwoordingen van de totaal-bedragen, waarvoor ingoteckend werd. Op 15 Maart 1947 word een totaal van f .508.060.verantwoord .
In "De Waarheid" van 20 Februari 1947 word oen manifest van hot partijbestuur dor C.P.N, gepubliceerd, waarin
opnieuw oen beroep op de P. v .d „A. \vord gedaan, om do coalitie met de K.V .P. te verbreken en verder samen te gaan met
do communisten. Do aanleiding tot deze poging vormt do actie van "een rcaotionnairo groep met Woltor en Gerbrandy
aan het hoofd", die, volgens "De Waarheid", haar tijd gekomen zou achten om ons volk, als vödr don oorlog, haar bewind op te dringen. Do invloed van de P .v. d. A. in do Rcgcoring wordt, zoo schrijft "De Waarheid" , coor dezo"kliok" geleidelijk verkleind en het wordt door hut blad wenschclijk
geacht." dat deze partij haar houding herziet. Slechts ccn
Regeoring, samengesteld uit de P. v .d .A. en de C.P.N., gcrugsteund door een gefuseerd N.V«V.-E.V.C. , zou kunnen bereiken:
1. Verhooging van de productie;
2. Nationalisatie van slcutelbcdrijvon en banken;
3. Opvoering van de koopkracht door vcrhooging vtm loonon
en salarissen;
4. Hoogere loonon en lagere prijzen;
5. Onderteokening van hot acooord von Linggadjati;
6. Terugroeping der troepen uit IndoriesiO;
7. Ontwapening, voorwaarde voor e on duur zomen vrode.
Ten aanzien van de vorenstaande punten, vooraoover
deze betrekking hebben op zuiver Nedorlandschc aangelegenheden, valt een zekere overeenstemming waar te nomen mot
do eischen, zooals deze in begin Haart 1947, tijdons oen
vergadering van het partijbestuur der Belgische Kammunistischo. Partij, door den toonmaligen Belgischen Kommunisti-
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schen Ministor van Voedselvoorziening, Edgar Lclmcjid, worden geformuleerd, Hij omschreef deze als volgt:
l» Prijsvcrhooging mag niet worden toogcstaan;
2» De actie tot prijsverlaging moot worden voortgezet;
3. Blokkeering ven de loonon, teneinde bepaalde, noodzokc-*lijko aanpassingen mogelijk te maken, doch geen algemee. ne loonsvorhooging;
4. Afschaffing van do burgerlijke mobilisatie;
5. Erkenning van do vakvcroonigingcn in de bedrijven;
6. Medebeheer in de bedrijven ter doelmatige controle van
do kostprijzen on modcboheor op nationaal f.cbiod, teneinde de arbeiders in staat te stellen deel te noBjan
- aan de leiding der staatshuishoudkunde;
7. Nationalisatio der kolenmijnen en van de Nationale
Bank.
In oen Grieksch communistisch blad zou oon bericht
verschenen zijn, vermeldende, dat een corps Bcanache vrijwilligers wordt gevormd om in "Griekenland aan do zijde van
do Gi-ieksche democraten te strijden. Ook in Groot Brittanniö, België en Nederland zouden pogingen worden aancowend
om tot oprichting van een dergelijke "Internationale Brigade" te komen. In ons land werden evenwel nop geen aanwijzingen daarover verkregen. In Grieksche Regeeringskringcn
achtte men het niet onwaarschijnlijkj dat deze publicatie
moest dienen om het verslappend moreel van de opstandelingen aan te wakkeren. Het ligt in het voornenon der
Grieksche Regeering een en ander tor kennis te brengen
van de thans in Griekenland verblijvende conmlsüic ven
Onderzoek van de U..N.O.
De verslaggever van "De Waarheid" voor Indonesië,
M.Joe soef Moed adalom, onlangs na een verblijf van eonige
maanden in Indonesië weer in Nederland teruggekeerd, zal
een aantal artikelen doen verschijnen over zijn ervaringen
aldaar. Het eerste van deze reeks verscheen in "De Waarheid"
van 19 Maart 1947.
lEDENWERVING.
De ledenwerfactie, in het vorig maandoverzicht reeds
toegelicht, werd por l Maart 1947 afeesloten. Tijdons oon
bijeenkomst te Delft, belegd door "De Waarheid-, doolde
Jon gchalker. 2e partijsecretaris, mede, dat 9013 nieuwe
leden waren ingeschreven. Hierin waren nog niet begrepen
de resultaten in de Zaanstreek on de Noordelijke provincies behaald. Scholker verwachtte, dr. t de totale ledenwinst ruim 10.000 zou bedragen.
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Landskampioen voor de werving werd het district
*s-Qrayenhage. dat 1049 nieuwe leden wist te werven* Het
werd hiervoor beloond met de door het partijbestuur uitgeloofde eerevaan. In dit district was het de afdeeling
Laakkwartier, dat de hoogste prestatie wist te leveren.
Met het inschrijven van 104 nieuwe leden bereikte deze
afdeeling 306 % van de haar opgedragen taak, voor welke
prestatie haar de kampioensvlag, beschikbaar gesteld
door het districtsbestuur, werd overgedragen.
Ook in andere districten werden aan de beste afdeelingon prijzen uitgereikt. Hot district Amsterdam
steeg, met een aanwinst van ver over de 4000, boven de
20.000 leden. Het district Rotterdam schreef 1E14 nieuwe
leèen in. In volgorde naar de bost bereikte resultaten
volgen op hot district 's-Gravenhage do districten Rotterdam, Amsterdam. Utrecht en Konnomerland. D© bij he.t inzetten der actie gestolde doelen schijnen over het algemeen bcroikt en vaak nog overschreden, indien althans do
berichten uit "Do Waarheid", waaraan o.m. vorenstaande gogevens werden ontleend, op waarheid berusten. Men is in
do partij van mooning, dat bij gunstiger weersomstandigheden de resultaten nog beter zouden zijn geweest. Het
thans bereikte resultaat betcckent oen vermeerdering van
het aantal leden met plm. 18 $. De partij is thans ruim
50*000 loden sterk. Als bijzondere individucelo prestaties werden uit Rotterdam gemeld: een 72-jarige kameraad
won 22 nieuwe leden on één partijgenoot schreef 54 nieuwe leden in. In Amsterdam presteerde één man het om alloen 142 nieuwe leden aan te werven. De nieuw-ingeschrevenen worden genoemd: "10.000 verbeten vechters voor oen
schoonerc maatschappij, waar het volk weerbaar zal zijn
zonder wapens, waar de vlag van de vrijheid niet bezoedeld is mot olievlekken en het begrip barmhartigheid zal
zijn afgeschaft».
Dat men er in geslaagd is, ondanks de felle campagne der tegenstanders, do partij zoo.belangrijk te versterken, wordt verklaard door hot feit, dat cle C.P .N. trouw
is aan haar beginselen, dag in dag uit voor de werkelijke
belangen voor de arbeidersbevolking strijdt, dat alleen
do C.P.N, een oplossing aan de hand doet voor de huidige
en toekomstige problemen van hot NederInndsche volk, dat
zij consequent opkomt voor den vrede onder de volkeren
en hardnekkigcn strijd voert tegen hen, die thans in Indonesië laten vochten en ons volk wijs willen waleen, dat
een nieuwe volkerenslachting op komst is. Do C.i-'.N.
groeit, omdat haar loden dag in dag uit bewijzen vr.n opofferingsgezindheid tot welzijn van hot volk aan den dag
leggon en omdat het volk vertrouwen heeft in haar leiding.

- 4-

- 4"DE WAARHEID" .

Op bijeenkomsten, op 9 Maart j.l, to Amsterdam en
Delft gehouden, waar de resultaten ven de ledenwerfactie
werden bekend gemaakt, werd wcor een nieuwe actie aangekondigd voor abonnö-werving voor "De Waarheid". De thans
gestelde taak luidt: voor l Mei 15.000 nieuwe abonnö«s.
Door den partijbestuurder Jan Haken werd to Amsterdam aangekondigd, dat het district Amsterdam van deze 15,000 er
3.000 voor zijn rekening zal nemon. De Gebruikelijke toezegging van oen prijs voor het district, dat de boste resultaten zal weten te bereikenj bleef ook ditmaal niet
uit. De bclooning zal thans bestaan uit een nieuwe schrijfmachine .
De directeur van "De Waarheid" Nico v.d.Drift, gaf
te Amsterdam nog eenige organisatorische aanwijzingen voor
de nieuwe actie. De felle actie, sinds enkele maanden op
elk gebied aan don dag getreden, is zoop-opvraiend* scholing, abonnö-werving, obligatie-leuning. ledon-wo.cvlng,
oen hernieuwde abonnê -werving. Hot is niet onwaar schijnlijk, dat deze drukke werkzaamheden tot uitbouw van de
partij, versteviging van het dagblad on verdieping van
hot politiek inzicht dor loden, een gevolg zijn ven opdrachten aan Paul de Groot, bij zijn laatste bezoek aan
Rusland ±n hot najaar' van "l 946, verstrekt. Dozo mcening
wordt nog versterkt door de omstandigheid, d?\ soortgelijke acties in Belgiö worden waargenomen* Ook dc.ar intensieve scholing en uitbouw van de communistiocho pers.
Do in het vorige maandoverzicht reeds vermelde "Groopen van vrienden van De Roodc Vaan" hielden op 25 Februari
1947 te Brussel con landelijke bijeenkomst, welke werd
bijgewoond o.m. door don conmiunistischcn Minister v.d. Wederopbouw, Ncxtionaal-secrotaris van de Belgische Kommunistische Partij en bestuurder van de Kommunistischo Pers,
Jean Terfvo en den Minister van Openbare Werken, lid van
hot Politiek Buroau, Jean Borremons. Het dagblad "De Waarheid" werd vertegenwoordigd door den adjunct-directeur
W.Hulst.
Terfvo gaf tijdens de ochtendbijeonkomst in zijn
rede over "De campagne voor de ontwikkeling dor kommunistischc pers" een toelichting op hot doel van de actie
{zie ook vorig mciandoverzicht) . Het zou van do oplossing
der financieolo problemen afhangen of do twee communistische bladen den strijd konden volhouden tegen de venijnige campagne der andere bladen. Hulst deolde mede, clat de
oplage van "De Waarheid" moer dan 200.000 exemplaren bedraagt, dat het blad voor de soldaten verboden is, maar
dat Koningin WilhcjLmina er op geabonneerd is.
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Jeanne Mullier• vertégenwoordigstor der Kommunistische Vrouwen, kondigde aan, dat de vrouwen v<5dr l Mei
100.000 Belgische francs zullen hebben verzameld ten behoeve van de pers.
Tijdens de 's-middaga gevoerde discussie werd van
verschillende zijden de raeening geuit, dat het ontworpen
plan nog te bescheiden was en dat men in staat zou blijken,
meer te bereiken. Dienzelfden middag werd een "Nationaal
Komité der Vrienden der Roode Vaan" verkozen. Aan het slot
van de b'ijeénkomst nam men het besluit alles in het werk
te stellen om:
1. de centrale pers van de Belgische Kommuniatlsche Partij
een regelmatig bestaan te verzekeren door geldmiddelen
te harer beschikking te stellen, welke haar onontbeerlijk zijn;
2. om binnen een zoer korten tijd haar verspreiding en
verkoop op te drijven en aan het blad too te latori met
6 bladzijden te verschijnen.
Ton aanzien van de in het vorige maandoverzicht genoemde 5 punten ter versterking van De Roodc Vaan, nam de
conferentie het voorstel van het bestuur van de Partijpers
over en verbond men zich deze doelstellingen te overtreffen door:
1. Nieuwe collectieve verkoopen van 65,000 nummers por
week voer 31 December 1947, waarvan 35.000 nummers per
• week vddr l Mei 1947.
2. Het bijeenbrengen van 12.000 nieuwe abonné's tegen 31
. Decomber 1947, waarvan 6800 tegen l Mei 1947.

3. Het ophalen van B.frs*3.600.000 voor het stcunfonds
tegen 31 December 1947, waarvan B.frs.1.100.000.- tegen l Mei 1947.
TEWERKSTELLING POOISCHE ARBEIDERS IN KOLENMIJNEN.

De door de Regeering aangekondigde plannen om 5000
Poolsche arbeiders in de kolenmijnen tewerk te stellen,
worden door de C.P.N, sterk afgekeurd, op grond van hot
feit, dat hot hier gaat om voormalige soldaten van don
Poolsohon Generaal Anders. In oen door hot district Lim\>urg van de C.P.N, aan deze aangelegenheid gewijd pamflet, worden deze arbeiders "Poolsche fascisten" en
"Pooloche dosparado's, die in hun eigen land niet meer
willen workon" genoemd, terwijl hot beleid van de Rogooring daarin als een "avontuurspolitiek" van "koloniale on
kapitalistische scherpslijpers» wordt aangeduid. In de
mcdodccling van don mijnbehcordcr Ir.Groothoff, dat Af do
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individueele prestatie omhoog moet, *f tewerkstelling van
Polen noodig isf ziet de C.P.N, een drijven om terug te
keeren naar het vooroorlogsche, in mijnwerkerskringen immer fel bestreden, jaagsysteem. Deze aantrekking van Polen wordt in verband gebracht met het uitzenden van Nederlandsche strijdkrachten naar Indonesië. Het daardoor ontstane tekort aan arbeidskrachten moet op deze wijze door
buitenlanders worden gecompenseerd. Maar een dergelijke
politiek voert ons land en de arbeiders naar den afgrond,
aldus het pamflet, met als bijkomstig gevolg, dat de mijnstreek wordt gemaakt tot "een .oord van onmenschelijk zwoegen
of tot een vergaarbak van internationaal gespuis".
Reeds werden over deze aangelegenheid door het Berste
Kamer-lid Hermans vragen gesteld aan don Minister van Verkeer en Energie, terwijl van do zijde van don Algcmconon
Bond van Werkers in het Mijnbodrijf op een vijftal punten
de aandacht werd gevestigd, t.w.:
l» De ervaringen riet buitenlanders zijn slecht. Wanneer
er plaats kan worden gemaakt voor do Polen, moot dio
er ook zijn voor Nederlanders.
2. Politieke delinquenten dienen te worden gowcord ten
. gunsto van om geringe feiten ontslagen mijnwerkers.
3i De werving had krachtiger aangepakt moeton worden,
4* Bij werving dienen gehuwden voor ongehuwden te worden
aangenomen; ieder dient per 14 dagen éftnmaal recht te
hebben op vrij vervoer.
5. Betere betaling en betere matericolc regeling zullon
de productie gunstig beïnvloeden.
"Onder voorbehoud" publiceert "De Waarheid", dat de
eerste 12 Polen, uit Engeland overgekomen^ reeds tewerk
zijn gesteld on teokent daarbij aan, dat mot een dergelijke methode de organisaties straks voor een voldongen fodt
zijn gesteld»
, Ook op dit terrein valt een soortgelijke actie in
Belgiö waar te nomen. Ter vervanging van do in de Belgisch* steenkolenmijnen werkende 40,000 Duitschc krijgsgevangenen, stelt generaal Mc.Narney voor, 20.000 werklieden uit de Baltische landen, thans verblijvende in de
Amerikaansche bezettingszone, naar Belgiö to laton gaan.
De communisten zijn van mconing, dat deze Brltische "zwarten" niet naar Belgiö gaan om te werken, doch alleen omdat zij terugkeer naar hun eigen land wonschcn te vermijden. De Engelschc mijnwerkers zoudon geweigerd hebben
naast Polen van hot Anders-leger te werken on dit voorbeeld zullon do Belgische mijnwerkers zoo noodig moeten
volgen.
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- 7COMMUNISTISCHE CONGRESSEN IN ENGE LAM).

Gedurende de laatste week van Februari 1947, aanvangende op den 19den en eindigende op den 26sten, werd te
Londen het congres gehouden van de Britsehè Communistische
Partij en daarna de "Empire Communist" Conference "J
Op het eerste congres waren, buiten de vertegenwoordigde 10 landen van het Britsche Imperium, afgevaardigden
aanwezig van 30 landen, waaronder die van België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, JJederjyuiiU, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje,
Tsjecho-Slowakije, Joego-Slavië, IJsland, Zweden en Zwitserland. Do ecnige Europoesche landen, welker communistische partijen niot waren vertegenwoordigd, waren Italië,
Albanië en Rusland. Uit de Britsche zone in Duitschlond
waren 6 afgevaardigden sanwezig. Het totaal-aantal afgevaardigden bedroeg ongeveer 800, waarin begrepen die van
oen 30-tal instellingen, die als belangstellenden hot
congres bijwoondon. Dit is hot grootste aantal communistische vertegenwoordigers, dat sinds do ontbinding van
de Komintern tezamen is geweest.
Nog vddr do opening van hot eerste congres werd
tijdens een persconferentie door don leider van do Canadccsoho Communistische Partij. Tim Buok, critiek geleverd op do Canadeesche r e go er ing, zulks naar aanleiding
van het door deze verstrekken van oen locning van
150.000.000.- dollar aan Nederland, van welke leoning
oen deel bestemd zou zijn om te worden gebezigd voor imperialistische doeleinden in Indonosiö, Op deze wijze
zou de Canadoesche regeering behulpzaam zijn bij het onderdrukken van het vrijhcidsstrcven van de Indoiiosiörs. Tijdens deze persconferentie toonden zich ook de Australische
afgevaardigden sterk geïnteresseerd in do Indonesische
kwestie, in hot bijzonder de Australiör John Honry, die
tijdons de Japansche bezetting geholpen zou Hebben de communistische partij in Indiö op te bouwen.
Als voorzitter van hot congres trad op J .R .Campbej.! %
Op Zaterdag 19 Februari 1947 hield het communistische
Lagerhuislid Gallagher de openingsrode. Vervolgens werden
resoluties aangenomen tegen de vervolging van de communistische partij in Zuid-AJFrika, voor hot terugtrekken
van alle Britsche troopon uit Griekenland en voor het vorleenen'van steun aan de campagne voor een verhoogde productie. Hot congres sprak zich tevens uit voor het verlccnen van steun aan de Labourregeering. Op Zondag 20 Februari 1947 hield Harry Pollitt. secretaris-generaal der
Britsche partij, een uitvoerige rode over de binnenlandsche en buitenlandsche politiek. Ondanks hot feit, dat,
naar do mocning dor communisten, de LcVbourrogcoring in
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gebreke was gebleven in de uitvoering van een socialistische vredespolitiek, nam hij de Regeering in bescherming
tegen de aanvallen der conservatieve oppositie. De Labourregeering kon en zou haar werk volbrengen en aan een coalitieregeering zou geen behoefte bestaan. Het internationaal programma der partij voor het organisee^en van den
vrede op de basis van de volle souveroiniteit der volkeren, werd aan de hand van een programma van 10 punten
uiteengezet* Pollitt pleitte voor denazificatie van
Duitschlandi verdoeling van de groote grondbezittingen
en trusts in de westelijke bezettingszone en vestiging
van een politiek en economisch veroenigd Duitschland. Het
vormen van een gesloten blok van landen met ccn geleide
economie tegen do Verecnigdo Staten diende te worden tegengegaan. Door middel van betere betrekkingen niet do Sovjet-Unie, de nieuwe democratische en de vroegere koloniale volkeren, dienden de Veroonigde Staten gedwongen te worden af te zien van economische overhoorsehing van de wereld en over te gaan tot een werkelijk internationalen handel. De steun aan do Grioksche reactie diende te worden beëindigd en do betrekkingen met Franco verbroken, terwijl
Oostenrijk niet mocht worden gobruikt als uitgangspunt
voor rcactionnaire bedoelingen tegen de Sovjet-TJnic en de
landen van Oost- on Zuid-Europa. Het binnenlandsch partijprogramma, zooals dit door Pollitt werd uiteengezet, omvatto:
1. arboidstoezioht in alle genationaliseerde industrieën;
2. toekenning van speciale bevoegdheden aan bijzondere
oomitö's voor de vorhooging der kolenproductie;
3. versnelling van het tot nog toe niet uitgevoerde nationalisatieprogr amma;
4. een campagne van de vakbonden voor verhooging der kolenproductie, verbonden met een werfactie en loonsverhooging;
5. stoun aan niet-officieole stakingen, indien de onderhandelingen niet tot resultaat hebben geleid;
6. voorstellen ven een grooter aantal communistische candidaten bij do komende verkiezingen*
Ook do buitenlandsche afgevaardigden voerden het
woord. Een lid van het Uitvoerend Bureau der Gricksche
Communistische Pnrtij, Thorphyragonis, leverde critiek
op de houding dor Britschc troepen in Griekenland. Do-in
zijn land gevoerde strijd zou niet gevoerd worden voor bevestiging van een communistische dictatuur, maar voor de
democratie. Evenals in den oorlog tegen Duitschland en
Italië, zou het hier een strijd zijn tegen het fascisme..
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MaxReimann, loidor van de communistische partij in
de Britseno bezettingszone, doelde mede, dat de partij in
West-Duitschland thans 350.000 leden telde, dat de situatie in Duitschland tengevolge van de weersomstandigheden
en het voedsel- en kolengebrek catastrophaal was, dat de
voedselvoorziening werd gesaboteerd door nog steeds door
de Engelschcn niet opgeheven nazi-organisaties en dat do
reactie, ondanks het neerslaan van Pruisen, nog zeer
krachtig is. Uitkomst kon slechts worden verkregen, wnnnoer de anti-fascistcn in zijn land een toestand zouden
scheppen, waardoor hot do Duitscho reactionnoirc ino.chton
onmogelijk word gemaakt, ooit weer oen oorlog tegen Europa on do wereld te ontketenen. De steenkolen uit hot Roergebied zouden nimmer in handen van Duitsche of buitonlandschc kapitalisten of monopolisten gelaten mogen worden.
Door nationalisatie-maatregolen en behoorlijke voodscltoewijzingen aan de mijnwerkers diende de productie van het
Roergebied opgevoerd to worden. Van de conferentie dor
Groote Vier in Moskou verwachtten de Duitsche rnti-fasoiston een democratische republiek, onder Icidinr van do arbeidersklasse .
De communisten in West-Duitschland waren bereid tot
hot vooren van een gemeenschappelijke actie met do sooiaaldemooratcn, die eveneens den strijd tegen do kapitalistische monopolies zijn begonnen« Roimann, do eerste Duitaohe
communist, die na den oorlog een buitonlondsch communistisch congres toesprak, werd door de aanwezigen met oen
langdurig on demonstratief applaus ontvangen. Hij bediende
zich van de Duitsche taal* Do Duitsoho afgóvacrdifden verzetten zich tegen de vaststelling van de Oostelijke grens
langs Oder en Neisse on verkregen dac?Jbij steun van hun
Engclsche partijgcnooten. Do Poolscho on Eronsche communisten vonden zij daarbij tegenover zich.
Van de Zuid-Afrikaanschc afgevaardigden sprak nog
Nardos, die het beleid van de Regeering Smuts t.u.v. do
Zuid-Afrikaansohe communistische partij hekelde. Hij besprak tevens do partij-werkzaamheden t.b.v, het vcrkrijgeh van gerechtigheid voor de klourlingen, die, hoewel
80 % dor bevolking uitmakende, zoli's nog e^*1 kiesrecht
bezaten.
Do Hongaarschc afgevaardigde Horvatht doelde mede,
dat do partij in Hongarije de bczit^Thgon van Kerk en
groot-grondbezitters had onteigend en deze had verdeeld
onder 650.000 arme boeren.
Sohmuel Mikunis van de Pale sstijnscho Joodscho Communis tTscEê~p1aT^ïirên Emir Tocma van de Arabische Bovrijdingsliga deden beiden een beroep op Joden en Arabieren
om tot eenheid on goode verstandhouding te komen.
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Voor de Meloisohe Communistische Partij sprak Wü Tuo.n«
In zijn land moest nog wanhopig gevochten worden voorzie
verkrijging van de meest elementaire democratische rechten.
Sinds' de Lübour regeer ing aan de macht was gekomen, moesten
zelfs do vakbonden strijd voeron voor oen wettelijk bestaan.
Tijdens de conferentie voor het Imperium eisohte de
ondervoorzitter van de Britsche Communlstische Partij, tevens voorzitter van hét Comité voor Internationale Aangelegenheden der Partij, Rajani Palme Dutt» de onverwijlde,
volledige onafhankeli jkverlelar ing" van India, Palestina,
Egypte, Ceylon en Birma, zelfbeschikkingsrecht voor Malta
en Cyprus en verlangde, dat een einde zou wor-clen gemaakt
aan de koloniale oontrole. Hij zette het standpunt Uiteen
van de communistische partijen van het Imperium t.aéV. de
mogelijkheden voor een duurzamen vrede en meende, dat men,
om dit doel te bereiken, moest afzien van een EngelcchAmerikaansch blok, en in de plaats daarvan do samenwerking
tot stand moest brengen van de drie mogendheden, zooals
die te Teheran, in de Krim en te Potsdam werd. verwezenlijkt.
Aan allo voorwaarden van het Russische verdrag behoorde
voldaan te wordon, wat betreft enge samenwerking tussohen
de Sovjet-Unie en de vooruitstrovendo democratische naties
voor do bereiking van de doelstellingen: ontwapening, domocratischen vooruitgang, internationale samenwerking, terugtrekking dor Britsohe troepen uit allo landen met uitzondering van de vroegere vijandelijke, hot afzien van oon politiek van imperialistische overheersching en aanvaarding
van do principes van zelfbestuur. Zijn voornaamste bezwaren
tegen de Labourpolitiok waren:
1. hot plan om in 1948 India te verlaten, daar bedoeld was
om de beide dooien van dit land tegen elkaar op te zetten
on aldus tenslotte do voorgestelde vordeoliug op to drin- gen;
2. de reis van de Koninklijke Familie naar Zuid-Afrika,
welke oon openlijke goedkeuring was v&n het regiem van
Smuts, dat in werkelijkheid oen r.ogiem was van rasoonvcrdrukking en rassen-exploitatie;
3. de poging van de Britsche rogoering haar Imperium hoog
to houden door do rol te vervullen van steunpilaar dor
Vereenigde Staten.
Het Anglo-Amorikaanscne imperialismo werd door het
congres unaniem veroordeeld. Verschil van moeniiig bleek
te boataan t.a.v» don samenhang van het Imperium. De Britscho partij verdódigdo een vrije voreeniging ven de volken
van het Imperium, doch de partijen uit de Dominions bleken
voorstanders"van oen algehcelo verbroking van do imperiale
boffrokkingon.
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- 11 Op verzoek der Indonesische communisten werd ook de
Indonesische kwestie behandeld. Het congres zegde haar
steun toe aan de republiek van Soekarno en beschuldigde
do Nederlanders van agressie, die don wereldvrede bedreigde. Stopzetting werd geeischt van alle crcdieten en wapenzendingen van alle lenden van het Britschc Rijk t.b.v. Nederland.
Blijkens een op het congres gedane mededeoling zoudon er thans 17.009.000 communisten op de wereld zijn, waarvan in Rusland 6.000.000, Italië 2*200.000 en in China
8.000.000. In 56 landen zouden partijen bestaan, die zich
baseeron op do leerstellingen van ïiorx, Engels, Lcnin en
Stalin.
CONGRES "PARTEI DER ARBEIT" IN ZWITSERLAND.

' Op 30 November en l December 1946 hield de Zwitsorscho communistische partij, genaamd "Portei der Arbeit",
haar derde congres. Als afgevaardigden van bultenlahdsoho
zusterpartijen waren aanwezig:
Florimond Bonte on Rpuoaute namens de Fransche communistisoho partij; yi'atzky namens de Tsjecho-Slowaakschc communistische partij en Farini namens de Italiaanschc communistische partij.
Volgens een congres-besluit, is dn portijleiding
thans als volgt samengesteld:
Een Centraal Comitg, bestaande uit 50 personen, oon
Doge l i jksoh Bureau, bcetïïaanac uit 17 personen, ceri Contrftle-Commissie, bestaande uit 9 personen (leider Dr.Rosonbuooh. advocaat te Zürioh) on een Scholinga-Cornmisslo (Ieider Frits Hecb uit Zttrich). Als partijvoorzitter worü door
hot congres verkozen do reeds voor den oorlog bekende
Lgon Nicolo uit Gonövo.'Als vice-voorzittcr vorkoor» men
Edgord Woog, uit ZtLriohi Beiden hebben tevens'zitting in
het Centraal Comité en het Dagelijksch Bureau. De partij
telt thana in Zwitserland 19 afdeelingcn, waarvan die'van
ZUrioh, Gonêve, Bazel, Waadt en Bern hot grootst zijn.
Voor do pers beschikt men ovor de dagbladen "La Voiz:
Ouyriérc" on de'^asler VorwRrts", de weekbladen "Ncucr
Vorwarts" en "II Xayoratoren"^n het maandblad "Socialismó".
tïot aantaL leden der partij, dut op 31 Mei 1945, 18.000
zou hebbon bedragen en nadien tot ongeveer 20.000 zou zijn
opgoloopon (begin 1946), zou, tengevolge van het opheffen
van enkoio afdeelingen, weer zijn teruggeloopcn en werd
in December 1946 begroot op 15.000.
/
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- 12 In een publicatie in "La Voix Ouvriêre" van 21 December 1946 verklaarde Nioole openhartig, dat j wanneer de parte i der Arboit" een tweeden naam zou behoeven, dozo "communistische partij" zou luiden.
De uitgave van verschillende bladoni de aankoop van
een drukkerij, de uitgave van oen groot aantal brochures,
do zeer comfortabele levenswijze van do partijleiders, waren oorzaak van geruchten t.a.v» de finanoiBn waarover men
de beschikking had. In het sociaal-democratische bind "Le
Pouple" word daarover op 6 December 1946 gcpublioocrd dat
gebleken was, dat de voormalige portiJ-secrotoris Kcjrl
Hofraaier, voor do communistische bestrijding van de 's'ociaal-domocratie (door hom eerder1 beschuldigd van samengaan
met hot grootkapitaal) een bedrag van Zw.frs. 800.000.-,
nadien aangevuld tot bijna een millioen, van den Zwitsorsohen millioatnir Hans Sohauweckor, hr.d ontvangen. In de
partij zelf volgden daarop beschuldigingen, drt Hofmaier
niet het gojhoele bedrag ter beschikking van clo partij had
gesteld» Tengevolge hiervan werd Höfmalcr uit hot Centraal
Comité verwijderd. Op royoering uit de partij zolvo zou
men het niet hebben durven laten aankomen, daar algemeen
werd aangenomen, dat het grootste deel van Hofmaior's medebestuurders van zijn financieele manipulaties op de hoogte
was geweest en daarvoor derhalve medeverantwoordelijk.
Behalve de communistische partij zouden ook do communistische mantel-organisaties "Sociêtg Suisse * URSS",
"Centrale Sanitaire Suisse" en "Centre de CoQrdination
poujp l'aldo dtqprcB - güerro" bij deze handelingen van
Hofmaier betrokken zijn geweest. Momenteel schijnt er
in do Zwitserscho partij groote ontevredenheid to hoerschen, mede tengevolge van de werkzaamheden van Hofmaior.
Naast de "Portei der Arbeit" bestaat in Zwitserland
nog een groopeering, welke den narm "Zwitscirsoho Communistische Partij" draagt. Zij telt slechts weinig loden cri
gehoorzaamt, evenals do Partei der Arbeit, aan de bevelen
van Moskou. In October 1946 verspreidde hot Politiek Bureau
van'deze groep een pamflet, waarin het do leiders van de
P.d,A. beschuldigde de Zwitsersche Communistioche Partij
in Moskou belasterd te'hebben^ zulks met gebruikmaking van
vervalschto documenten*
II, ALGEMEEN NEDERLANDSCH JEUGD VERBOND.
Het ton tijde van en kort na zijn oprichting door het
Algemeen Noderlondsch Jougd-Verbond voorgewende neutrale
standpunt wordt thans in Ce praotijk moor en meer losgelaten. De structuur van het Verbond, do samenstelling van besturen, het sproken van A.N.J.V.'ers op C.P.N.-vergaderingen,
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hot opnemen ven A.N.J.V.-medodoelingcn in do communistische pers, hot A.N.J.V.-standpunt t.a*v. ïndonosiö, de
eisen tot behoud vcui art.192 dor Grondwet in zijn vroogoron vorm, do actie tot verlaging van don kiesgerechtigden leeftijd, het zijn allo feiten, die rechtvaardigen
het Verbond als oen communistische mantol-organisatic te
beschouwen. In dit licht bozion, is het noodzakelijk, nogmaals aandacht to wijden aan de op hot Kerstcongres van
1945 aangenomen beginsel-verklaring, waar dozo luidt: "Hot
A.N.J.V. zal mot alle ton dienste staande middelen streven naar verheffing van do massa van de Nederlendsehe jeugd,'
alsmede naar haar opvoeding tot overtuigde en actieve democraten op allo gebieden dor samenleving, opdat do jongere
generatie, goed voorbereid, eenmaal haar taak, leiding aan
ons land to geven, kan aanvaarden".
Onmiskenbaar wordt deze voorbereiding thans gonoten
in oen communistisch milieu on is zij gebaseerd op de
leerstellingen van Lenin en Stalin, Gezien het nog stocds
voortdurende gebrek aan goed geschoold kader in de C.P.N.,
ligt hot voor do hand aan te nemen, dat de partij ook in
de kringen van het A.N.J.V., misschien wel daar in do
oorste plaats, zal zoeken naar personen, to wier aanzien
men op politiek gebied bepaalde verwachtingen moe koesteren. Verwacht mag dan ook worden, dat hot A.N.J.V. althans
een godoolto -van de toekomstige communistische politici
zal gaan leveren en do actie van het Verbond zal, allcon
reeds daarom, con nauwkeurige observatie ten volle waard
zijn*
Dat do partij aan het jeugdwerk moer aandacht* zal
gaan. schonken, is reeds gebleken. Men kwcm in 1946 reeds
tot do conclusie, dat aan'het jeugdvraagstuk onvoldoende
belangstolling was gewijd, on dat, mede tengevolge daarvan, actie en omvang van hot A.N.J.V. benoden het bereikbare waren gebleven. Van do Nederlandsoho jeugd, - voor
90 % georganiseerd in padvinderij en Christelijke en sooiaal-dcmocratischo jeugd-voreenicingcn -, block slechts
ruim l % (n»li ongeveer 10.000) In het Verbond te zijn
ondergebracht* Dat hier, gezien do landelijke politieke
verhoudingen, nog wel uitbouw mogelijk is, is duidelijk.
Men meent dit achterblijven ten deolo to kunnen verontschuldigen met het feit, dat de overige jeugdoreanisatics
bij hun heroprichting een grooten voorsprong hadden, doordat zij, voor zoover Christelijk, steun ondervonden van
kerk en crootkapitaal Gn t.a.v. de A.J.C., doordr.t deze
over een goed geschoold "en ervaren kader kon beschikken.
De weg, welke nen t.b.v. den uitbouw van de joutxYbcwocinc
zal mooton bewandelen, is voor do partijloidinc wol duidelijke uitgestippeld, doch in de Verbonds-cclcdcrcn bestaat
in dit opzicht nog verschil van inzicht. Tegenover hen.
die voorstanders zijn van eon moor ncutrac.l Verbond, niet
alloen in programma en beginselverklaring, maar ook in do
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^ staan zij, die oen uit GO sproken oatimunistisoh
karakter aan" bot Verbond willen geven en zelfs don wonsch
to kennen gaven, om tot een heroprichting van den vroogeren OCMMDNISTXSCHEN JEUGDBOND te komen. De-pertij meent
beide standpunten te moeten afkeuren. Zij motiveert zulks
met de beweging, dat de jeugdbeweging oen voorbereiding
aoct zijn v-jor hot mactschcppelijke on politieke loven,
meer een "acholings-kwestie" dus. On zioh politiek uit te
sproken, zijn deze Jongeron nog onbekwaam, Caar men eerst
later, onatreoks het 18e levens Jaar, in st&at is zioh oen
porsoonli.Uee politieke mooning to vormen. (Het is niet
duidelijk hoe iion deze rodonoering in overeenstemming noot
brongcn net do bopeling omtrent hot lidmaatschap van het
Verbond. Daarin tooh wordt do leeftijdsgrens voor hat lidmaatschap bepaald op 30 Jaar, voor bestuursleden zelfs
35 Jaar). Deze voorbereiding moot tot dool hebben: de opvoeding tot strijder voor een socialistische maatschappij.
De Jeugdbeweging zelve rioet Go Jeugd voor haar ideeCn weten to winnen en oen uitgesproken politiek karakter van hot
Vorbonfi, - oen communistische partij in het klein dus -,
acht non daartoe ongeschikt. Desondanks besluit do partij
om alle krachten te geven aan do versterking van het jougdkader, door Jonge partijgenooton voor hot jeugdwerk vrij
to maken, door hot organiseoren van bijeenkomsten en vergaderingen, speciaal voor de Jongeren, die daar opgewekt
moeten worden lid te wordon van het A.N.J.V. In alle acties van de partij (stakingen, demonstraties c.d.) moet de
Jeugd betrokken worden. Teneinde allo partij-acties ten
gunste van het Verbond zoo vruchtbaar mogelijk te doen
zijn, adviseerde de partijleiding on bij partij- en districtsbestuur een speciaal jeugdbureau to vormen, waarin
vertegenwoordigers van partij, Jeugd, vakbeweging on vrouwenorganisaties zitting hebbon. Al mot al lijkt daaron
een afwijzing van een uitgesproken ooamunistischen Jcugdbond, meor gegrond op tactische dan wol op principiocle
gronden.
Dat het A.N.J.V. zich, behalve mot Jeugdwerk, ook
mot politieke kwesties inlaat, blijkt opnieuw uit de nodedeoling, dat het Verbond zich schriftelijk tot den Minister van Buitenlandscho Zaken hooft gewend, nr.r.r aanleiding
van bepaalde handelingen in Spanje (nartclinf tijdens oen
verhoor in de gevangenis van oen jongen verzetsman en veroordocling van 20 jonge mcnschen terzake illegale actie).
Den Minister wordt gevraagd, on den NcclerlancLschon vertegenwoordiger in Madrid opdracht te geven, stappen tegen
deze vervolgingen te ondernomen.
Een gerechtelijke vervolging in Griekenland togen
de vooruitstrevende Grieksche Jeugdorganisatie "Epon",
was aanleiding tot het zenden van een schriftelijk protest van het A*N.J~.V. aan do Grieksche regeering. Bedoel- 15 -

- 15 do aotio word ondernomen als aoncosloteno bij de WereldJeund-Pederatio«
Deze Werold-Jéugd-Fodcratie zal in Augustus 1947
te Praag semenkoraen» Men zal trachten ook van het AiN«J.V»
een delegatie naar deze bijeenkomst c.f te vaardigen. Do
voorbereidingen daartoo zul Ion omvangen in do over de
geheel© wereld, van 21 - 28 Maart 1947, te vieren WorolAJeu£d-Weok. Gedurende deze dagen zal hot A.N,J,V«-orgaan
in grootc oplage worden verkocht, toncindc do Wereld-Federatie ook in ons land bekend te nakent
Geheel overeenkomstig do Waarheid-actie, hooft het
A.N.3".V, een actie ingezet tot opvoering van het aantal
abonnê's op hot orgaan "l". Op hot in December 1946 eenouden congres is besloten /"dat hqt aantal abonnA's net 5000
noet worden verhoogd. Hot district Amsterdam (ovenals voor
de C.P.N, is deze, stad do ko-rn voor het A.N.3".V.-werk) zal
hiervan een 3000-tal voor zijn rekening nonen.. Analoog met
"Do WnarholdM-wcrfactie hobboó districten en cifdcclingon
elkander onderling uitgedaagd. Voor de af doding, die in
aot district Amsterdam do beste resultaten zal behalen,
is door het districtsbestuur oon wisselvar.n uitgeloofd.
Op l Maart 1947 zal te AuBterdcm een propagenr'a-tooht worden gehouden. Dezo actio zal "het beste" Neder! ondsche
Jougdblad, "l», tcvons tot hot moest gelezen blad noeton
maken.
~"

III.

REVOIOTIOHNAlR-COmamiSTISCHE-PARTIJ.

Dat cle Revolutionnair-Communi-stische Partij steeds
groote belangstelling geniet van de C.P.N., blijkt weer
uit de critiek, die zij van laatstgenoemde heeft ondervonden, in verband met de fusie E.V.C.- N.V.V, Aan de
H.C.F, wordt verweten, .dat zij de fusie met alle mogelijke middelen heeft tegengewerkt en niet strijdt voor oen
democratische wereld. Het antwoord van de. JxiO.I . op deze
beschuldigingen liet niet lang op zich v/aoh^o::, In haar •
orgaan "De Tribune" verklaarde zij "niet i.e willen gooohelen met hit begrip dor,iocrav,ier'4 maar evsria'.'/- ïïarx en
Lenin voorstandster te r«',ijrx van een pr'-.lov.e/. Aucbe Dictatuur, als cvorg-enöflötad.luu v.m de kapltO-i'.ytinoLG- naar de
sooielistiEche maitochis.pp.Ij, Do R.C.?» i.'= var we c-.'.ing, dat
er voox C.v eroeiu-j.ci'jklas.vo geen ander.e >.:cari i - , Volgens
haar vestlgor. Al de kapitalisten opniomv ?.p. ^ f «ui c isme,
6f het proletariaat vestigt zijn heers1 >iiappij, aab dictatoriaal moet zijn ten opaichte van de oaAèr'Arul:k-:nde klasse, maar democratisch ten nanzien van de arbolders on arme boeren. Volgens de R.C.P. zal iedere arbeider de pro- 16 -
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Ietarische dictatuur verkiezen. Ter bereiking van dit ideaal moeten de arbeiders strijden voor de handhaving en
uitbreiding van de democratische rechten der arbeidersklasse*
In "De Waarheid" werd de R;c.P. "de tegenstandster
van de arbeiderseenheid" genoemd» Tegen deze beschuldiging
werd door de R.C.?, fel geageerd. De R «CJP, beweert,'dat
zij één tegenstandster is van elke poging om een z.g, revolutionnairen kleinen vakbond als het voormalige N,A,S,
op te richten. Volgens haar ie het verkeerd, dat sommige
arbeiders in het N»V.V, en anderen in de E,7*0, zijn georganiseerd, doch moeten allen in één vakbond zijn ondergebracht. Haar bezwaar was gericht tegen de basis, waarop
de fusie tot stand had moeten komen. De eenheid, die don
strijd der arbeidersklasse uitsluit, is, volgens de R,C«P.
een eenheid in hot belang van het kapitaal. De staking,
welke een der voornaamste wapenen der arbeidersklasse tegen wde uithongeringspolitiek dor kapitalisten" wordt genoemd, zou bij oen fusie practisch zijn uitgesloten. De
R*C.P. beroept zich erop, op het laatste E.V.C.-congres
do woordvoerster te zijn geweest van de 45,000 E.V.C.-lodon, die zich tegen do fusie met hot N,V,V. uitspraken,
Teneinde boter hot hoofd te kunnen bieden aan de
aanvallen van B«BlokziJl, landelijk voorzitter der E.V.C,,
heeft de R,C.P. zich - aanvankelijk in het geheim - verzekerd van de medewerking van Spaptaoua en den Nederlandschen Bond van Vrije Socialisten. Pc R,C,P, KOU zich tegenover do twee laatstgenoomdo organisaties uitgelaten hebben, geen scheuring in de E.V.C, voor te staan. De E.V.C.laden van do R.C.P., Spartacus en don.Ned» Bond van Vrije
Socialisten zouden, indien de fusio. tot stand v/as gekomen,
op basis van klasse-verzoening in de nieuwe vakbeweging
zijn gebleven, maar in 'deze v^akbeweging strijden togen do
"bureaucratie*!.
In,oen brief, welke op 27 Februari 1947 door A •Dolloman. Economisch Secretaris van de Afdooling 's-Gravonhage van de Revolutionnair-Communistischc' Partij aan do
afdoolingen dier partij werd verzonden, worden de leden
aangespoord den strijd togen de "bureaucraten" mot onverminderde kracht voort te zetten.
Dolloman verklaart daarin, dat deze strijd tot doel
hooft de kapitalisten, die ,hct voornemen zouden hebben de'
vakorganisaties aan den Staat te koppelen, te ontmaskeren,
De Stichting van don Arbeid en de Bodrijfssohappen zouden
slechts instellingen zijn, die door het kapitalisme ge'bruikt worden om dit dool te bereiken. Volgens Dpllcman
zou de tegenwoordige producticverhooging een kapitalistisch karakter hebben, Den arbeiders zou aanbevolen worden
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zich in to spannen voor "herstel van het Vaderland" -on
voor "bestrijding van do gevolgen van den oorlog". In
wezen, zegt Dollemon, is het Vaderland een "kapitalistische onderdrukkingsstaat" en de "imperialistische oorlog,
was do oorlog dor kapitalistische bourgeoisie».
In dit schrijven wordt verdor verklaard, dat de
"SOBSI" (Centraio Van Indonesische Vakvcreenigingon) do
E.V.C, verzocht hooft weor een soortgelijke actie als in
September 1946 te beginnen, om do terugtrokking van de
Nedorlandsche troepen uit Indonesië te bewerkstelligen.
Uit dit verzoek, zegt Dolleman, blijkt dat do Indonesiërs
in de veronderstelling verkeeron, dat de E.V.C, do bekcndo
Soptombcr s taking hooft georganiseerd, terwi JJL iodor in No»
dorland weot, dat de leiding der E»V.C. de staking don rug
toekeerde on niet borcid was do actie uit to breiden. In
donzolfdon briof worden do arbeiders opgeroepen oen soort»
gelijke actie als in September 1946, op grootere schaal te
ontketenen. Mot dé leuze "Geon man en geon cent voor den
kolonialen oorlog, weigert troopentransportcn naar Indonesiö", zou do staking mooten worden ingezet»

IV. CCMMONI3TEMBOND "3PARTACÜS",

Op 14 Februari 1947 is hét weekblad "Spartacua" niet
verschonen on op 81 Februari d.a.v. zog oen gestencilde
"nooduitgave" hot licht, waarin de redactie haar verontschuldiging aenbood voor hot niot nakomen van haar verplichtingen en mededeelde, dat dit con gevolg was van don
slechten financieelen toestand van het blad. De oorzaken
zijn in do cersto plaats, dat hot blad oen gering aantal
abonné's heeft on dat bovendien de abonnementsgelden zoor
onregelmatig binnenkomen. Do directe aanleiding is,- dat
de drukker gowoigord heeft het blad te drukken, ac.ngozion
hom de drukkosten van het boekwerk "Do Arbeidorsradon",
dat in opdracht van Spartacus Was verschenen en bij dezelfde onderneming was gedrukt, niot waren uitbetaald,
oon on ander volgea,s bedoelde nooduitgave«
Inmiddels is door do Spartaous-leden J.H.yastenhouw,
H.G.Luyks on P,E,J,Wanaink het oomitd^Trotz Allcdom" op^
gericht, dat ten 'dool hè of t geld in t o zome Ie n om d aarmédc
do verschijning van hot weekblad weer mogolijk to maken.
Do Spartacus-vrionden in Nederland werdon door genoemd
oomité aangespoord in hun woonplaatsen een gelijksoortig
comité te vormen, dat de arbeiders moot aansporen, zoo
groot mogelijke geldelijke offers te brengen. Na vele vergeefache pogingen is Spartaous er in geslaagd een drukker
to vindon,"die bereid is om bij vooruitbetaling hot orgaan
to drukken. Do redactie legde er den nadruk op, dat slechts
olj tijdige betaling van abonnementsgelden aan do door den
drukker gestolde voorwaarden zal kunnen worden voldaan,
- 18 -
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V% ¥RIJB SOCIALISTEN VSREENIGIBG.
Arboidoraradon.
De Vrije Socialisten Vcreoniging (V.S.V.) heeft in
haar orgaan "De Vrije Socialist»t* kennen gegeven voorstandster t© zijn van het systeem "Arbeidevsraden". Evenals
Spartaous beschouwt zij de vakvereenigingon als een "sta
in den weg" en geeft de voorkeur aun het zelfstandig optreden der arbeiders»
De V.S.V. keurt georganiseerd overleg tusschen
werkgevers en werknemers onvoorwaardelijk af, ovonals
weerstandskassen en congressen* Volgens do V.S.V. moeten
de arbeiders slechts 6$n wapen gebruiken, n.l. Ce staking,
welke door hen zelf moot worden georganiseerd.
Opmerkingen over economie»
Om een verklaring te geven van het feit, dat in "do
wereld van do economie" geen eenheid bestaat t.a«v. Ce
verklaring voor het maatschappelijk gebeuren, stolt do
V.S.V. voorop, dat do economie, evenals iedere wetenschap,
in dienst staat van de bezittende klasse.
De onderzoeken, welke door de economen worden verdienen, volgens do V.S.V., een kapitalistisch belang,
De economie zou goen objectieve wetenschap zijn, aangezien
de foiton vanuit een vooropgesteld standpunt, C.un particulieren eigendom, worden geordend on gerangschikt. Volgens
do V.S.V. wordt de particuliere eigendom cl oor c", o huidige
gemeenschap als eon vaststaand "heilig begrip' beschouwd.
Oplossingen on verklaringen van economische y.rcu'.gs bukken
zou men zonder aantasting van den privaten eigendom trachten te vindon. De V.S.V. schrijft aan dü-so oo.vzaa'c het falen der "burgerlijke economie" toe. Zij bowoort. dat men
zich slechts een juist beeld van do maatschappij kon vormon,
indien men uitgaat van het standpunt, clr.t in cloze mcr.tschappij geon starre en onveranderlijke wetten bestaun. Iedere
historische phase z-ou haar eigen "ontwikkelinc.swetten" hebben»
Voor clon arboidor heeft de "burgerlijke economie»
goon perspectieven te bieden, zegt <?.c V,S»V.. Den arbeider
wordt don ook geadviseerd te streven naar afschaffing van
den privaten eigendom en oen andore economie voor te stnan.

(rioht,

De V.S.V. loert don arbeidor, dat kapitaal niet ontstaat door spaarzaamheid^ maar door uitplundoring ven do
koloniale gebieden on uitbuiting der arbeiders. Door naar
gemeenschappelijk bezit te streven on den privaten eigendom te verwerpen verkrijgt men, volgens C.G V.S.V., een gezoncle economie.
r.*.«.^«.--.———
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VI. EENHEIDS -VAX-CEMRALE.

Op het van 3-8 Februari 1947 te Jüasterdam gehouden
E,V.C.-congres vatte de voorzitter B.BLOKZIJL, sprekende
over de wensohen van d-e E.V.C., deze samen in de volgende
7 punten:
1) fusie met het N.V.V. op den grondslag vc,n het fusierapport, .teneinde de eenheid in de vakbeweging te bewerkstelligen;
E) verhoogine van de arbeidsproductiviteit;
3) voortzetting van den strijd voor betere levensvoorwaarden ten behoeve van de arbeiders door middel vc.n prijsverlaging en loonsverhooging ton kosto van do v/inst;
4) het nastreven van economische democratie in hot bodrij fs leven;
5) nationalisatio van do slcutelindustrioön;
6) het voortzetten van den s.,.trijd voor do vrijheid dor
volkeren als deel van het Wereldverbond van Vakvoreenigingcn;
7) in verbondenheid mot het vrijheidslievende deel van
hot Nederlandsche volk, oen zoo groot mogelijke bijdrage te leveren voor den vrijheidsstrijd van het Indonesische Volk.
Deze punten worden op de vergaderingen van het congres broeder besproken en in oen aantal resoluties, die op
don laatsten congresdag in stemming, werden gebracht, CP£
de E.V.C, haar meening hierover als volgt weer:
OVER DE PRODUCTIE.

Hot Congres stolt vast, dat 21 maanden na do bevrijding van ons land, het grootste deel van hot Nederlandsche
volk nog steeds to kampen heeft met een groot tekort aan do
meest noodzakelijke verbruiksgoedorcn.
Door hot oorlogsgeweld en don achterstand, welko ontstaan is in do bezettingsjaren, hecrscht er con onrustbarend gebrek con woonruimte.
Het NederIcndschc bedrijfsleven verkeert nog steeds
in groote mate van ontreddering.
Een en ander schept voor het buitenlandscho financierskapitaal mede de mogelijkheid om zijn invloed in het
Nodorlandscho bedrijfsleven tot oen factor van botoekenis
te doon uitgroeien,
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- so Het congres Es van meening, dat de arbeidersklasse
zich ten volle moet inzetten, voor de verhooging van de productie, om in de nooden van het Nedorlandsche volk, van
hetwelk fcij zich deel weet, te kunnen voorzien.
De verhooging van de productio opent de mogelijkheid,
de schadelijke invloeden op ons economisch bestel van het
buitenlandsehè financierskapitaal, in steeds toenemende
mate te weren.
De verhooging van de productie maakt het de werkende
bevolking mogelijk, met groote kracht haar eischen ten aanzien van het regelen der prijzon en het vorgrootcn van haar
koopkracht te stellen.
Bij het verhoogen van de arbeidsproductiviteit zal er
nauwlettend op teogczien moeten wordon, dat er geen jaagsysteem ontstaat*
Het Congres is voorts van mooning, dat het waarborgen
van rust in het bedrijfsleven, - hetgeen bevorderd kan wordon door hot inwilligen van de gerechtvaardigde verlangens
dpr arbeidersklasse -, êên van de voornaamste voorwaarden
is voor de verhooging van de productio.
Ter beveiliging van de rechtmatige belangen van hot
werkende volk, zal nimmer afstand wordon gedaan van het
recht om, wanneer allo andere middelen hebbon gefaald, gebruik te maken van het stakingswapon.
Deze resolutie werd met 506 tegen 12 stemmen aangenomen.
OVER LOONEN EN PRIJZEN»

Het Congres stelt nadrukkelijk vast, dat do huidige
loonen in het algemeen 'verre beneden do kosten van hot levensonderhoud liggen.
In de periode, dat do productie steeg, Itwem deze
stijging niet tot uitdrukking in een vcrgrooting van de
koopkracht der loonen, daar het loonpeil vrijwel gehandhaafd bleef, terwijl hot prijspeil regelmatig steeg.
Het Congres bevestigt opnieuw do noodzaak om, ter
voorziening in de directe noodon van de Nedcrlendseho bevolking, met alle kracht en do daartoe geöigondc middelen,
te streven naar een loóns- on ponsioensverhoogine van 10 %
ten koste van de winst» Daarbij moeten de laagste loonon
van gehuwden en kostwinners opgetrokken wordon tot vijftig
gulden por week»
Deze resolutie werd met algomccuo stemmen aangenomen*
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OVER ECONOMISCHE DEMOCRATIE.
Het Congres geeft| na uitvoerige discussie, zoowel
in zijn zittingen als in dclogatievürgadoringen, als zijn
mooning weer, dat de heorschende economische machten niet
in staat zijn aan hot Ncderlandsche volk een minimum aan
welvaart te verschaffen; dit ondanks het feit, dat zij op
de arbeidersklasse, in verband met het herstel van het
productie-apparaat, bij voortduring een beroep moeten doon.
Als voornaamste oorzaak hiervan wijst het Congres de
huidige productie-methode aan. welke op hot maken van een
zoo groot mogelijke winst gericht is.
Het Congres sprookt uit, dat in de komende periode
do E.V»C. zich onverkort moet inzetten voor de domocratisoering van het Nederlandsche bedrijfsleven, met als dool
het instellen van eon productie-wijze, gericht op de behoef tcnvoorziening van het volk.
Aan de werkende bevolking dient medezeggenschap verleond te worden bij het bepalen van wat en hoc geproduceerd moet wordon.
Het Congres verklaart nadrukkelijk, dat zoowel do
organon, die belast worden met eon uitvoerende teak, als
dio, wolko verordenende bevoegdheden krijgen, op democratische wijzo tot stand moeten komen.
Er dient togen gewaakt te worden, dat do ordening
van het bedrijfsleven leidt tot een ondermijning van de
politieke democratie.
Dienovereenkomstig stelt hot Congres do nationalisatie, in de oersto plaats van do economische sleutelposities, voor, aangezien do macht van het monopoliekapitaal
in dit doel van het economisch leven is verankerd. Nationalisatie, mits onder volledige controle der arbeidersklasse,
kan mede een middel zijn om te voorkomen, dat bij het uitbreken van een economische crisis, do covolc.cn daarvan ge*hooi op de Nederlandscho arbeidersklasse worcie>n afgewenteld.
Dezo resolutie werd met 517 tegen l stem acnGonomen.
OVER DE EENHEID.

Het Congres besluit, - na uitvoerise discussies,
zoowol in haar zittingen als in haar dologatiovcrcudorineen, te hebben gevoerd - , hot fusiorapport, zoorls dat
is opgesteld door een delegatie, samongcstold uit. de Hoofd*besturen van N.V.V. on E.V.C., als grondslag voor de fusoering van beide organisaties te aanvaarden.
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Dienovereenkomstig dringt het Conercs er bij het
N.V.V. met klem op aan van zijn kant te willen bevorderen,
dat ten spoedigste overeenstemming wordt bereikt over het
formeeren van de bedrij fsbonden, welke tezamen het nieuw
te stichten A.N.V,B. zullen vormen.
Het tot stand brengen van de fusie en het oprichten
van het A.N.V.B., zal de strijdvaardigheid van do Nederlandsohe arbeidersklasse in belangrijke mate versterken en
tot een grootere krachtsontplooiing van de Nederlandsche
vakbeweging leiden.
Voorwaarde voor een zoo groot mogelijke krachtsontplooiing van het A.N.V.B. is ook het wegnemen van alle belemmerende factoren, welke een gezonde vakbondsdemocratie
in den weg staan.
Het Congres bevestigt nogmaals het standpunt, dat
uitsluitend een algemeene vakbeweging, waarin de werkers
bedrijfsgewijze georganiseerd zijn. ongeacht hun politieke- of godsdienstige overtuiging, in staat is de haej gestelde eischen te vervullen»
Deze resolutie werd met 503 tegen 12 stemmen e.angenomen.
INDONESIË.

Het Congres is van oordeel, dat de overeenkomst van
Linggadjati een belangrijke stap is op weg naar de vrijheid on zelfstandigheid ven hot Indonesische volk, dat
eeuwenlang onder een koloniale onderdrukking gebukt ging.
Er zal voor gewaakt moeten wordon, dat do bepalingen in de overeenkomst, waarover tusschen do CommissieGeneraal en de vertegenwoordigers der Republiek Indonesië,
overeenstemming was bereikt, nauwgezet worden uitgevoerd.
Het Congres stelt vast, dat hot in het belang van
beide volkeren is, het uitzenden van troepen te doen-geschieden volgens bepalingen, welke in vrijelijk overlog
tusschen de regeeringcn van Indonosid on Nederland moeten
worden vastgesteld.
De E.V.C, zal al haar krachten moeten inspannen om
een eenheid van optreden van alle vooruitstrevende bevolkingsgroepen te bewerkstelligen tegen de reactionnairc
machten en hun handlangers, welke hardnekkig pogen hot
Indonesische volk opnieuw te onderdrukken.
Deze resolutie werd met 501 tegen 7 stemmen aangenomen «
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GRIEKENLAND.

Het Congres is op de hoogte van den strijd der democratische krachten in Griekenland tegen de onderdrukking
van de monarchistische regeering en de maatregelen, welke
in dit land genomen zijn tegen het voortbestaan van -de
vakbewegingsvri jheid.
Een en ander is in strijd met het Atlantic Charter en de besluiten van Potsdam,
Het Congres juicht hot toe, dat het W.V.V. maatregelen heeft genomen, welke een steun beteekonen voor het
Grieksche volk in zijn strijd voor de vrijheid.
De E,V .C. ondersteunt onverkort deze, zoowel als andere in dit verband eventueel nog te nemen maatregelen van
het W.V.V.
Het Congres zendt eon broedergroet aan het vrijheidslievende deel van het Griekschc volk in zijn strijd tcgon
de overblijfselen van het fascisme.
Deze resolutie werd met algemeonc stemmen aangenomen.
SPANJE.

Het Congres spreekt zijn afschuw uit over het bloedige regiem van ïranoo, dat nog steeds in Spanje heerscht.
Deze haard van het fascisme vormt een voortdurend govaar
voor den wereldvrede.
Het Congres heeft met instemming kennis gonomon van
hot advies van do U.N.O. aan de bij haar aangesloten landen, om do diplomatieke betrekkingen met hot Franoo-regiem
te verbreken.
Het Congres keurt ton sterkste af, dat de Ncdorlandscho afgevaardigde in de U.N.O. bij hot besluit tot hot
verstrekken van dit advies als "toeschouwer" fungeerde.
Hot is voorts van meoning, dat na de nederlaag van
het nazisme en fascisme, een einde gemaakt moet worden aan
alle overblijfsolen-van fascisme, waar dezo zich ook mogon
bevinden.
Dienovereenkomstig spreekt hot Congres er zijn voldoening over uit, dat de Nederlandscho rogoering haar diplomatieke betrekkingen met Franco-Spanje verbroken heeft.
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In nauwe verbondenheid mot het W.V.V. zot do E.V.C,
don strijd togon het Franoo-fascisme voort en blijft er
bij do regccfing op aandringen, ook do economische betrekkingen mot hot Spanje van Franco te verbreken.
Het Congres is tenslotte van meening, dat do E.V.C.,
nog meer dan dit tot nu too het geval was, in samenwerking
met andere organisaties on vereenigingen allo maatregelen
moot nemen, welke pen bijdrage kunnen vormen tot het vernietigen van het Franoo-rogiom.
Deze resolutie werd mot algcmecno stemmen aangenomen.
WERELDVERBOND VAN VAKVEREEKIGINGEN.

Het Congres sprcokt als zijn overtuiging uit, dat hot
versterken van de Eenheid in do vakbeweging van oon afzonderlijk land, tevens een bijdrage vormt tot de consolidatie
van de Internationale Vakvcroonigingscenhoid, belichaamd in
het W.V .V.
Do E.V.C. zal. mot in aohtneming vr.n do door hot
W.V.V. te dien aanzien to verstrekken richtlijnen, onverkort zijn medewerking vcrleenon aan hot tot stand brongon
van die organen binnon hot raam van het W.V.V., welke in
overeenstemming zijn mot zijn aard on werkwijze.
Hot Congres hooft mot verontwaardiging kennis genomen van hot streven der A.F.L. (American Foderatjon of
Labor), om andere nationale vakvoreenigingen te bewogen
het W.V.V. te verlaten on met de A.F.L. over te gaan tot
het oprichten van oen nieuwe wereldorganisatie van vakvoreenigingen.
Onverkort zullen diegenen bestreden moeten worden,
die aansturen op hot verbroken van de Internationale Eönhoid.
Hot Congres bevestigt opnieuw de verbondenheid vrji,
alle workors, georganiseerd in de E.V.C., mot het W.V.V.,
teneinde een Volkcronsamenleving tot stand te brengen,
waarin vrede, veiligheid, welvaart en bestaanszekerheid
zullen hoersohon voor de ganschè menschhcid.
Deze resolutie word met algemeene stommen aangenomen.
OVER DE GEZONDHEIDSZORG.
Het Congres:
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zioh" principieel op het standpunt stellende dat gezondheidszorg, overheidszorg behoort te zijnj
oonstateerende dat er een groote ohaos bestaat op
het gebied van ziekenfonds- en ziekteverzekeringswezen;
dat zelfs daar het winstmotief zioh gelden laat,
terwijl er slechts dienst aan het volk tot gelding mag
komen;
van meening, dat aan de heerschende onhoudbare toestanden ten spoedigste een eind moet worden gemaakt f
draagt hare Sociaal-Hygiënische Bedrijfsgroep op,
- in samenwerking met haar Sociaal-Economisch Bureau en andere daarvoor te interesseeren personen, instellingen en
vereenigingen -, het vraagstuk der nationalisatie van instituten en instellingen op het gebied der gezondheidszorg,
in studie te nemen en daarover te rapporteeren;
draagt de bestaande "commissie gezondheidszorg'1 op,
in overleg met het Hoofdbestuur maatregelen te treffen, die
kunnen leiden tot verwezenlijking der plannen in hun rapport
ontwikkeld.
Deze resolutie werd met algemeenc stemmen aangenomen.
Hoewel dit congres werd gehouden met het oogmerk do
fusio mot hot N.V.V. voor to bereiden en tot de grootst
mogelijke eenheid onder de arbeiders te geraken, kan men
niet zeggen, dat dit doel inderdaad is bereikt.
In het vorig maandoverzicht werd reeds vermeld, hoe
het N.V.V. reageerde op de houding van de E.V.C., die voor
haar demonstratie te Utrecht eon oproep tot doolncming had
gericht tot allo arbeiders en hierbij ook N.V.V.-loden had
uitgenoodigd aanwezig to zijn. Het N.V.V.. noemdo deze handeling oen poging om N«V.V.-leden op te wekkon tot verraad
aan hun eigen organisatie en kon daarin niet anders zien
dan ocrn cellonbouw op grooto schaal. Hot cischto daarom
van do E.V.C, haar oproep in te trokken en besloot het congres niot als gast bij te wonen, Blokzijl willigde doxon
eisoh in, hetgeen een gevoelig prostige-verlicc voor do
E.V.C, betoekendo. Zij berichtte eohtor aan hot N.V.V.,
dat het hoofdbestuur niet kon toogeven, in deze vorkoord
te hobben gehandeld. Hot N.V.V. antwoordde hierop in zijn
schrijven d.d« 12 Februari 1947 on zeidc daarin o.ia.:
"Wanneer wij ons togen uw optreden keoren, dan helen wij
goon stunt uit, zooals men op Uw congres wel zoo vrinndolijk was ons to verwijten, doch doon wij niot meer dan onzen plicht. U maakt zich schuldig aan cellcnbouw in hot
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groot". Het schrijven besloot met deze woorden: "Alles wat
tot nu toe geschiedde, geeft ons aanleiding on de geheele
situatie, welke is ontstaan/ binnen den kortst mogelijken
tl jd me"T onze hoofdbesturen ernstig onder de oogen te zien"«
De E.V.C, nam, ondanks deze vernederingen, weer schriftelijk contact op met het N.V.Vi en stelde voor om ten spoedigste besprekingen te houden, om "elk wantrouwen in elkanders bedoelingen weg te nemen"4 Het N.V.V. heeft hierop nog
niet geantwoord. Bovendien zal, vódr er verdere stappen naar
een fusie worden gedaan, hierover door do verschillende bij
het N.V.V. aangesloten bonden nog afzonderlijk een beslissing moeten worden genomen.
Ook t.a.v. de eenheid in de E.V.C, zelf kan: niet worden gezegd, dat het gehouden congres gunstig heeft gewerkt.
Spartacus en De Tribune schreven felle artikelen over het
congres en oefenden heftige critiek uit op hot optreden der
E.V.C.
De oppositie-groep in do E.V.C., aan wio door het
hoofdbestuur reeds eerder in het vooruitzicht was gesteld,
dat op het groote congres alle moeilijkheden gezamenlijk
zouden worden besproken on opgelost, is in dezte verwachtingen danig teleurgesteld. Hot hoofdbestuur had er voor gezorgd, dat eon groote meerderheid van voorstanders dor fusie als gedelogeerden naar het congres word afgevaardigd.
Hoe dit in zijn werk is gegaan moge blijken uit hot volgendo:
De gedelegeerden naar hot E.V.C.-congres behooren volgens de statuten o»a. door de betrokken bedrijfsgroepen
plaatselijk te worden gekozen. Zoo geschiedde het ook in de
bedrijfsgroep Bouwvak to Rotterdam. Toen hot hoofdbestuur
der landelijke bedrijfsgroep Bouwvak er echter lucht van
kreog, dat bij deze Rotterdamsche afvaardiging van 12 man
het meorendeel uit tegenstanders van de fusie bestond, word
door haar eon nieuwe ledenvergadering voor Rotterdam uitgeschreven, om tot het kiezen van eon andere delegatie te
komen. De C.P.N, had voor deze vergadering do aandacht van
haar leden gevraagd en er vóór gezorgd, dat dozen in grooten getale aanwezig waren, om zooveel mogelijk fusievoor- •
standers naar het congres to kunnen afvaardigen. Van hot
oerder gekozen twaalftal moest de helft afvallen en werd
vervangen door 6 andere E.V.C. - C.P .N.-leden, die voorstanders dor fusie waren.
Dit vond plaats vdAr het E.V.C.-congres te Amsterdam, doch ook daarna heeft de E.V.C.-leiding haar zuiveringsactie krachtig voortgezet en is daarbij, voornamelijk te
Rotterdam, zoer actief geweest.
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Op een op 16 Februari 1947 gehouden vergadering, die
door het hoofdbestuur der bedrijfsgroep Bouwvak te Rotterdam werd belegd en waarbij ook verschillende niet-bouwvakleden, echter wel tot de E.V .C,-C .P.N. behoorende personen,
aanwezig waren, werd het zittende, reeds lang in functie
zijnde, normaal gekozen plaatselijke bestuur dier bedrijfsgroep geschorst en gedeeltelijk vervangen. Ook werden eenige boden, die o.a. de contributie der leden innen, geschorst
en werd dit werk aan anderen opgedragen. Tegen al' deze handelingen van het communistische hoofdbestuur der E.V.C, en
met name tegen het bestuur van de landelijke bedrijfsgroep
Bouwvak, is hevig geprotesteerd. Een door A.van don Borg
en WietseSmid, resp. voorzitter en secretaris van het* bestuur" der plaatselijke E.V.C.afdeeling to Rotterdam, onderteekend en op 27 Februari 1947 gedateerd manifest, word aan
alle E,V.C.-leden te Rotterdam uitgereikt. In dit manifest
werd ernstige critiek geleverd op het congres, dat geheel
onder invloed van de C.P.N, zou hebben gestaan on op de
maatregelen van de landelijke leiding inzake de bedrijfsgroep Bouwvak te Rotterdam. Tevens werd medegedeeld, dat op
de algemeone vergadering dor bodrijfsgrocpon, - waarbij
ochter do groepen metaal on cultuur niet aanwezig waren en
waarop tot uitgifte van dit manifest werd besloten -, eenstemmig was vastgesteld, dat de maatregelen van do landelijke leiding behoorden to worden genegeerd en het oude bestuur en de bodon in hun functie moesten worden gehandhaafd.
Aan allo E.V.C.-leden te Rotterdam, die niet aocoord konden
gaan mot don inhoud van het manifest, werd verzocht zulks
tor kennis van het plaatselijke bestuur te Rotterdam te
brengen on wel op eon strook, welko aan dit manifest was
bevestigd. In het manifest word don Rottcrfiamschen E.V.C.leden verzocht om hun contributie alleen aan do oudo, hun
bekende boden te willon afdragen on.zich niet door de
nieuw aangestelde boden te laten intimideeren. Hierbij
worden de volgende woorden gebruikt: "Er zijn Bchourmakers
in do E.V.C, bezig, die den brutalen moed hobben om nieuwe
boden aan te stellen, om langs dezen weg de oenten van de
leden in handen to krijgen. Laat U niet overbluffen".
Eenheid in optreden, althans in woorden, tusschen de
beide vakvereónigingen is wel merkbaar in de aangenomen
houding t.o.v. Indonesië.
De "S.O.B.S.I.", de Centrale van Indonesische Vakveroonigingen, heeft, volgens het ropublikoinschc persbureau Antara. aan de Nederlandsche Eenheids-Vak-Ccntralc
een br ief ge zonden. Daarin wordt verzocht wocr een actie
to beginnen - en ook voort te zotten - in den geest van
do E.V.C.-actie van September 1946, toen in Amsterdam en
andere plaatsen stakingen en onlusten uitbraken ter gelegenheid van de troepen-uitzendingen naar Indonesië.
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"Hier staan de arbeiders in beide landen tegenover een gemeenschappelijken vijand", vervolgt de brief, 'Uiet Nederlandsche imperialisme". V/ij hopen, dat de acties van de Nederlandsche arbeiders het kunnen bewerkstelligen, dat de
Nederlandsche troepen worden teruggetrokken* Pas wanneer
dit verwezenlijkt is zal bewezen zijn, dat de Nederlandsche
arbeiders het werkelijk goed meenen met het steunen van de
"Republiek Indonesia".
De E.V.C, heeft kortgeleden opnieuw, evenals het
N.V.V». een waarschuwing laten hooren: wanneer nieuwe troepenzendingen zouden plaats vinden en wanneer de toestand
in Indiö met wapengeweld tot een oplossing zou worden gebracht, dan kon de z.g. reactie hier te lande rekenen op
een onmiddellijke actie van het N.V.V. en de E.V.C.
Ook om andere redenen zou men actie van de E.V.C,
kunnen verwachten, volgens Blokzijl, in een te Enschede .door
hein gehouden rede. Hij behandelde daarin de E.V.C.-actie
voor 10 % loonsverhooging en de arbeidsvoorwaarden in het
algemeen en schetste de publieke waardeering voor het werk
der arbeiders. Hierbij wees hij op het goede werk dor mijnwerkers en zeide, dat dezen nl geroemd werden, doch wanneer
zij eisenen zouden gaan stellen, of zouden gaan staken, dan
zou deze roem in afschuw veranderen. "Dit magt:, zeide hij,
"de arbeiders niet weerhouden om van dit vrapen gebruik te
maken. Als de Regeering ons niet wil verstaan, dan grijpen
wij naar dit laatste wapen, dan staat het geheele raderwerk
stil".
Volgens een der E.V.C .-sprekers zou op 27, 28 en 29
Maart a.s. te Amsterdam door de E.V.C, eon "Tarief-congres"
gehouden worden, waarvoor tevens vertegenwoordigers van ~d"ê
werkgevers, de Rijksbemiddelaars, de Stichting van den Arbeid en andere instanties zouden worden uitgenoodigd.
Vermoedelijk tengevolge van de aanzienlijke vermindering van haar ledental, heeft de E.V.C, op 15 kaart 1947
een nieuwe ledenwerfactie ingezet, met als motto: "Op naar
de 200.000 leden". Deze actie zou duren tot l i:ei a.s.
In navolging van de C.P.N, is ook'de E.V.C, begonnen
op sommige plaatsen kader our sus sen to organiseeren voor
haar loden, om dezen op te leiclen voor bestuursfuncties in
de E.V.C.
Door het hoofdbestuur van de E.V.C, werd een uitnoodiging ontvangen van de S.O.B.S.I. om in April van dit jaar,
het door hen te houden congres bij te wonen. Als dclcg&tieleden werden door het hoofdbestuur aangewezen B «Blokzi jj. en
H.Hennink.
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1.

STAKINGEN,

De in het vorig maandoverzicht vermelde staking van
do groentohandelaren is op 20 Februari 1947 beëindigd; op
dien dag word de grócntehandel h.ervat op basis van het
drie prijzenstelsel. Dit laatste houdt in maximumprijzen
voor do veiling, voor den grossier en voor den detailhandel. De verdeeling van den aanvoer zal op de veilingen
geschieden onder toezicht van commissies uit den grooten kleinhandel.
Deze commissie moet bij de verdeeling de volgende
punten in acht nemen:
a) toegewezen wordt uitsluitend aan personen, die als
groot- of als kleinhandelaren zijn erkend en op de
betreffende veiling als koopers bekend staan;
b) als basis voor de verdeeling geldt de destijds aan
de veilingen bestaande puntenregeling, waarbij echter tevens de aankoop gedurende het afgeloopen seizoen, inclusief legerleveranties en levering aan instellingen, in aanmerking moeten worden genomen. Dit
houdt dus in, dat voor het leger of voor instellingen
geen afzonderlijke toewijzing wordt verstrekt;
o) het koppelen van producten of partijen, in welken
vorm ook, is ten strengste verboden.

2.

Twaalf meisjes, werkzaam in de afdeeling weverij
van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, eischten
met ingang van Maandag, 3 Februari 1947. hooger loon.
Indien deze èisch niet zou worden ingewilligd, zou worden gestaakt. Toen de directie hierop niet reageerde,
gingen de betrokken personen inderdaad in staking. Op
6 Februari 1947 werd het werk echter hervat.
Op 5 Februari 1947 legden van de 40 meisjes, werk.zaam op do afdoeling spinnerij van dezelfde fabriek, or
28 het werk neer, omdat de schorten, die zij van de directie hadden gekregen, van mindere kwaliteit waren dan
die van de andere personeelsleden. Doze wilde staking
duurde êön dag. Op 6 Februari 1947 word het werk horvat.
Tengevolge van deze ataking moost één middag de spinnerij worden stilgelegd, met het gevolg, dat 400 arbeiders
niet kondon werken.
*"
Beide stakingen zijn verloopen zonder dat do cischen der stakenden door de directie worden ingewilligd.
De kwestie van de schorten is door do arbeidsters onderling geregeld.
Van eenige politieke actie, of van optreden van
vakbonden, was bij dozo stakingen goon sprake,
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Op de Machine-fabr.iek der Crebr,Stork en Co» te
Hengelo (0>). was' 'dV directie mét de kerricoinmissie der
fabri ek, zonder dat deze kernleden overleg met de arbeiders of vakbonden hadden gepleegd, overeengekomen om,
teneinde de productie te vernoegen en de leveranties op
tijd af te kunnen doen, vanaf Maandag 17 Februari 1947,
in eenige afdeelingen der fabriek per werkdag één uur
overwerk te doen verrichten, zoodat het aantal werkuren
per woqk op 53 kwam. De arbeidsinspectie had haar toestemming hiertoe 'verleend.
De betrokken arbeiders, ongeveer 300 in getal» verlieten echter op den gewonen tijd do fabriek en weigerden het overwerk te verrichten.
Do kerncommissie keurde deze houding af en doolde
mede in haar geheel te zullen aftreden, indien uiterlijk
Dinsdag 25 Februari 1947 haar advies niet zou zijn opgovolgd. De arbeiders bleven echter weigeren, zoodat do
commissie aftrad. "De Waarheid", dit conflict besprekende, stelde de arbeiders in het gelijk en gaf te kennen,
dat de productie maar op andere wijze verhoogd moest worden, b.v. door geschikte krachten, thans in militairen
dienst in Indiö verblijvende, vrij to maken.
Op 28 Februari 1947 werd voor de arbeiders dor fabriek een vergadering belegd door do plaatselijke metaalbewerker s bonden van het N.V.V. - C.N.V. on R.K.W.V.. Hoewel oritiek op de houding van de korncommissie werd uitgeoefend, besloot men tenslotte toch, gedurende oen vooraf te bepalen periode, overwerk to zulleA verrichten, althans dit advies word door de bonden gegeven.
Den volgendon dag, l Maart 1947, vev^dcrdo de
plaatselijke afdeeling "Metaal" der E.V.C., waarbij als
sprekers Blokzijl on Hillobrand (voorzïttor landelijke
bedrijfsgroep "Metaal" der E.V.C.) het voor-: voorden.
Beiden protesteerden wel tegen de houding dor directie
en Blokzijl zeido, dat de E.V.C, in prinoipc tegen allo
overwerk was, doch tenslotte adviseerde hij. - omftat do
andere vakbonden zulks ook reeds gedaan haddon -, toch
voor den tijd van 3 maanden overwerk te verrichten. Er
diende echter, volgc.us spreker, spoedig oen nieuwe kerncommissie te worden bcnocmc! on eon algcmoonc vergadering
van do arbeiders der fabriek te worden gehouden, .waarop
men zich gezamenlijk over deze kwestie zou kunnen uitspreken.
,
Hoewol alle vakbonden dus haddon geadviseerd overwerk te verrichten, werd dit de daaropvolgende dagen door
de betrokken arbeiders niet gedaan. Wol bleven eenige arbeiders aanvankelijk in de werkplaatsen achter, doch uit
"collegialiteit" verlieten ook dezen de fabriek.
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Ofschoon kennelijk het streven der communisten en
de E.V.C.-leden er op gericht is geweest, dat er niet
zou worden oveïgcwerkt, is toch niet gebleken, dat zij
hierin rechte treeks de hand hebben gehad.
Tot op heden wordt het overwerk niot verricht; de
directie heeft hiertegen echter nog geen maatregelen genomen.
Bij het afsluiten van dit overzicht werd bericht
ontvangen, dat ongeveer 75 % van de stakende arbeiders
met ingang van 17 Maart 1947 gehoor heeft gegeven aan den
oproep der vakbonden, om per werkdag (Jen uur overwerk te
verrichten. Verwacht wordt, dat de overigen dit voorbeeld
spoedig zullen volgen» De directie heeft tijdens dit conflict een soepele houding aangenomen. Teneinde de arbeiders te bewegen overwerk te verrichten, heeft zij bewerkstelligd, dot hun rijwielbanden werden verstrekt.
4.

Op 22 Februari 1947 weigerde een zestal leden van
de Stoomlogger K.50 met dit schip de haven van Vlaardingcn te verlaten, in verband met de aanwezigheid van grooto hoeveelheden drijfijs in de Noordzee. In hun plaats
zijn zes andere personen-aangemonsterd, waarop het schip
naar zoo is vertrokken.

5»

Ten gevolge van het verwerken van een bepaalde
soort tabak voor het dekblad van sigaron kon door de arbeiders van de K.y.W.-Sigarcnfabrioken te Roosendaal geen
voldoende productie worden'behaald. De directie vorklaarde zich bereid hiervoor 10 % toeslag op het loon te willen uitbetalen.
De arbeiders vroegen denzelfden toeslag toen ook
voor verschillende andere soorten tabak, op welken eisch
de directie meende niot volledig te kunnen ingaan. Do
onderhandolingon met de directie vonden plaats door de
fabriekscommissie. Tijdens deze discussies haddon ochu
tor 150 man van de ruin 300 arbeiders der K.V.W.-fabriek
do werklokalen verlaten en zich buiten do fabriek verzameld. Toen de fabriekscommissie hun den uitslag der onderhandelingen mededeelde, eischten zij uitbetaling van
de uren, waarop niet was gewerkt (van 14 - 16 uur, Maandag 25 Februari 1947). De directie wilde hierop in geen
,geval ingaan, waarna de arbeiders hot terrein verlieten.
Op Dinsdag d,a.v. vonden besprekingen plaats tusschen de stakors en vertegenwoordigers van hot hoofdbestuur van don Ned.R.K.Bond van Tabaksbewerkers en van
het N.V.V.. Hierbij werden do arbeiders in het ongelijk
gesteld; de uren waarop niet was gewerkt, behoefden,
naar de aeening der vakbonden, door de directie niet te
worden uitbetaald.
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Dc stakenden hebben Woensdagmorgent 86 Februari
1947, normaal hun werkzaamheden hervat.
6.

In de fabriek "Het Schuttersveld" van de Gebr.yan
Heek te Enschede, is Dinsdag 25 Februari 1947 een wilde
staking uitgebroken, waaraan door ongeveer 1000 personen werd deelgenomen. Het totale personeel van deze textielfabriek omvat ruim 1100 personen.
De aanleiding tot deze staking was gelegen in het
feit, dat het personeel zich niet kon vereenigen met-de
houding der directie t.a.v. de behandeling van een magazijn-chef der fabriek.
Bij een in de woning van bedoelden magazi^n-ohef,
door de Economische Recherche ingesteld onderzoek bleek,
dat deze een abnormaal groote hoeveelheid tcxtiolgoedereri in zijn bezit had. Hoewel hij, - zooals bij dit onderzoek werd vastgesteld - , wel oen zeer ruim gebruik
van zijn functie had gemaakt, ook tijdons de bezetting,
kon tot nu too niet worden aangetoond, dat hij op onrechtmatige wijze in het bezit van deze goederen was gokomen. Dc directie besloot daarom hem andoro werkzaamheden op te dragen, overwegende, dat hij zich door die
bevoorrading a-sooiaal had gedragen. Aangezien hij echter reeds 25 Jaren in het bedrijf werkzaam was en zich
steeds con goede kracht had getoond, achtte do directie
geen termen aanwezig om hom te ontslaan.
De arbeiders weigerden echter met hem samen te
werken. De uit 9 personen bestaande fabriekskorn, waarvan hot grootste gedeelte lid is van de E.V.C., eischte
daarop van de directie, dat de magazijn-ohef onmiddellijk zou worden ontslagen. Indien aan dezen eisch binnen
10 minuten geen gevolg zou worden gegeven, zou tot staking worden overgegaan. Do directie ging hier niet op in
on gaf te kennen, dat zij op het door haar ingenomen
standpunt t.a.v* den magazljn-chef niet wenschte terug
te komen, waarop de staking volgdet V/ocnsdagmorgcn déa.v
vond oen bespreking plaats tusschen de directie, do fabriekskern en een aantal vertegenwoordigers van de Toxtiol-Unio en de E.V.C. De directie deelde hierbij mede,
dat verdere besprekingen slechts konden worden gevoerd,
indien de arbeiders het werk zouden hervatten. Op voor-,
stel van de vakbonden werd tenslotte besloten, dat dien
middag te 14 uur de werkzaamheden zouden worden horvat,
terwijl tegelijkertijd een bespreking zou worden geopend
tusachen do directie en de fabriokskern over het geval
van den magazijn-chef.
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Tot op'heden is de magazijn-chef door de directie
als arbeider gehandhaafd on men is overeengekomen de
uitspraak van den roohter hierover af te vrachten, daar
tegen don magazijn-chef nog een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld,
7.

Een arbeider, genaamd W.Warringa, werkzaam in do
Textielfabriek "N.Y.Spinnorij Oostervcld» te Enschede,
was het niet eens met don maatregel van een fabrieksbaas, die een aan dezen arbeider toegevoogdcn leerling
tijdelijk op een andere afdoeling tewcrkstelde. Warringa zette de door hem bediende machine stil. Toen hij na
ecnige uren het werk wilde hervatten, cischte hij betaling over de uren, gedurende welke hij niet had gcworkt.
Dit werd hem door do directie geweigerd. Daarop gingen
ook de twee arbeiders uit zijn afdecling, waar do grond.3toffen een voorbereiding ondergaan, dienzulfdcn dag,
t.w. Donderdag 27 Februari 1947, in staking.
Door
eon andere
zetten. De
waarvan do

deze handeling was de directie genoodzaakt,
afdeeling, de z,g, voorspinnerij, stop to
hier werkende arbeiders, - 150 in getal -,
helft vrouwen, bloven echtor in do fabriek.

Op Vrijdag, 28 Februari 1947 werd, nadat het conflict met de vakorganisaties was besproken, door de
drie eerder vormelde arbeiders hot werk horvat. De organisaties waaronder ook do E.V.C., hadden hot optrodcn
van dit drietal afgekeurd.
De 150 arbeiders, die door het staken van dit
drietal, eenige uren niet hadden gewerkt, eischtcn nu
betaling van deze uren. De directie zegde toe, hierover
nader overleg te willen plegen. Dezo arbeiders dreigden
daarop in staking-te zullen gaan, wanneer niet onmiddellijk word toegezegd, dat deze uren volledig; zouden worden betaald. De directie hondhac.fde haar standpunt, waarop doze 150 arbeiders Vrijdagmorgen, 28 Februari 1947,
het werk neerlegden. Uit sympathie mot don oisch dezer
stakers, legden in den namiddag van dien <lag eon 100-tal
andere arbeiders dezer fabriek eveneens hot work neor.
To ca, 17 uur werd door alle arbeiders op aanraden van do fabriokskorn hot werk hervat, terwijl tegelijkertijd do fabriokskorn mot de directie eon bespreking hield over deze kwestie. De directie ycrklaarco
voornemens to zijn om do eerst vermelde drie arbeiders
en het laatstgenoemde 100-tal, goón loon uit to betalen
over de uron, waarop was gestaakt. De 150 arbeiders,
die noodgedwongen het. werk hadden moeten neerleggen,
zouden 80 % van hun loon" over die uron ontvangen.
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Daar do arbeiders hiermede weinig tevreden zijn, hoorsoht
er eon gesponnen toestond in de fabriek en is do mogelijkheid van eon herhaling der moeilijkheden niet uitgesloten*
VIII. INDONESIË.

De behandeling der Linggadjati-overeonkomst in do Isto
Kamer der Staten-Generaal en de uitingen in de pers en op
vergaderingen toonon aan, dat de voor- on togcnstnndors nog
even onverzoenlijk tegenover elkaar staan. Nieuwe gezichtspunten zijn sedert do afsluiting van het vorice verslag
(No.l - 1947) niet geopend, ook niet door de communiston,
die nog steeds propaganda maken voor don door hen voorgcstanon vrede met Indonesië, terugtrekking der Ncderlcndsohe
troepen uit dit gcbiod eischon, dus ook stemming vcrwokken
tegen de uitzending van nieuwe divisies en daarbij propageoroni de mobilisatie van het vreedzame "leger van don arbeid", voor den opbouw en voor hot herstel van de volkswelvaart hier te lande.
Bij de stemmingvcrwekking togen do Regeering blijft
de Linggadjati-ovcrccnkomst in het middelpunt staan. In het
Marxistisch weekblad «Politiek en Cultuur" worc.t der Rogeering verweten, dat zij de Republiek eon belangrijke concessie doet, in de hoop deze langs oen anderen weg weer ongedaan te kunnen maken. Dat met deze woorden verc'ragschonding
gesuggereerd wordt, is duidelijk on zoodoende wordt hetzelfde in do Republiek tot uiting gekomen verwijt van verdragschending onderstreept. Ook dit is woor niets bijzonders,
immers er wordt vrijwol in alle opzichten 6ên lijn getrokkon met de Republikoinsche leiding. Do communistische propaganda impliceert, dat do Republiek als oen krachtige
staat wordt voorgesteld* "De Republiek is sterker don ooit",
staat in "De Waarheid" boven eon aan het republikeinscho
pe rsbüre au Antar a ontloend bericht, dat het secrotariaat
van de Engolsche communistische partij een schrijven hooft
gericht aan de "Partai Kommunis Indonosia" (P.K.I,), waarin wordt medegedeeld, dat de communistische partij in Engeland haar aandeel wil nemen in don voortdurenden strijd
voor do volledige onafhankelijkheid van geheel Indonesië
en tegen de pogingen van do Nodorlandscho. Engelscho on
Amerikaansche imperialisten om dien strijd te vertragen of
te dwarsboomen.
Het is niet de eorste koer, <lat de Engclsoho communisten contact hebben mot do P.K.I.; goruimen tijd geleden
toch hoeft do voormalige voorzitter dezer organisatie roerls
bekend gemaakt, dot do Britscho communistische partij do
P.K.I. had erkend.
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Het behoeft overigens geenszins verwondering te wekken, dat de Engelsche communisten zich met den vrijheidsstrijd in Indonesië inlaten; immers de communistische partij in het nabije Britsoh-Indiö voert evenzeer actie voor
de algeheele vrijheid van dit gebied. In de overzeesche
gebieden vormen de communisten als het ware één front tegen de betrokken Westersche mogendheden met steun van de
communistische organisaties in de respectieve (z.g.) koloniseerende landen. Onvoorwaardelijke erkenning van de onafhankelijkheid en terugtrekking der troepen uit BritschIndie, zijn de communistische eischen ten aanzien van dit
gebied, geheel overeenstemmend met de eischen van de C.F.N,
ten aanzien van Indonesië. Do Partai Kommunis Indonesia
heeft uiteraard dezelfde eischen.
Het is ook niét aan twijfel onderhevig, dat tijdens
"het in Februari j.l. gehouden congres der communistische
partij in Engeland, waar S.do Groot (Amsterdam) als afgevaardigde van de C.P.N, is geweest. ook de noodige aandacht is geschonken aan den vrijheidsstrijd in BritschIndie en Indonesië. {Behalve afgevaardigden uit andere
Britscho gebieden is ten congrosso ook een gedelegeerde
uit India aanwezig geweest).
In de Republiek Indonesië is de invloed van do P.K.I.,
welke organisatie thans naar verluidt een millloon leden
telt. onmiskenbaar groeiende. Do niet-officioele leider
Alimin blijft een zeer actieve rol spolen; tussbhon hom on
president Sookarno bestaan nauwe banden. Welken invloed
Alimin op hom heeft, blijft in hot midden.
Allo verschijnselen wijzen echter uit, dat hot communisme zich wcot te rooron, onbelemmerd activiteit kan ontplooien en geregeld directe of indirecte resultaten weet te
boekon, alle echter even bedenkelijk. Zoo bijv* hot feit,
dat thans aan de Militaire Academie van do Republiek te
Sarangan (Java) les in het Russisch wordt gegeven. Hot ligt
voor de hand te veronderstellen, dat het onderricht in deze
taal wordt gegeven mot het oog op het contact met Rusland,
in welken vorm on van welke draagwijdte dan ook.
Volgons hot ropublikoinsche persbureau Antara heeft
de op blz. 43 van het vorig maandoverzicht genoemde "Centrale organisatie van arbeiders in geheelIndonesië" - d e
iS.Q.B.S.I. - een brlof gezonden aan do E .V.6.' 'waarin verzocht zou zijn hier te lande weer een actie te beginnen
als in September 1946 (toenmalige stakingen in verband
met troepenvervoer naar Indieï). In oen E. V .C.-bekendmaking
wordt dit oohtor ontkend. Wel zou in hot schrijven do verwachting uitgesproken zijn, dat do Noderlandsche arbeidersbewoging al datgeno zal doen wat noodig is, om de "Nedorlandsche sabelslijpers" den weg te versperren. De S.O.B.S.I.
hoeft verder het hoofdbestuur van de E.V.C, uitgenoodigd in
April haar congres bij te wonen, welke uitnoodiging is aanvaard.
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Het contact tusschen Nederlandsche- en Indonesische
vakvereenigingen is dus tot stand gekomen (verg.blz.43 van
overzicht No.l) en hiermede tevens voor de C.P.N, een nieuwe mogelijkheid geschapen voor betnvloeding in Indonesië;
immers de invloed van deze partij in de E.V.C, is groot genoeg om via deze organisatie met de vakbeweging in Indonesie een band te smeden.

•
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Het N.V.V. heeft intusschen een verklaring uitgegeven,
waarin, zonder een oordeel uit te spreken over de politieke
verwikkelingen,welke zich thans, in verband met de overeenkomst van Linggadjati voordoen, namens moor dan 300.000 leden een dringende waarschuwing wordt gegeven. "Geen enkele
prestige-overweging", - aldus de verklaring - "geen enkel
meeningsverschil kan belangrijk genoeg zijn om de in Linggadjati voorloopig bereikte overeenstemming thans nog te
doen mislukken, laat staan de toepassing van geweld te
rechtvaardigen. De reactie vergisse zich niet in de gevoelens, welke daaromtrent in de arbeiderswercld loven. Elk
drijven naar geweld, naar het uitdeolen van enkele "rake
klappen" zou op grooten weerstand stuiten'1»
Het N.V.V.-bestuur doet derhalve een dringend beroep
op de Ncderlandschc Regoering, op do Volksvertegenwoordiging en op do Republiek Indonesië, om voor do reactionnairo
agitatie hier en voor het oxtrome drijven ginds,geen duimbreed to wijken en alles in hot work to stellen om tot een
snelle, vreedzame en definitieve oplossing van het conflict
in Indonesië te geraken, opdat aan de schermutselingen,
welke helaas ook menschenlcvens kosten, ten spoedigste een
einde komt, het bovel "staakt het vuren" kan worden gegeven
en met demobilisatie der Ncdorlandsche troepen in Indiö kan
worden begonnen, (Het bevel "staakt hot vuren" is inmiddels
gegeven).
De op blz.46 van Maandovcrzicht No.1-1947 bodocldo
Imran Ros3 ad i, modewerker van het blad "Indonesia" (Amsterdam) on het ropublikeinsche persbureau "Antara" heoft eenigen
tijd goledon eon bozock gebracht aan den ïrakschon Ministor
van Buitonlandsche Zaken naar aanleiding van een in allo
bladen in Irak opgenomen bekendmaking van hot Ministerie van
Buitonlandsche Zaken, dat de Regooring van Irak boroid is
tot uitwisseling van diplomatieke vertegenwoordigers, wannoer do Republiek'Indonesië dit zou wenschen. Tijdens"deze
ontmoeting is o.m. de Liga van Arabische Staten, de z.g.
Arabische Liga, welke Indonesië hooft erkend, tor sprake gekomon, do wckolijksche uitzendingen van de Indonesische
vrijhoidsorganisatie te Bagdad on hot voornemen van de Rcpublikcinsche Regeering, om oen goodwill-missie naar het buitenland te zenden*
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Do voorzitter van do afd.'s-Gravonhage der "Porhimpocnan Indoncsia", Soedibio, hooft aldaar een lezing ""g'ch.'ouden voor do jongerengroep van de vore cniging "Nederland\1, een schets gevende van tte ontwikkeling der na;
tionale bevraging in Indonesiü sedert de oprichting van do
vorecniging "Boedi gfctomo" (1908). Uitvoerig ia spreker
vorder ingcgaan op de rol van do jeugd in de nationale beweging .
'
••

^

Te Leiden is een Indonesische sociaal-cultureoio

vereeniging opgericht met name "Rockoen Peladjar Indonosia*'
(Roopi).

Deze stelt zich ten dool om door een zoo nauw mogolijk contact mot het Nederlandsche sociale en cultureolo
loven wederzijds begrip en goede samenwerking tusschon Nederlanders en Indonesiërs aan te kwceken en to bevorderen.
Benige Leidscho hoogleeraren zijn beschermheer dezer vereeniging.
E2 Maart 1947.
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