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I. COM.J]HISVISOHE PARTIJ ITEDE^.-MD.-C-pe baarheid»)
Onmiddellijk na de afsluiting v^n de ledenwerfactie
op 28 Februari 194-7» werd gestart met een nieuwe actie, best? unde uit het werven van nieuwe abonnJ1s voor het dagblad "De
Waarheid". De gestelde taak voor de gehelo partij luidt:
15000 nieuwe abonn^'s, v/aarvan Amsterdam 3000 en Rotterdam
1300. Voorts dient gestreefd te worden naar het per 1 Mei 11 '7
bereiken van een abonné-totaal van 200.0OO. '.ïanneer men bedenkt, dat de landelij.ke oplage van "De Waarheid" per 1 Jau^ri
1946 minstens 350.000 exemplaren bedroeg, dan blijkt daaruit
wel in welke mate het blad in die tijd is teruggelopen».
Voor een rendabele exploitatie zal ecu opvoering v&n
het oplagecijfer zeker niet onwelkom, misschien zelfs wel ~ boden zijn, daar tot aan het moment van het inzetten van de
abonné-werfactie, uit alle delen van het land berichten werc-on
ontvangen van het sterk dalon van hot aantal abonné's. Ook
het nieuw te betrekken tehuis voor "De baarheid", hot gebo-av»'
"Pelix Meritis" te Amsterdam, zal stellig als een zware last op
do exploitatie drukken.
Vanzelfsprekend wordt do inhoud van hot blad voor de
aanstaande abonné*s zoo smakelijk mogelijk voorgesteld en
tracht iaën "elck wat wils" te geven. Naast de direct politie1--:;
berichtgeving, zal de redactie ook op ander gebied er naar
streven "Do baarheid" de beste courant te doen zijn, zal er
meer aandacht worden besteed aan de vrouwonrubriek, meer r; ir—
te worden beochikbaar gesteld voor hot plaatselijke nieuws It
de kleinero gemeenten, zal een feuilleton worden geplaatst • n
een zeer bekend schrijver (hetgeen geen Bus, maar een Amcri-:.&'"-.n
blijkt te zijn), zal er een tweede kinderverhaal komen enzDe plannon voor een eigen bedrijf zijn veelomvattend. In do
zettorij zal men beginnen met 13 machines, v/elk aantal geleidelijk zal worden opgevoerd tot 25. De capaciteit van de ro^
lang tevoren bestelde rotatiepers beloopt 144-000 kranten in
uén uur. Met deze machine zal hot mogelijk zijn allo thans nog
buiten Amsterdam vorschijncmde edities in de ni'ju^o drukker.'.;]
te concontroren» Aangezien de inkomsten op grond van advertenties voor "De Waarheid", vergolek.m bij anöoro bladen,
geringer zouden zijn, moet de opbrengst gecompenseerd worden
door abonnementsgelden. Daarom moot o.r alles op ^ozot worden
om hc-t aantal van 200i000 abonmi's te b..,roikcn.
Opvallend is, dat do partij haar loden voortdurend
in actie tracht te houden. Sinds het congres in hot najaar
van 1946 volgde de one actie op do andere on wordt de loei n
geen moment verpozing gegund. Scholing , centrale en plaat.;olijke scholings-cursussen, partijledon-worving, dagbladabonné-worving, tegelijkertijd voorbereiding voor de 1-Mei betopangon en zelfs wordt thans roods gcs^rok^n on goschrcvon
over het op 7 September 1947 te houden two^de flaarheidaoaierfeest op Birkhoven bij Amersfoort. Vanzelfsprokendis dat me a
het gros van de partijleden niot voortdurond onder druk ka:
laten werken en hot is dan ook zeer goed morkbaar, dat de
actie voor abonné-wcrving lang niut zo intens v/ordt beleefd
als die voor de partijlodun-werving»
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Ook de obligatio-icning schijnt mot do voltakcning
uit de algemene belangstelling to zijn verdwenen, al werd na
hot bereiken van do gestelde 5 ton, aangekondigd, dat nog vr.n
zoveel zijdon inschrijvingen binnenkwamen, dat men zou voor''gaan met het regelmatig publiceren van verantwoordingen, üot
totale bedrag, in het vorigdmaandovorzicht per 15 Maart 1947
'als f. 508.000,bedroeg op 16 April 1947 f. 527.000, derhalve
slechts een vermeerdering van f. 19-000 in bijna vijf weken
tijds. Al met al blijft het bijeenbrengen van een dergelijk
bedrag in slechts enkele mar.ndon door burgers raot over het
algemeen zeer sjaallo .bexxrzcn oon bchoorlijkü prestatie, ar-ns;';-.
nomen dan dat de gepubliceerde bedragen niet de werkelijkheid
overeenstemmen. Ton aanzien hiervan kon evenwel geen enkele
controle worden uitgeoefend.
In het vooruitzicht van de 1 Mc i-vier ing werd, onrler
het motto: "Voor Vrede, Ontwapening en Herstel''", door do C.P.F,
een manifest gericht tot alle werkers van hoofd en hand. Dr.rrin
wordt #5ü?7i.:zen op de sterke vooruitgang vrn de communistische
idee in de belangrijkste landen van Europa en Aziö, waartegen
de reactie zich, ondanks inwendige toonstellingen, fel tor'eerstelt. Voor ons land wordt in hot manifest ar.n de Eatholioke
Volkspartij en du Partij van de Arbeid vorwuton, dat hun beleid sinds de bevrijding gevoerd heeft tot wanordu, lage productie en hoogtij voor do zwarte handul. Dit cuvul zou üv~-nv,*ül
nog hersteld kunnen v/orden, indien r.lle vooruitstrevende kr- ;^ten zich zoudon aaneensluiten en de• Regering en haar politiek
grondig zou wijzigen. Voor du uitgestelde, doch niet t u stuit-jn
eenheid op vakbewcgings-gc-Med mout onv^rdroten worden door£V;werkt. De leuzen voor de 1 Mei-viering worden tenslotte vu-rsu/'.d
als "Vredej Ontwapening; daaienwerking met de Indonesische
Republiek op voet van gelijkheid en vrijwilligheidj Tegen
reactie - eenheid van actie} Eenheid van de vn.kbcwcgingj
Hogere lonen - lagere prijzenj Hogere productie."

Door het Amsterdamse districtsbestuur word in Maart
1947 een onderwijscommissie opgericht, om te komen tot verbetering vo.n jeugdzorg in het algemeen en van het onderwijs in hot
byzonder. De motivering daarvan is, dat de bezuinigingspolitit,?c
van d§ Regering voor het opgroeiende geslacht fr.tale gevolgen
zal hebben en dat de genomen maatregelen (zon.ls opheffing van
het 8ste .leerjaar en beperking der mogelijkheid voor het aanstellen
vr.n leraren in lichamelijke opvoeding in finr.ncieol van het
Rijk afhankelijke gemeenten) de heersende nood vergroten. Sci
en ander moet met radicale middelen worden bestreden, wr.r.rl ;u
niet alleen de vertegenwoordigers in de Regerings-lichamen ich
moeten inzetten. Iedere partijgenoot, iedere onderwijzer en
jeugdleider, elk liö ener oudercommissie moet zich nctiof met
deze kwestie bezig houden. De bovengenoemde commissie dient oru
dit werk te centraliseren en te coördineren. De leiding der
commissie berust voorlopig bij de Amsterdamse onderwijzer vrn
het opcnbr^.r If.gor onderwijs, Mozes G-erhr.rdus NOOT, gcb.
23-5-1920 te Amstcrdcm..
_ 7 _

- 3In de gemeenten Almelo, Hengelo en Heerlen is de C.P.N,
overgegaan tot openstelling van s o cirvlist i s chu biblio the kon.
Naast oon aantal romans zijn daar wefk~bn~ op' socialistisch ~en
wetenschappelijk terrein beschikbaar. De openstelling varieertj
in Hoerlen zijn de boeken nog slechts beschikbaar voor partijleden, terwijl men in Almelo hoopt, dat "vele partijgenoten,
sympathiseronden en andere lozers kennis mofjon opdoen, opdat
zij flink geschoold de toekomst tegemoet kunnen zien". Ook
Hengelo nodigt iedereen xj.it, die interesse mocht hebben. De
bibliotheken zijn ondergebracht 6f in het Y/rvrheiösgebouw of
ten huize van een «ï nar hu i d -a gent.
De rede vam President Truman en de dr.irop gevolgd^
anti-comamnistische activiteit wordt door C.P.N.-sprekers uitgelegd als e^n teken van zwakheid. De reactie vreest het opkomende socialisme, omdat zij weet, dat haar einde komt. Ook rv.n
dezo actie ontleent men v/oer propaganda voor het eigen dagblad»
"Tegenover de anti-comnmnistische burgerlijke pers stellen v.'i j
onze arbciderscourant".
Radia^erkenA-Noderland volhardt bij zijn pogingen
tot het verkrijgen van eigen zendtijd. Het aantal vergr.deringen
en feestelijke bijeenkomsten in het gehele land is do laatste
tijd sterk opgevoerd en regelmatig worden in do divorsc geiuo..nten nieuwe afdelingen opgericht.
De voorzitter van Radio-Y7orkcnd-lTederland had op
1 April 1947 oen onderhoud met Minister Gielen, teneinde een
schriftelijk verzoek om verkrijging vnn zendtijd per 1 Mei nader toe to lichten. Het standpunt, dat door hot uitblijven v.n'
eon definitieve regeling v^.n do omroep een belangrijk gedeelte
van de arbeidende klasse, dat vertegenvitoordigd wordt door deze
omroep-vereniging, op de feestdag van de arbeidersklasse niet
in de aether Vertegenwoordigd is, werd, hoewol hot van R.'^.IT.^ijde zeer redelijk wordt genoemd, door de Minister niet gedeeld en hot verzoek werd van de hand ge?^ezen»
De Minister wilde, blijkens de publicatie in "Do
Waarheid" niet vooruitlopen op een definitieve regeling, wolhe
pas kan worden getroffen nadat door de R".dio-r"ad diena^.ng^T^e
advies is uitgebracht. De Rn dio-raad wordt er; op zijn beurt,
van beschuldigd met het uitbrengen v~.n dit advies te talmen on
dit niet te willen geven vèör de verwachte verkiezingen. Men
verdenkt er Minister Gielen van, dat het uitblijven wn het
advies hem geen zorgen ba~.rt en oppert do mogelijkheid, dr.t de
Minister en de Radio-rar.d elkander de bal toekaatscnj de Sinister kan zonder advies niets doen en de rand (en net name de
heor Vorrink) zou zorgen, dat het advies voorlopig niet ver- t
strekt wordt, met het gevolg "dat een grote on groeiende- stroming in hut Nederlandse volk monddood gohoud^n wordt".
Voor Rr.dio-ïïorkend-Ncderland werd inmiddels een culturele raad opgericht, onder voorzitterschap van Mevr.M. v.
Emde-Boas, welke de stichting zal adviseren bij haar werk.
iteze raad is samengesteld uit verschillende deskundigen op
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- 4kunst- on cultureel gebied on hoeft afdelingen voor muziek,
toneel, film, literatuur on techniek. Bceds hoeft de afdeling
toneel zich gericht tot toneelvaren!gin/ren, om zich met haar
in verbinding te stellen, tencind.. pogingen in hot work te
stollen om o.,n modern arbuidcrstonool te schoppen.
In "De YJr.r.rhcid" van 1? Maart 1947 werd c._n afschrift
gepubliceerd van oen schrijven v~n do ComnisKarin der Koningin
in de provincie Noord-Hollr.nd, gorieht aan de Bur go meest o r s
on gemeenten in Noord-Ho l land, handelende ov^r ht-t optreden v n
het cabaret-gozolschap "Cardoni". Do reactie op dit geheime
schrijven van de zijde van "De Waarheid" is zucr matig gcv/eo;vi;.
Volstaan word mot oen commentaar v-.n slechts Y4 kolom, waarin.
wordt vermeld, dn t hot vr.n «?,lgemcno bekendheid is da,t R.^.IT.
nauwe- verbindingon onderhoudt met de C.P.TT. Het do>so r.lgomo.nhoid glijdt mon l".ngs do strekking van do brief hoon, die
juist de r.~ndr.cht or op vestigt, dat de c^.b-.rot-voorstelling>n
van R.'^.N. va-\ hot k°.r".kter dragon v>n coninunistische prop^-grndA-avondon zonder als zodanig te aijn a^n^okoricligd. Zonrtur
meer wordt dan door "De baarheid" goconcludctrd, d".t do bri^f
bezijden de waarheid is en "dan ook niuts r.ndera is d°.n con,
zachtgoz-gd, ongeoorloofde poging om de vrije .aoningsuiting,
onvjrbrokolijk onderdeel van du door Beol aangehangen domoor.".tio, voor een deel v?.n de bevolking aan tw tasten". Het slot
van het commentaar luidt :"Beel on zijn Commissaris d-.-r Konin^-i.n
in Noord-Holland v/.^ton nr-tuurlijk he^l goed, dat ai j in strU-1
mot do grondf/et zouden handelen, indien zij rechtutrooks opdracht tot ingrijpen zouden geven. De briuf noet dan ook gooien
worden als e^n poging on de Burgemeesters te öug^v;rer.,-n, dat
orduvorstorinp;on mogelijk aouclon kannen zijn, de brief is con
poging om politieagenten tot onhandig optixdon aan te zetten en
zodoonde "gevallen van ordeverstoring" te scheppen. YJij mogen
veronderstellen, dat dozc ongelooflijke zaak nog oen staart,]--:
zal hebben."
Van dit laatste is thans nog nic-ts gebleken.
Dc> bedrijfscourantcn voor de leden v n do Comaunistische Bedrijfsgroepen staan de laatsto tijd sterk in de belangstelling van de partij en geleidelijk verschijnen op dit tor-rein nieuwe uitgaven. Gewoonlijk zijn zij nog slechts gering vr.n
omvang, gestencild en vaak slechts matig verzorgd. Tijdens o. n
bijeenkomst van een bedrijfsgroep te Amsterdam, in Haart &ohoudun, word do- eis gesteld, dat binnon 2 maanden de bcdrijfscouranten /rodrukt moesten verschijnen. Redactie on adminiatv; tic zijn gewoonlijk ondergebracht bij hot pl-atselijk partij-bureau.
Uitgaven, die gedurende do laatste maanden hot licht
zagen, zijn: to Rotterdam» "P* T. T.--contact"; "Bijgran" (voor cl,:
bodrijfskern Haven) en "Qe gchroUT"" (bo-drijfsgroep ./ilton Foyenoord)f
to 's-Gravenhagc: "de Pander-wekker" (bedrijfsgroep Pandorfabrioken), "de O. GTT. -sgieg"!1', 'rdb Hokcr" (bodrij^öfjrocp van
Hcyst);
te Luidon "de V/eofstool" (bedrijfnkern van V)ijk),"de Hamor"
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- 5(bedrijfskern K.N.O.)J
voor do Mi óns treek "do Mijnlamp"V
II, RKPUBLIEK DER Iff T'fEKEN •

Op 30 Juni 1945 dood Hiibertus do G^OOT, geboren 15
April 1909 te Ams.te-rdaai, Nederlander, v/onendovan Baorlestr"- t
91 te Amsterdam, bedrijfsleider vrn de communistische boekhmdel "Pegasus" a-in de bevoegde instanties mededeling, dat sin?;j
16 Hoi 1945 in oprichting was, de N.V'. "BSPUBLOjt DER LBTT15IL1-,."f
Behalve H. de Groot werd daarbij nog als directeur opgegeven
Mc l chio r Adrjanus de Jong, geboren 3 Octobcr 191 6 te Amsterdam,
wonend u Koning Willem Hl-laan 1 4 te Blaricum (zoon van de
indertijd vermoorde schrijver A.M. de Jong). Op 17 Augustus
1945 werd de oprichting bij notariële rcte te Amsterdam vr,st;%;legd, waarbij werd verklaard, dat van het bedrijfskapitaal r.cl
f. 400.000.- (400 a--ndolon ad f. 1.000.-) f. 80.000.- was geplaatst un volgestort, t.w. f. 5-000.- door H. do Groot en
f. 75.000.- door ghilJT) Saauel van j&RLSTEIN, wonende Koning
willum III-lann 14 te Blaricum, schoonvader v^n vorengenoemde
U.A. de Jong*
Op 20 Decembof 1945 werd op^ogovon, d~t Daniel
GOüLOpZE, guborun 20 April 1901 te Amsturd"un, roncnde Hoosov .t.t~
ïaan 82"-I te Amsterdam, voor do oorlog reeds ojn zeer vooraanstaand communist, ala vennoot was aangesteld. Du directie
bestant sindsdien formeel uit de Groot, de jong en Gouloozo,
met Perlstein als comaissaris, doch de dagelijkse Ic-iding is
practisch uitsluitend in handen van Goulooze»
In de Staatscourant van 18 Juli 1946 v;erd gepubliceerd, dat togon de oprichting der N.V. geon bezv/aar bestond.
3X5 aanvrage orn erkenning vr.n de 1T.V. als uitgeefstjr
en boekhandel word geda-n door Goulooze en do Groot. Aangeziori
omtrent hen bekend was, dat beide deel hadden uitgemaakt vr.n
de door de bczcttingsautoritoiten geliquideerde uitgeverij
"Pogasus", vestigde dit de indruk, dat de "Hcpubliok der letteren" een voortzetting zou worden van "Pegasus" en op die
grond word de gevraagde medewerking verleend-, Achtcrnf bleclc
echter, dat de verzoekers met "Pegr.sus" niets uitstaande hfcldcn. De nadien door "Pegasus11 aangevraagde; erkenning kon mon
aan deze moeilijk weigeren, met het gevolg, d ".t a?n tvvco conaunistischo uitgeverijen erkenning is verleend*
Doel van de vennootschap is het drukken, uitgeven vm.
zomede de handel in boeken en tijdschriften, weekbladen en
andere periodieken, een en ander in de meest uitgebreide zii:
en het verrichten van alles wnt daarmede verband houdt, dr/ Londer het deelnemen in en het voeren van directie van onöerneminfron met soortgelijk of aanverwant doel»
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- 6Uitgeverij on kantoor dor ïï.V. zijn ?ovo-stigd aan
het adr~s Keizersgracht 520 te /anstordam. Tenuinde oon orküii.dn..?
als boekhandelaar te kunnen verkrijgen, v/erd oinde 1946 in
perceel Rokin 40 te Amsterdam oen boekhandol geopend. Als algemeen leider vr-.n deze boekhrndCL fungeer.t Hüj?bcrt Priodrich
ANDiiEAS, geboren te Hanburg, 1 October 1914» zonder nationaliteit , \7oncndo Plantage Parklaan 26 I te Amsterdam, dio rocds
in 1936, om. politieke rodonon Da.itechln.nd noost verlaten en
toen nar.r Hcderlr.nd vluchtte. Androrxs is zeer good ontwikkoir
on sprookt verschillende tp.lc;n, o. m. Russisch, zcgr goede Hij
is volkomen op de hoogte mot de uitgc.von ov.,r het Marxisme- o i
het communisme en zou regelmatig in contr.ct str,?.n mot Russij^ao
uitgevers. Hij is te beschouwen p.ls oon intellectuele communist.
De N. V. beoogt de uitgave, in vortcling, vn.n literair
verr.ntwoordo werken vr.n grote, Russische schrijvers, zoekt ni. :t.
nar>.r minde rwc.r.rdi go lectuur of ordinnirc pr o pngr.ndr- geschrift, n
on toont voorkeur voor boek„n over concontrr.tickp.mpen of beschrijvingen v*n revolutionnr.iro gebeurtenissen in het buit^nlr\nd. Onder do auteurs vnn de door hr.r.r uitgegeven v/ erken nu-^it
de bekende communistische schrijver Theun de VRIES oen voorname plcirvts is. Ook het onlangs ve rs'chenenljclcëndo" book vr.n do •
Engelse geestelijke Hewl_ett Johnson "Socir.lisfflc in het zo sO o
deel der woreld1' is uToór de "PCepublie^c der" Ijetteren"" uitgc,^ó"veiïi, In de nierboven ver.iie?-du bookhr.ndel zijn bov^ndion volkomen neutrale en philosoyhische workeri vcrkrijgbr'.r'.r»
Met de uit/^r.ve vn.n de bekende "Zebrr.-serie" tr".cj.t
N. V. hr.rxr bo-ken moor populair te maken bij boekhandel en pi1
bliek. Tot nu toe verschonen in deze serie -10 werkjes war.rv;-:
er 3 eo-n zuiver communis tischu inhoud hebben, tor 'ijl 3 and ,
een neutraal onderwurp behandelen, doch Goor communistisch
tinte personen geschreven zijn. -De belangstelling van het rm
bliok voor duze serie schijnt zeer matig te zijn en de
zou niet als e^n succes kunnen worden beschouwd.
III ;£N'I^i^.'.TIOIUaa DI4.iOpiUJrioG.HE
Van 21 tot 26 Februari 1947 heeft de InternationaleRaad van <do "Fédóratin
Pcmaes" te Praag secongrossocrdi
"
Uit 28 landen, te weten A-baniö, .ol^
Bulgr.rijo, Ciibe,- Prankrijk, Griokenland, Hongarije, India,
Italiö, 'hot door de Russen bezette noord, li jko Qeol van |C
Mexico, Mongoliö, iJedorland* Noorwegen, Oostenrijk, Palest:\
Polen, Portugal, Rocmcniö, §panjo, Triöst, Tsjocho-Slowaki,.- .
U. S. S. R., Ver. Staten van Noord- Amerika, Vietnam, JOG go— Sla-.-.'.;
en Zweden, waron vertegenwoordigsters van de vrouv/en-organ: • • .
tios naar Praag gokoacn»
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- 7De Nederlandse Vrouwen Beweging was or vertegenwoordigd door Anna Maria^ C^nstrnce Houf f, geboren 22-121887 to Amsterdcün, echtgenote v.?.n HV Nolle B, wonende Hyp.cinthweg 25 te 's-Gravcnh^.ge en Marip, Elisr.both Odinot^
geboren 4-5-1908 te VJijk bij puurHtudc/' echtgenote van
Nobbe, wonende Mercuriusstra~.t 31 te Hilversum.»
Hut congros legde op 25 [Februari 1947 een verklaring af over hot net Duitslr.nd te sluiten vredesverdrr^.
Nad."t daarin de voldoening was kenbarr gemarkt over hot
tekenen v~n diverse vredesverdragen to Parijs, werd de
hoop uitgesproken, d^.t de conferentie v~.n de Grote Vier 13
Moskou een pas voorwaarts zou zijn voor do bevestiging
van de vrede en d?.t het vredesverdrag met Duitsland geinspireord zou mo?:on zijn door de o ons ge a inde wil der volkeren tot hut doon verdwijnen vrxn de Ir.rvcste sporen vAn
het nr-tionr.nl-socic.lisme en v?.n jlke bedr-jiging vr>.n de
vrede. Alleen door strijd to voorin voor donr.zific^tic on
demilitr.iriss.tie on hot 'doen vr-.n hurstclbetalingen zou h..>r.
Duits j volk in de toekomst eon plaats kunnen vinden in c"c.rij v.n do.raocrp.tischt; volken.
In eo-n appol p.p.n de vrouwen van de goholu wercln,
uitgesproken met hot oog op de op 8 Manrt to vieren Intornp.tionale Vrouwondag, brongt het congres dp.nk p.^.n allen,
die in de strijd voor démocrr-.tiü en vrodu hun loven .gavun
on "roept het de vrouwen vr.n de gehele worold op, zich to
verenigen over bergc-n en oceanen, v/at hun rrs of huidskleur zij, oia to strijden tog^n do overblijfselen van het
fascisme in de wereld, tegen d- rcactionnr.irjn, die,Eiwor
bezorgd on hun Zv-;lfzuchtige voorrechten to bescherüion, -r -:a
het welzijn van het volk te Vej.zekeren, al hun krachten
inspp.nncn m de bondgenoten te scheiden en trachten nies;:-se.
conflicten uit te lokkon.". Het congres is evenwel van
mening, dat de wil van alle vrouwen sterker .zal zijn d?.n
dc reactionnp.ire krachten.
Op do slotzittingsdag wordon oen zestal resoluties aangenomen, nl.t
-. '"'.."
eau -Resolutie over hot kindervraagstuk,
eon resolutie over de werkzaamheden on do taken van de b-.nd
eon resolutie over hot orgaan,
eon resolutie ovor de hulpacties ton gunste van het Republikeinse Spanje,
oen resolutie ovor de positie dor nugorvrouwon in de
Ver. Staten en
eon resolutie ovor do positie der vrouwen in do kolonialen half-kolonialo landen»
Alle resoluties worden not r.li^iaeno stomacn
aangunomen»
Niet hot minst belangrijk is die over de workzaaahodon on de taken van de bond. Doorslaande bewijzen
ovor zijn workzap-nhudon zijn reods rolovord on worden
daarin opgesomd, vojrnaaolijk op hot gebied, vr.n strijd
- 8-

- 8voor het gebruik van atoom-energie uitsluitend voor vroduedoeleinden! voortdurende strijd ten gunslpyan door do oorlog getroffen jeugdj strijd voor het loven van drie Spa-rnso
heldinnen, die bij r.lle vrouwen ter wereld weerklank hooft
gevonden en waarvoor de Franco-mo^rdenaars zijn -teruggedeinsd en die gevolgd is do?r een nassa]e actie togen het
Franco-regiont strijd ten gunste van de Griekse martelaar--vrouwen on het gehele Griekse volk;/ten gunste van do vervolgde Egyptische vrouwen, de negervrruv/en en de vrouwen
vr.n r.lle afhankelijke landen, die strijden om zich van
verdrukking te bevrijden^ strijd, gevoerd opdat de bond
zijn sten en de steu vr.n r.lle vrouwen kan doen horen bij
do UNO en deel kan hebben aan bet werk van de econ">aischo
on sociale raad van deze.
/strijd
Naast een afkeuring v-.n na^tre~elen en toestanden in de Westelijke bezettingszones vr.n Duitsland, Ital;,",
Tritist, Griekenland, Spande, Palestina, Egypte- enz. worc't
riot voldoening ^oconstatocrd, dr«.t de buitenlandse politio-r
vr.n de Sovjet-Unic een democratisch karakter hu^ft en ton
doel heeft de eenheid v.°,n do Ver. Haties te versterken, C...
rocht.jn van de kleine .naties te v-rdedi^o-n-on de roacti'vr.nr.ir~n en de verwekkers van niew.7e o^rlig^n te idontificer^n,
To-r bereiking van h ;t doel van de bond adviseert het congres a_an allo vrouwo-n-organisaties:
1e. alle democratische krachton te bundelen ^n het democratisch front te versterken,
2c. de publieke opinie in alle landen te mobiliseren, om
de uitvoering van de besluiten van de UNO t.a.v. de
buwaponin~sv<j minder ing on het gebruik van at o on-on, r- gie voor militaire doelen, te bev ^rder-n en opdat h.,i;
verdrag van Potsdan in acht worde genoraen»
3c. het verkrijgen vr.n n^.chtiging oa nar.r de westelijke
z^nes vc.n Duitsland een connissic uit te zenden, belast met de bestudering van de dea:cratische vrouwenbeweging aldaar, teneinde deze te steunen in haar
strijd voor do denazificatie en denilitairisatie van
Duitsland, waartoe het congres aan de regeringen vr.n
de Ver. Staten, Gr rot Brittr\niö en Frankrijk zal verzoeken de comissio tot e on bezoek r.r.n Duitsland te
nachtigen»
4e. het executief conité aan te ocvelon, in verbinding
te treden net do d^-nocratische vrouflon-orgr.nisaties i:a
Oostenrijk en Japan en deze te helpen Dn de denocratischc vrouwenbewegingen net alle niddelen te steunen.
5e. de anti-FrancS-stische strijd te vervolgen, t^r verkrijging vr.n een volkonen verbreking der "oetrekking:-•"
riet Franco en de erkenning van de Republikeins c
Spaanse regering.
6e* grotu pablicitoit te geven aan de werkelijke stand v
zaken in Griekenland en Egypte en het verkrijgen va:.
nachtiging^o^k nr.ar deze landen coGiissios van de
bond af té vaardigen on da°.r de positie der vrouwen
on kinderen te bestuderen, benevans de nogelijkhoid
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- gven hot zenden van levensmiddelen, kleding en medicamenten
aan de G-riekse kinderen»
In de resolutie over de positie der vrouwen in
de koloniale en half koloniale landen wordt o,n. geprotcsteerd tegen de ondurdrukkingspolitiek van de Nederlandse
regering. In deze resolutie wordt r:oconstateerd, dat de
vrouwen uit de koloniale gebieden, diu ook hun dool hebben
bijgedragen tot de vernietiging van het fascisme, niet do
vruchten van deze overwinning plukken. Int o /rondeel, zij
blijv-en beroofd ven hun politieke, economische on burgerschapsrechten, aoeten onder verschrikkelijke omstandighedon loven, opgesloten in krotten, die voor nonselijke
beloning ongeschikt zijn, onderaijnd door ondervoeding on
ton prooi aan epidemieën tengevolge van eon totaal gebrek
aan hygiëne en onvoldoende sanitaire uitrusting. Het congres meent, aan de desbetreffende instanties van do TJKO
te moeten verzoeken, hot vraagstuk van de bescherming van
do rechten dor vrouw in de koloniöu . te willen onderzoeken*
Overwegend dat eon volk, dat een ander volk onderdrukt, niet vrij kan zijn, vrac.gt hot congres aan do
democratische vrouwenorganisaties in Frankrijk,Groot-BrittanniC, Tfederland en do Ver. Staten, 0:1 do aandacht te
vestigen op hot regeringsbeleid, dat in.strijd is net do
vurplichtingen, welke zij in hot charter eer Vor.Hatios
t.o.v. do koloniale volkon en landon op zich hebben genonen. Ton slotte protesteert hot congres togen hot Nederlandse, Franse on Engelse regeringsbeleid, hct\;elk er oen
is van r-ndo r drukking van de nationale vrijhGidsbcv/Gfdnrron
in Indonesië, Vietnan, India on Palostina.Hot vraagt oen
onniddollijko beÖindiging der cmflicton. on van do ^ov;apendo interventie, dio een bedreiging zijn voor do wereldvrede.
In allo resoluties worden de voorgestelde nar-.trofrolen en do te verrichten stappen ^cba&eer-d op on gemotiveerd not do eis tot beschaming v.°.n do do locratischo
rechten der vrouwen, doch uit alles blijkt do links-cxtrenistische instelling van hon, die op dit congros deze onderworpen behandelden. Bij hot doorlezen van do resoluties
wordt sterk de indruk go?/okt, dat do positie der vrouw in
.do naatschappij in het algemeen n:>g niet zo heel ver boven
die van oen feitelijke slavernij uitk^nt.
Over hot-algeaeon hoeft do Tsjechische pers
weinig over hét con.'rres gepubliceerd. In een communistisch
blad word hot begin der sanenkonst net vette letters aangekondigd»
De Tsjfechische regering recipieerde in hot Ministerie van Buitenlandse Zaken, terwijl de Franso Aabr.ssade aan enkele delegaties een déjeuner aanbood, waar alt
lid van de Franse delegatie o.m. aanzat Joannottp Vermc-orsch, echtgenote van do Franse convunistischc viceproaier Thoroz»
- 1O -
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. Het hierboven Verneldo, ar.n de Britse autoriteiten in de Engelse bezettingszone te richten verzock<
on toolr.ting van een corrjissio voor hot bestuderen van clc
democratische vrouwenbeweging in dit gebied, word geweigerd. Vorens een boricht in do "Agonce Franco Presso",
was dit oorzaak van hevigo verontwaardiging, nog vergro t
do ;r de nodedoling van de Nederlandse delegatie, dr.t diezelfde autoriteiten aan 8 Nederlandse vrouwen had toegestaan nrar Hanburg t o gar.n, teneinde daar t o worden gehoord als getuige ^décharge in het proces to~on de bewakers van het conceritratiekanp "BP.yenst>rück"»
In de Nederlandse bladen kwa-ion, behoudens ia
"De Waarheid", vrijwel geen ncdedcling-n over dit con^roa
voor. Hetvconiunistische blad berichtte zijn lezers op
17 Mr.?.rt, dat een uitvoerig verslag zou worr:on gcpublicj id
doch dit werd n^g niet ar.ngctroffon. v?jl worden in onkclo
vergaderingen d-)0r de boide Hodorlandso p.fgova^.rdi^dcn
nededelin.^^n over het crmgros godaan»
Bij de Intürnati^nal'e Demcrr.tische Vrou-7enPeöcratic z-uden rnnonteol vrou^on-^rganisatics uit 44
verschillende landon zijn aangesloten, wa-arv".n in totaal
80.000.000 vrouwen deel zouden uitnaken. De Nederlandse
Vrouwen-Beweging zou thans 5O"iO leden teil-n. Betrouwbare
cijfers over het aantal congros-bez ^ekst^rs wurdon nog
niet verkregen. "De Baarheid" n. onde eon aantal van 6 b.
7000.
Typerend voor do opvattingen in do kringen,
waaruit do Nederlandse vert.^ciT/7 .ordigst^rs konen, is fe
nedodeling van Mevr. Houff:"Het is eon groDt voi^rroclit
eens uit do benauwenis vnn ons bokr 'inpen landje te n^iren
vliegen on te orvr.ron, dat, wat wij vorwacht un gehoopt
hadden ontrent do naoorlogse sarunloving, in andere landen inderdaad zich ar.n h~t vurïï-rkelijken is» Te ervaren,
dat het wol 11; gelijk is, d-.t vrouwen van zc^r v v, rs chili .:K.e
overtuigingen, zowel :>p godsdienstig als op politiek gebied en van zeer uiteenl?.p.enf.c cducr.tic^,kunnen, sanenwcrken.
Einde Mar.rt werd door do Vrouv7engroep van het
Centraal Conité van de linkse Griekse organisatie 3S.A..I4»
een verzoek gedaan a".n de Internationale Dea;cratischc
Vrouwen Fodoratio on c'.o democraten in Griekenland te
bcscherncn tegen de vervolging ven do fascistische regering. Zij vestigde de aandacht op de toenenêndc tcrix-.•...,
die na de Anerikaanse belofte tot hulpverlening-nog verscherpt is. Do Anerikaanse dollars zouden door hon, dio
net de Duitsers hebben sancnGewerkt, worden gebruikt on
het Griekse volk te onderdrukken.
De Internationale Democratische Vrour/on Federatie heoft
dit beroep ter kennis gebracht van de socretario-genera'l
van do UNO. .,

- 11 -*
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In te "Noue Zürchor Nachrichtcn" van 30 Januari
1947 wordt de aandacht er Dp govostigd, dat do onr.ertekenar.rs van het bosluit van 22 Moi 1943 tot opheffing van
do Konintcm thans ovexal els leidinggevende f unc t ionnaris son optreden. Gonoerad wordent
Bulgarije» Diaitrow, Preaierj Kolarow,' president van de
Sobran;je .
Duitsland: ?i ilho la Pip ck , 1e voorzitter van de Socialistische Eenheids Partij .
Finlands guuBiinttn, partijbestuurder van do Corinunistischa
Partij in Finland j Lcchtiinün, plaatsvervangend
voorzitter v^n de Den-. erotische Volksbond.
Prankri.ikj Maurice Thorez, plnr.tsvervr.nger vr.n de prcni.r;
HarTy,_ lid van de "Assoablée
plaatsvervangend pronier
Italië; To gïiatt i , leider van de Connunistisehc Partij

(schuilnaan Erkoli)
Oostenrijk: go pi enig, plaatsvervangend Bondskanselier.
R"ononiët Anna Pr.uke r , de eigenlijke regoringschef "achter"
don prunier Groza.
Spanje: Do l ore s Ibar'ruri "la Passi^naria", sedert April
'45 vo rzitster van het Centraal Conité der
Spaanse Cooaunistische Partij in Frankrijk»
TsjüchD-Slowakijo: KLenent go t twald , pronier,
Na de teruggang van de op de Connunistische Pr,rtij uitgebrachte stertien bij do goaoentoraadsvorkiezimv:
in Belgiö in N^vunbcr 1946, valt hotzelfdo te constr.tei .JA
ton aanzien vr.n de op 1 April 1947 in drie provincies
(Kopenhagen, Punon en Noord- Jut land) in Done. larkon gehond^n vurkiezingon voor kios-nannen, dio op 11 April afgevaardigden v>or do Scnar.t noesten c,r.nwijzcn« Bij vorgoli;]king net de uitslagon voor de in do herfst van 1945 in
diezelfde provincies gehouden verkiezingen, n'lijkt, dr t
do comuniston terugvielen vr.n 1 5V2 op 10 jt>, in .EoporjhaGon
zelfs van 23 op 16,2 #. De uitslag van deze verkiezingen,
dio een storkc stijging van de sociar.l-demcratic bracht-n,
zou tevens te beschouwen zijn als baroneter voor do gezindheid in clc andere Scandinavische
IV. EENHBIDS VAK
De fusie tussen het N. V. V. en de E.V.C., wolko
reeds neer dan oen jr.r.r door boide partijen ov^rwo^on w. .j
en welke door de E.V.C., op hr-.p.r in bagin Februari .19 47
gehouden congres werd aanvaard, is door het N. V. V. afgewezen*
De ho if dbestur jn van de bij hot N. V. V. p.^n^ocj
ten bonden hebben te Ansterd^n vergaderd on over de fuo--ï
vo ^retellen te beraadslagen. Zij hebbun op 18 Mar.rt 1?'!,
- 12 -

- 12 eon resolutie aangenonen, waarin wordt verklaard, dat,
aangezien het N. V. V. een algcnene, politiek onafhankelijke confessioneel niet— verdoold^ vakbeweging nastreeft, de
instandhouding van oen vierde za.genar.nde eenheidsvakcontrr
le volkoraen overbodig en voor de strijdbaarheid der werk-cozeer schadelijk is. Voorts wordt aan de E.V.C. verweten,
dat zij tijdens de fusie-onderhr.ndolingün gepoogd hooft
het H. V. V. afbreuk te doen en onenigheid in zijn geledere
te verwekken. Border wordt gezegd, dat de groep der in dé
E. V. G. gejorganiscerdo C*!. N. -leden op aanwijzing vr.n hun
partijleiding zich door ondcaocratische nan oeuvre s vrijv/ l
van de B.V.C, heeft neester genaakt en dat daardoor de
E.V.C, thans tot een partij-politiek instruncnt is geworden. In de r os' lutie wordt dan sok gcv/ozon op hot feit,
dat het N. V. V. de eensgezindheid, de geslotenheid en de
kaneraa£schap, welke in zijn kringon bestaan, niet in de,
waagschaal nag werpen, "torwillo van een fusie, -lio geen
eonheid, naar wel politiek krakeel in de vakbeweging zou
Van de ruin 300.000 aangesloten leden,
in 27 bij hot N.V.V. aangesloten organisaties, waren er
298.308 verteronw virdigd door do hoofdbestuurders van 25
dor betrokken banden. Ter vergadering waren niet vortc~an
woTdigdt de Bond van Apothokorsaesistonton, de Bond van
de TandtQchnici on da Bond van de To^
Bij do stonaing over 'ïnv •- n ï na ch'r c ven r u s o lu t i o
werdjn, bij mndc van de ho •fdbcstuur'ors dor verschillen
de bonden 289.231 stemon vbor en 9077 ste.T"ion togon dea
resolutie uitgebracht. Deze ninderhoid van voorstanders
dor fusie werd gevirnd do --r de arbeiders uit de Textielcn Klef.ing-industrie.
Nadien heaft het N.V.V. v-rkla-rd, d- 1 hot practisch nn:-iogelijk bleek, on hot o >rdeel van alle aangosl:;t
lodyn ovor de fusie te verkrijgen, da-r dit o^n onnoonolijk aantal vergaderingen zou hebben verbist, waardoor .
grote onkosten zoudon nootun worden genaakt, "llon h»uft
echter, zo zogt :iün van N. V. V. -zijde , op eun zoor groot
aantal vergaderingen van het N.V.V., voortdurend de stonaing gopeild en op grond van duzo puiling is hot voor O.o
hoofdbestuurders ton volle duidelijk geworden hoo de le^u
in ovo-rgrotu noerderheid tugenovor de fusie stonden".
Hot antwoord van de E.V.C, op deze fus i o -afv; ijzing door het N.V.V. liet'niut lang pp zich wachten; to
Lnstordan v/erd een vergadering van de Landelijke Br. a d ' r
E.V.C, gehouddn, waarbij de volgende resolutie word aange none n j
"3X) Landelijke Baad dor E.V.C, in vorgaf.órinr
"bijeen op Maandag 24 Maart 1947 te Aas tordan, de situr.-i j
"in de Nederlandse Vakbeweging, ontstaan door het p.fwij"zcn van de fusie N. V. V. -E. V. C. door hot .aercndccl der
"bestuurders van de bondon aangesloten bij hot N. V.".,
"aan een nauwkeurig" ondorzoek ondoir/^rpcndc, stolt Vae' * dr. t do notiveringen voor do rfwijzing vr^n de fusie, r. -
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-U voorstellen, die kunnen bevorderen, dat beletselen
op do wog na~.r de eenheid en ligrrancle buiten het
fusicrapport opgeheven worden, in ernstige overweging te nonen en eventueel rv.n de leden der 3.V. C.
voor te leggen".
Zoals~uit fieze uitspreek blijkt, geeft de E.V.c,
de strijd OH de eenheid in vakbeweging niet op en blijft
een saicnwerkcn voorstaan.
Dit nceiit niet weg, dat verschillende sprekers
op de E. V. C.-vergaderingen niut kondon nalaten hun hart
eens to luchten on te zegden hoc zij over do fusie-afwijzing van het N.V.V. dnchten»
Zo ontaard ".e do rede v^.n Bl-okzi^ op oen groto
E.V.C.-vergadering te Anstordp.:.i, in een nietszeggende
donag-gischo s choldkf.no nnr. d e op het N.V.V. en hij beslat
zijn botoog net oen hysterische .oproep t">t oonhoid,
/bekende Een andc-ro/ E.V.C.-spreker, v. d. Molen, zoide
op o on vergadering te Houtigohagc, nadrTTïi'j iikcurend
had gesproken over de houding van het N.V.V. , dat nen
in de E.V.C, ten koste van alles zou blijven strijden
voor de ennhuid. Hierbij aci 'hij o.ri, "Zo nodig zijn de
ho -sf dbootuurdcrs vr.n de E.V.C., die- volgens het hoofdbestuur van het S.V.V. geheel ondor leiding van de C.P.N*
stonden, bereid on af to trodon en plarto to naken v^r
anderen. De strijd v o r. r oonhoi;1 is e^n levonskw-stio vo r
de arbeiders. De arboidors in do E.V.C, hebbon slechts
één vijandt de kapitalistische roactio11.
PU landelijke propagandaluid^r dur E.V.C.,
Hennink, sprekondo op e^n S.V.C.-vergadering te Rottor'-"':
óp 28 Ma?.rt 1.947 bet -ogdo, dn.t non dit besluit van het
N.V.V. wol h-.d vorwacht, oadat zowel het N.V.V., nis de
katholieke vakbonden zich hebben goschaard a"n de zijdo
van de Regering en de politiek van de Regering onderstoune-n. De Regering op haar beurt duldde .^ocn grote Oünhci-".&vakorganisatie, oadat deze dan in stan.t z^u zijn do kapitalistische k>ers vr.n do Regering te vvijzigen»
Verder dealde Hennink ncde, dat hot ho -fdbestuur van de E.V.C, had besloten on in een en ome oplar.g
nanifostcn te verspreiden, wanrin zij de gedragingen van
het N,V.V. zou uiteenzetten. Dacrnar.st zoxi, zo zeidc Hennink verder, oen brochuro vurachijnon, waarin r.lles zal
worden opgonoaon wat betrekking hooft ^p do fxisiübosprckingen tussen het N.V.V. on de E.V.C,
Spreker eindigde zijn betoog door er op to
wijzen, dr.t do tijd nu rijp wr-.s on de U.V.V.-loden ovor
te halon IXd vc.n do E.V.C, to v/orden on sprnk do hoop uit,
dat do ni,ouwo ledenwinst gro~t zou zijn.
Op andüie E.V.G.-vorgadorin^on in verschillend;.;
plaatsen vr.n ons land, werd evoneons opgewekt on, nu do
fusie was afgewezen, oon uitgebreide pnpaganda-actie te
ontketenen en hierbij ook de "H.V.V.-leden danig te bcvnrrkon, tcmeindo hen te bewegen hun lidaaatschap van het
fl.V.V. op to zegden en zich a-n to sluiton bij de E.V.C.
-15 -

- 15 Tegenover deze E.V.C.-actie stelde het N.V.V.
het besluit on op Zaterdag 26 April 1947 te Ansterdr.ri oen
groot demonstratief con^os te houden, In dit congres
zullen neer dan 4000 p.f ,~evaarrligdi;n vr.n do bij h„-t N.V.V.
aangesloten organisaties bijeenkomen ter vaststelling v-.n
de verdere gedragslijn, nu hot N.V.V. du fusie net du
E.V»C. hoeft afgeweaon. Verder zal voor dit congres een
uiteenzetting worden • ge go ven van de stand van zaken net •
betrokking tot do anti-duurto-actie van hot N.V.V.
Naar uit berichten van verschillende plaatsen
blijkt, zijn do-;r hot N.V.V. penflottun verspreid, waarin,
hot optreden van de E.V.C.-C.P.H, wordt veroordeeld on
wordt aangetoond dat de fusie oroogelijk was to aanvaarde;;.
voor hot N.V.V. Het panflot besluit net deze woerden:
uEn wat nu vorder, vragen wij de arbeiders van
"Nederland en ook de E.V.C.-loden?
"Moeten de werkers van Nederland hun .kracht
"ttitptitton'.in onderlinge strijd?
"Hot K.V.V. is dat niet van plan. Het Ir.r.t de E.V.C, of
"wat dar.r in konondc jaren van overblijft, links lifgcn,
"Het zal net de E.V.C, gar.n, zoals vroeger net hot N.A.S.
"Het U.V.V. gaat nc-t zijn n^cr dan 300.000 leden in hechte
"eensgezindheid en kanerr.adschap, onverzettelijk door riet
"de strijd vo ">r oon beter en felukkirrer arbeic'.orsbestaan.
"Indi-en rrij, kaïierr.r.d, het wel noent net de eenheid in do
"arbeidersvakbewaging, dan blijft U tlians ;iaar één weg
"overs
"Yror-:.t nu lid van het N.V.V.
"Leden vr.n de B.V.C, kunnen net behoud vn eventuele rocO-"ten aan de lidna^.tschapsduur vorbondcn^nanr het N.V.V.
"overk^nen."
Zoals reods in een vorig iir^andovurzicht word
vernold, heeft de E.V.C, net niet gerin-'v :n'eilijkhcden
in haar gelederen te kanpen, in »t byzonder to Rottordan.
In het karer van h?.ar "zuiverinrsactie" onder de E.V.C.functionarissen, had de Landelijke Leiding na het grote
congres te Ansturdan van begin Februari j.l«, het gehele
bestuur van de bedrijfsgroep "Bouwvak" te Rottordaa
zonder neer afgezet. Aanvankelijk werden hiervoor in do
plaats andere lieden (C.P.N.-ledon) aangesteld en worden
ook andere boden (eveneens C.P.ïf.-leden) ar.ngenonen»
Hiertegen werd door het plaatselijk afdelingsbestuur to
Rotterdam hevig geprotesteerd en de leden werden opgowol-rt
hun contributie niet aan de niouw aangestelde, doch aan uo
oude vertrouwde boden af te dragon.
Blokzijl nan zelf de tar.k op zich to zorgen,
dat een officieel nieuw bedrij fsgroepsbostuur v < o r de
afdeling Bouwvak zou worden .cekozon»
In oen vergadering van,do bedrijfsgroep "Bouwvak", welke vergadering onder leiding vc.n Blokzijl ston-,".,
kozen do leden echter opnieuw de geschorste bestuurders.
Door tijdsgebrek k^nf.en de verkiezingen, waarbij slechts
- 16 -

- 16 5 vr.n do 7 'leden waren gekozen, niet geheel worden dfec—
werkt en op voorstel vr.n Blokzijl zolf, word hot algemene
sternen cl0-5r de bijna 400 aanwezige leden besloten de v.3.'dcre verkiezingen per reforondun te doen plaats vinden.
Do volgende dag echter wyrd dit, .aut algo.acnc
stomen on op voorstel v?.n Blokzijl g^norion besluit, do r
henzolf nietig verklaard en a.".n het daartoe uit de plar.t;jo
lijko leiding der afdeling E.V.C. Rottcrdan aangewezen
stenbureau vorboden, de organisatie vrvn hut rcfcrendun
ten uitvoer te leggen. Sr waron bij dit beslikt geen po-litietebedoelingen in hot spel, zo verklaarde Blokzijl,
doch uitsluitend tüchnische bezwaren»
De plaatselijke l o ie ing te Rottord-'n kon dezo
bezwaren niet tlulon en besloot hut refor.-ndun toch dosr-gang te doen vinden. Ongeveer 950 lodon nazien r.m hot
reforendun deel on nc-t bijna 80 $ vm hot aant?.! te buhalen steo.-.v;n warden de and-oru no:^ gosch;>rsto bestuursleden
herkozen.
Do E.V.C.-C.P.N.-leden der botroklcon bodrijfsgriop Bouwvak vurklarvrden echt-r op een vergadering, wa-r
ongeveer 80 a 90 loden aarivfezig waren on welke stond onder
leiding van hot landelijk ho^fdboetuur dor E.V.C., het
rcf-jrenclun niet te erkennen en tuvcns worC oun nieuw bestuur, bestac.nde uit C,P.N.-getrouwen,"door hen gekozen.
Ondanks doze gang vr.n zaken v^rklr.^.rde de landelijke E.V.C.-leiding in een &.?.n alle plaatselijke afdelingen tocgozondon rondschrijven, waarin do toestand t*
Rottcrdr-.n werd besproken en waarin zij zich tracht to
rechtvaardigen?
"Het Hoofdbestuur dor E.V.C, stelt een onbeperkt vortron•"won in hot gezonde verstand harcr Rotterdr,nse leden en
"het merendeel der plaatselijke bestuurders en ziet net
"vertrouwen de verdere ontwikkeling tugenoot'1.
Op hot op 2? en 28 Maart 1947 ty Aasterdan
do';r liaar gehouden Tarigfcmgros kwr.n de 3.V.C. terug op
har.r tot nu toe ingenonoh en s te o ds go pro pago o r de stand iv-n
nl. volledige afschaffing v-?,n hot tr.riefstolst,! in welke
vom ook.
De voorzitter dar vcrgaêorinr, gildobrand,
zeide hiervan, d*?.t deze wijziging in do houding van de
S.V.C, niet wilde zoggen, dat de S.V.C, uiteindelijk
geon afschaffing van het tariefstelsol wenste. Doch de
werkelijlcheid gebood te erkennen, dr-.t onder de huir.i.-e
verhoudingen o on volledige afschaffing van het tarief s jz>tei;-n niet nogylijk wr.s en dat het nodig was een oplossi-}-,
aangepast ar.n deze verhouding-n^te vinden.
Een der r.ndere sprekers op het congros, de
econoom D.C, v.d. Poel,stonO. vo 'r, ?.ls grondslag voor h. t
taricfsystoea, een zoo grov.t nogelijke arbeidsprestatie,
not in cchtne:iing van de aenselijke waarde en gezondheid.
Tevens was hij een voorstander v?.n de algehele ^:iedezeg;' .; isehap der arbeiders in de bedrijven, welke niet beperkt
diende te blijvun tot de loon- ~-n arbeidsvoorwaarden.
- 17 -

- 17 Do S.O.B.S.I. (Indonesische .vakbeweging) heeft
voor haar congres, dat van 16 t/n 18 Mei a. s. te Malang
zal worden gehouden, behalve de E.V.C, ook hot N.V.V. air:
gast uitgenodigd, terwijl tevens arn het ^.V.V. (TJcreld
Verbond vr.n Vakverenigingen) is ;rovrar.gd on Tiet congres
bij tu wonen.
Zoals in het vorig nar.ndovurzicht reeds werd
vornold, zullen Blokzijl on Ho^nnink de E.V.C, daar vortogenwoordigen, terwijl v-vr hot N.V.V. als godelegcerdon
werdon aangewezen C. van der Londe on N» Vijlbriof, Hot
W.V.V. hoeft aan liupors, do voorzitter' van' mrt ff.V.V., r, i o
tevens vice-voorzltter" is van het V/.V.V., verzocht, on
har.r op het Indonesische congros te willen
In oen ar.n den Ministor-Prosident gericht schrijven heeft hot ho--fdbostuur der S.V.C. 3ijne Excellentie
verzacht zo: .spoedig nogolijk een deloprtie v^.n drie dcskundif^n der E.V.C, to ontv^nf>on, teneinde ean p.antr,l
nc.r.trofrelun in hot belang van herstel 011 tuh.^ud van de
volkskrncht -fe bespreken.
De Minister-President hooft hiorop r:uantwo?rd,
dat hot ook hoa'geponst vojrkwcn, dat de E.V.C, c>ntact
zou opncoen nut de Ministeries vr,n ^Dcialc en EcononiBcho
Zaken. Het Ho.ifdbustuur dur S.V.C, ho-jft naatro^elon genon^n on op korto tornijn in ov^rlug n^-t dezo Ministers
to treden»
V.

SIAKINGEH.

1.
Op 3 Maart 1947 is op do Schoon- en Lcdcrfabrieken der N.V. "Bate," te Best een stp.king uitgebroken,
onvattende circa 200 Belgische r.rboiders(stors).
Op 10 Maart d.a.v. hebbon d'u arbeiders het wurk
hervat, net uitzondering van 10 hunner, die do:-r de directie zijn ontslagen, ondnt zij als aanstichters der
staking dienden to worden aango^erkt.
De door de stakers gestelde eisen, zijnde de
verstrekking van neer bonvrij schoeisel, alsnodo oen extra toolage'van f. 3«- per week vo r het langdurig reizen
in autobussen, worden niot ingewilligd,
Ook een andere doT de Belgon gestalde eis nl.
verhoging van het bedrag, dat zij op hun zrm. ftrenslcar.rt
vrij over de grens naar België cnfron nedonorion, kon do -r de
directie na ov^rlog riet het Dcpartonent van Financien,
niet worden ingewilligd.
De staking had een ordelijk verloop; inciderJ A
hebben zich niet voorgedaan. Politieke activiteit vin
aard o-^k is in deae niot gebleken.
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2.
Op 4 Matirt 1947 brak een wilde staking uit bij
O.c textielfabriek N ..J» Monko N «V., fabriek Ro orr;/efc_tp
BnschQdQ.
Van het 725 nan tellende personeel dezer fabriek
staakten er 336 gedurende con hr.lve dag,
Do aanleiding tot deze str.king was gelogen in
het volgende»
Do finm N. J. Menko N.V. onvat 3 fabrieken,
waaronder bovengenoemde fabriek arn do Ro :-rK7og. Door do
directie wns aan het gezanonlijke personeel op 3 Marrt
1947 bukond a;c-np,p.kt, dp.t in vorbr.nd act het ho/re zicktoperccntr.rrc onder de p.rboiders in ">vorloff net do 3
c"»rr?.issios oon 25iekencontrolour w.s .?.r.nr;osteld,
De fr-.brioksc >niiiBsi-j vr.n de f'briok Ro
an^kte toson dozo nnr.tre^l b0zwaar, ondr.t zij hierin ui-:t"
wn.s gekend. Bij onderzoek bleek echtor, d--.t do vo jrzit't ;r
dezer coituissio wol np de ho^gto was .r;obrn,cht. Ben £üdoolto dor arbeiders ging ovonv/-! in str.kinr;De V^kor^r+nisatios^nl. de Butürijfs-Unic vo:r
ToxtielP-rbeiders on do E.V.C, verklaar don zich te^un de
staking, vrar-.rop na eon bespreking hot ;v^rk d^s naniöda^c .
- 4 Hr.r.rt 1947 - werd horvat.
3.
Bij de H.V. Toxtiolf.?briuk "Bato" tu Snschodo,
brak op Zaterdag ë Maart' 19'4T ~e"Jh vyiTtTó"~31^'p.kinG uit, vm-.rT
bij het ^eholü personeel, >r.ivn.ttond^ on/rovoor 70 pers men,
was betrokken.
Na 1 '/2 uur was cleze str.king reocls goöinCigd.
Aanleicinn: Ben bepar.lde rroep v;evers vr^rkte al ^oruine ^
tijd /iet eon /lind^r rpcdo /grondstof. Hiervo r vroegen zij
een V^r^'jeding vn 1 Ö i» op hun loon. Volgens do directie
zou deze proop dan f. 2.- è. f.3.- b~>von het aaxinuri-lo n
uitk >rien.
.Toen de directie niet onaiddellijk ^vor deze
aangelc/rrenheid oen onderhoud v/cnste toe te str.r.n, doch dit
cnifTo uren wilde uitstellen, word het v>eri: noerrjelogcl»
Do accretr-.ris van de plriatsclii^u afdeling der
B.V.C., door enir:o arbeiders ontboden, gr:f na cjn ^ndorhoud not do: bedrijfsleider dor fabriek, do arbeiders de
raad, onniddellijk het werk te hervatten, hetgeen daarop
ook geschiedde. Hij n>e;ido dozo staking "oen in gevaar
brengen v.°.n de bedri jfsvrede".
Naar aanleiding van deze staking maakte de bedrijfsleider van b wen/rondende fabriek de volronde opaerking:
"Hot is nij bekend, -dat vorschillonde workgov-..-:i:.3
zich niet houden aan do bepalingen van de collectieve r.r-"
beids"'V^roenk''nst en wel speciaal de bepaling n betref f., do naxinun-lonen ontduiken, door neer te betalen, d~.n z:i ,1
volgens deze ->voreenkoast aogen.
Ook wordt bij de bepaling, dr.t vo 'r een waardevan naxinaal 3 $ van het loon in natura na g '.nrdc?n uitgekecsrd, scns de hand gelicht. Der^lijke handolingon
bron-Tun ontevredenheid onder de workneners en zijn n.i.
vaak aanleiding tot wilde stakingen."
- 19 -
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Bij do N«y» St" .'mspirinorij en Y/overiJ_v/h

S • J. S Pgftj &ft r^ 't c 'B.\Vrho > afdeling spinnorij,~ gingen op 5

tiar.rt 1947 15 Te don van hot p^rsonool in staking.
De verzaak hiervan lag in hot feit, dat oen v.rbeider vr.n deze fr.briek door cl o directie t:>t 10 Maart 1947
werd geschorst, ondat hij oan arbeidster net een sneeuwbal
in hot 3 o g heul getroffen,terwijl zij zich -p het fabrioksterrcin bevonden, niettegenstaande non reeds herhaalde naIcn to'gon het gooien van sneeuwballen had ^owaarschuwd.
Vorenbedoelde 1 5 arbeiders waren het net dozo
nr>.atrogol niet eens on gingen in staking tot 10 Maart 19/-7»
5.
Op Vrijdng 28 Hacrt 1947 brnk bij do H.Y* Toxtiplfp.tTriok E» tor Kuilc on 2n.ar.n do Gr3nr-.uaes^Yrvvt' te
'
een kleine wlïctc 8tr«.k'in~g ui H; in do wbverrj, w'r.Talla wevers, werkze-wa in die afdelinc; - zijnde 40 r.ian Het totr.cl r.nntp.l arbeiders op deze fabriek
1 20.
Be wevers uitten Te klncht, dat zij overbelast
werden, aangezien zij net slecht natcriar.l noesten werkenf
waardoor het acer noeilijk. was?, oen behoorlijk loon te
verdienen»
Bij eon -beaproking tussen de directie en de fa»
briekseonniseie werd ovor deze kwestie ,-so.jn ovvireenstenning bureikt.
Hierna vond een bespreking plaats tussun do directie, de fabrieksc.irmissie en vert-^unwo^rdi^rB van de
Bedrijfsunic voor Textiel. Hierbij werd rivoroongokonon,
dat de arboidors hot work zoudon hervatten, ter-vijl do "r
een econoon, daartoe aange\vozen door ftenoende Bedrijfsur.iü,
een neutraal ond^rz oek z ~>u worden inrresteld nar.r de gefrr^n...hoid van bovongenoende klacht dor arbeiders. Do Vertegenwoordigers van d-e Beclrijfsunie haddun de indruk, dat de
klacht dor wevers niet ongemotiveerd v/as»
Do staking, die slechts ani-re uren had geduurd,
word daarna opgeheven. Blijkens ingewonnen infornaties is
25 i<> van het aantal stakende wevers aangesloten bij de
Bedrijf sunie, terwijl hot resterende rtodoolte nagenoeg geheel tot clq S.V.C, zou behoren.
Dit is waarschijnlijk een verklaring >voor het
feite dat in de Twentse editie vrn Do Waarheid, dd, 29-31947, cl o directie dor fabriek on haar houding in dit conflict word gelaakt, aangezien zij geen gelegenheid had gegeven tot een bespreking not enifte vert-genwo >rdigcrs der
B.V.C., terwijl wel act do overige vakorganisaties - de
Bedrijfsunie v^-.-r Textiel - ward rrocr-nfercerd.
In afwachting van het dDor de cc-.noon uit te
brongen rapport is dus hot t/ork hervat»
6,
Een twintigtal arbeiders van do ar.chino-fabri ':
N.V. Holland to Borgen op Zoon, con ond.erafaa.ing vnn l^c '
N. V. St-rk's ntachincfabrieken to Honrolo, hoof t Vrijdag
28 Maart 1947 het werk neergelegd naar aanleiding van e.r
loonconflict.
- 20 -

Hot betrnf hier onigc arbeiders, die enige
dagen daarvoor door do directie worden ar.ngononon voor
sjouworsworkzaanhedcn tegen eon uurloon vr.n 74-cent»
Enige weken voordien wcrcl door enige Arbeiders
van de Machine-fabriek van Van Hochelen te Borden op Zoon,
die dergelijke workzaanhedelt verrichtten en o->k 74 cent
per uur verdienden* eveneens gostar.kt, act hot resultp.rvt,
dat aan hen door hun directie toen eon verhoging van 2
cent por uur werd toegekend»
Hot door die arbeiders van Van Mechclen behgalde succes is voor de nieuwe arboidcrs vp.n de N.V. Holland aanleiding geweest, on eon zelf cl e loonsverhoging te
eisen*
Nadat de directie der fabriek in overleg net
de leiding der bedrijven te Hen-rrclo* (O.) besloten had ann
de eis dor arbeiders, betreffende het toekennen van een
lo -nsverhoging van 2 cent per uur, tegemoet te konen, wv.-:•••"'.
in Co nor-ten van Dissdag, ^ April 1947 door alle butrolc' -nen het werk hervat»
VI .REYOLUT IQHIUnUCOMHÜHISg IbGHE PARTIJ .

In de afrrelop^n aaand haoft de R.C.P. wt-deron
^ü felle ar.nv.-Mlen godr.^.n op de C.P.N. nap.r onnleiclin/
van eon artikel in "De Tribune11 van h«t G.F»ÏTtej;3.id
y» Blokland»' wonende te Papondr echt «Hier in werd critiek
ui t ge oefend op de R.C.P, die, volgens de schrijver, de
C.P»N« ten onrechte "Koninklijke Conaunisten" senoend
De schrijver voerde als bewijs van deze "beschuldiging"
aan, dat de C.P.-r.fgev^.r.rdigde Mevr» v.d,. Muyzenbcr^ bij
de opening van de 2e Eaner op 23" Juli 1946 deel uitnaakto
van de Conaissie van Ontvangst van Hare Majesteit de Koningin en beweerd^ dat "De Waarheid" dit voor de arbeider f.
aanvaardbaar wilde naken door to zinspolen op hofverra^.:.
aan het Koningshuis" door -de "kringen on. G'crbrr.ndy".
Ter staving van deae bewering citoordc do
R.C.P. een artikel uit "3)c Waarheid", hetwelk als volgt
luidde t
"Het qptroden van de kolonialen is eon duidelijk voorbeeld, hoe hot Koningshuis voor hun doeleinden
"wordt gebruikt» Nog steeds wordt het vrr.ngstuk van het
"Koningshuis als een der voornap.nste argumenten aan ge gre p j
"on de wil der reactie door te zetten. Het w^rd nodig geóórdeeld on het aanzien en de positie vnn het Koningsbron
"teversterken. Dnp.ron worden weer voorbereidingen getroï"fen voor een overdreven feestvreugde in het land."
Volgens de R.C.P. zou hut opportunisme der
C.P.N, duidelijk zijn gebleken bij cl o stüming ovor de
notie Rornio - van dor Goos van Katers,
A.-J.K* Koojenans, hoofdredacteur vr.n Do- liïr/ - 21 -

- 21 huid", vond het vanzelfsprekend, dat do C.P.N.-fractie in
de 2o Kaner togen deze notie zou stennen,, welke nening
gebleken zou zijn op de dag dor stoming uit oen hoofdartikel van zijn hand in de buitcneditios van "Dé Yfarrheid",
waarin hij haar motiveerde, donkunde de' spreekbuis to zij/i
van de C.P.N.
Direct nadat deze buiteneditio was vorzondon,
zou bekend zijn gemorden, de.t P» do Groot c.s. voor de
notie Ron .10 zoudan sten.ien, Naar lïanlüidTng hiervan he~ft
Koojonans voor do stadseditie een nieuw hoofdartikel
geschreven, war.rin het v6br-stonnen verdedigd werd, hetwelk gepaard ging net hatülijkheden aan het adres van
Ronne»
Door de R.C.P» ia een uitgebreide kadercursus
georganiseerd voor leden der Partij en sjapathiserendcn.
Het doel van deze cursus ie oen wetenschappelijke en ideologisch-, sterke kern te vornon, die het proletariaat r.e-t
succes zal kunnen aanvoeren in do strijd togun de bourgeoisie. Do volgende onderwerpen zullen op deze cursus
worden behandeld: Marxistische philisophie, Marxistische
ocononie en Geschiedenis van de arbeidersbeweging.
Ook de connunistQnbond Spartacug wordt door
de R. C.P. aan critiok" o nd o rwo r p oh". vol Hans ö par t a cus nootcn
de arbeiders zolf voor hun rechton strijden on dit niet
aan vakbonden overlaten. De R.C.P. verwijt Spartacus
deze houding en acht haar niet in staat eon consequente
strijd te leveren togen bedorven vakbondbureaucraten»
Spartc.cus, zogt de R.C.P., schildert het instrunent, dat de arbeiders nodig hebben on het kapitalis
georganiseerd te kunnen bestrijden,als een noodzakelijk
kwaad af*
VII VRIJE SaCi:^IST12I Vr;RJüNIG-ING (V.S.V.)

Door vele leden van de V.S.V. werd cle wens
uitgesproken een congres te organiseren, teneinde lancVjlijl:
eni^e plannon voor do toekonst te kunnen bespreken.
J. Bakkor, redacteur van de Vrije Socialist, leverde op
cTit 'voorrienen critiek en gaf tevens richtlijnen aan hoe
ec;-n krachtig stabiele socialistische bo\/oging kon worden
opgebouwd. Volgons hen is er goün congres nodig on louter
wensen te bespreken, die toch voorlopig illusoir zijn,
naar aun z&u zich noeten bepalen tot prr.ctisch uitvoorb- ro
voorstellen. Hij acht het wenselijk, dat nen er zich rekenschap van geeft hoe do situatie op hot o~onblik in
de Beweging is en wat redelijkerwijze tot stand kan konen. Moncmteol zou het bestuur dor V.S.V. niet op do
hoogte zijn net do sterk'to, geest en aogelijkheden van
de Kplaat'solijke
groepen.
a
s.—
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- 22 Bakker is van nening, dr.t het Landelijk Secretariaat in deze oon belangrijke functie zou kunnen vervullen door de uitgave v?n eon np^.ndelijks bullotin, wr.?.rin
tevens huishoudelijke r. ^.nro Ie r o nhef.cn, die zich ninder
voor publicatie lenon, zoutien kunnen worden opcrenoneni
Vele leden, zoet Bakker, vindün hot streven
naT coöp---rr.tio en productie-associaties veel belangrijker
dan b.v. het stichton van con bibliotheek ten behoeve
van do V.S.V. Hij is er een voorstander'.van de V.S.V. aantrekkelijk te naken voor de buitenstaanders en het saanhori-^heidsnevoel tussen de leden te vorsteviten.
Bakker denkt in d-it vorbp.nd n^n h ,t inrichten
v--*n clublokr.len en de oprichting vr.n toneel-, zang- en
nuziekvereni:cin^cn. Ook oppert hij hut voorstel on in
het centrun v^.n het land een vacant ie-oord te vc-sti^n,
waar dan tevens bijeenkonsten zouden kunnen worden rr
don.

vin iHTiaaiATIOILUL-ÓooL:jjisyisOSE
("Do VÏëH"!

"

Op 1 5 Decenber 1946 werd door do leden van de
Stichtin^srarul a?.n het Bestuur do opdracht rx>i'!X!Vcm, een
onderzoek in te stellen nr.ar de zakelijke en redactionele
ri3gelijkheden tot voortzetting vrji de uitgave van hot
weekblad "De Vlan" en na?;.tredden to treffen vo-,r het
doen blijven functijnneren der Stichtinr;. Ha a r ar.nleidinvan dit onderzoek werd door het Bestuur op 9 Februari
1947 rapport uit^ïebracht.
Dit hadi ten^evol^e, dat hot Coverde Bestuursbeleid üct alq:onene steaien werd ."esanctionneord.
Door het bestuur bestaande uit;
Ir. E. Hijnans, voorzitter^
D. Schilp, vice-voirzitterj
J. Schuur, lid en
Ds. P.Giljart, directeur,
word voorgesteld oon conventie bijeen te roepen, bestaande uit -".lïe nedevrcrkers van het weekblad, tunoinöe over
alle vraagstukken, de organisatie on de orripnen vr.n de
Stichting betreffendo, uitspraak te kunnen doen*
Dit voorstel word goedgekeurd on besloten werd,
dat van deze conventie de lodun v?.n de stichtinrsrrncl, do
functi^nnnrissen v^.n het oude bestuur, do leden v^.n de
da.^lijkse redactie, de leden van de redactio-raad, de
oud-r^-dactcuron en alle andere personen, wr.^rvan het bostuur de arnwozir^ieid v/ensjlijk acht, deel uit zullon
naken.
Tot leden v^-.n de algeiiene Rodr.ctiera^.d worden
b-ono^nd:
Mevr.Dr.H.Roland H^lst- v".n -.der Schalk,
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DB.J.J. Buskes, H. Bovenkerk, J. Enrfcls, K.F.Kiof,J. L" t,
P.J. Mvortons, J. Oost.rhuis, J.Roos, T.Rst, H.Y/ielek un
Mr. H. van Yiijk.
De dagelijkse redactie van h -t blad "De Vlan"
zal worden verzorgd do?r J. Last, P.J. Meertons on H.

IX
Op 15 Februari 1947 Werd. cl T.) r- hut Actio-Conito
vo r './sro IdGonhoid in hot onafhankelijk weekbTrTd "Het
Zat ~ rjTa7;av mdb lacT" een opriep tot' nedewerking geplaatst,
on te kanen tot tiet oprichten van een T? e r e ld -Benhu id -Be "Het Zstorclagavondblad11 veischeen ^p die datmi
voor de eersto oaal en kan worden beschouwd als het orgaan van genoemde beweging,
leider der Beweging en Hoofdredacteur v-?.n
"Het Zatordp.ftavondblad" is s Petrus ffranciscua Kropere,
geboren 20 Aurnzstus 1914 te Eindhoven', kmis'fiïandol'anr ,
wonende de Lairesscstrnat 13 te Ansterdan.
Dezo was in 1946 voorzitter der
Partij vr.n de Daad. Hij werd op 24 Septenbcr 1946 ter
beschikking gesteld van de Officier van ÏÏustitie te Anst-;rdan, in verband net door hen rtchouden toespraken net opruiend kr.rakter teren de uitzending v^.n troepen naar Indonesië. Ereaers is waarschijnlijk goon lid der C.P.N.,
doch s y.apathi s ü o r t wel net dezo partij.
Het doel dor "^ereld-Eenhoid-Bowü^ing is de
•Töholo worold te bren~ün onder óóm. hoofdbc-stuur. .Echter
zal dan toch iedor Ir.nd zijn ei~jn politieke structuur
kunnen behouden. Ov«r do gohelo worold dient de nilitairt
dienst te worden afgwscheft on slociits eon internat i onalo
politieaacht oag gehandhaafd worden, waarvan hut personeel niet in eigen land zal m gun gostationneord wordon.
De rijkdomcm dor aarde zullon over alle volken noeten
wordon verdeeld. Do^r deze na-^trügolon zal oorlog onnogolijk worden.
Op 3 April 1947 v/erd door de YJereld-EenhoidBewoging eon üorstc openbare vergadering gehouden te Ansterdan, waar hot dool un hot streven dor Bewoging worden
uite^n-czot. Op deze vergr.dering werd o. a. gesproken do >r
p. g. Kroaors, clio zich fel uitliet togen Engeland en AnerTEa" on z'efïïo nooit een wereldregering te zullen dulden
zonder de S DV 3 et-Unie".
Op 1 2 Maart 1947 word als eerste plaatselijke
afdeling v^.n do ^creld-Eenheid-Bewe^ing opgericht het
"Voorlopig Actie-Goaité Ansterdan", v/arrvan secretaris ir
G. J. Piloo,,' wonende Lekstrr.at 144-1 te Anstordan (Z.), i.
1946 bestuurslid der toenmalige Partij vr.n do Daad.
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- 25 echter nog andere grieven tegen de Redering, o.r., op financiovjl en economisch gebied en na een reeks argunonten tugen het beleid der "onbekwoae Regering", besluit de resolutie, dat "dar.r.on ook verder door hot Nationc.r.1 Goriitu
"alle krachten in het Nederlandse volk zullen v/orden ;io"bicl :~oj-iar.kt, on een einde te naken an.n do onrrondwctti"ge politiek der Regoring, die blijk geeft van gebrek
"aan krr.cht en zedelijke 1:100 cl."
Het NP. t i maal Rovcil te 's-&ravGnhr.r:o heeft
aanstoot gononon af n liet standpunt vnn de Minister van
Overzeese Gebiedsdelen ten aanzien van de opvattingen dur
huidige Indische anbtcnarcn, welk standpunt in oen oproep
aan het Nederlandse volk wordt woergcgovon net de be\vo-,T~
dingen:"dat alleen die aribtonnron in :>f vo:>r IndiS w-rken,
"die hot net hen eens zijn en ftde ropo.-jbliek" :iot alle
"gev/lrron van dien dq facto erkennen."
"Reeds v)or de ondertekoning van het beruchte
"verdrr.g v^n Lin-^gadjati wil hij du Ncdorlr.ndso- on llodcr"l^.nds-Indische anbtonaren dwingen tot oen mgrondwettalijke da^.d."
Deze da?.d van d-e Minister heeft historische betekenis, aldus de oproep. "Hij gaat, zijn bevoegdheid ver
"te buiten en hij beschouvrt de Indiö-kv/ostie als speciaal
"do::iein voor de pro.tressieven. Het lledorlandse volk in
"?.l zijn geledingen heeft hicmode, want dit is do betelro"nis, niets te naken» Het lot van n'illioenon Rijksgon^tjn
"wordt in handjn gelegd van de progresaiev^n un een ieder,
"die het niet net hen eens is, vnrf't uit de rijen der
"anbtünar-on verwijderd." Dit io '•'dictatuur","rovolutionnair", "broodroof in zijn necjst brutr.lu voni" on "de
Nederlandse a:ibten;?.ar wordt vo:r hot f}run vr.n de gehele
wereld en ten br.to van oen o:rlogs:,iisdaf.ig~r vernederd,
vertrapt on beroofd, van zijn =?rondv/ottc-lijke rechten",
redenen vj->r het "Nationaal Reveil" ora het volk op te
nopen do,arte~en stelling to no.ien en bij wijze van protest handtekeningen in te zenden»
Waar verder gebleken is, beoort het Nationaal
Reveil - geheel zelfstandig naar hot heet - :>:>k een
actie op bredere basis togen het huidige Reteringsbelcid
en het wil daarbij kennelijk verder ga".n dan het Nationaal
Co;.iité Handhaving Rijkscenhcid.
Ondanks de afkeuring, uitgesproken duor de
Katholieke Volkspartij zet het Katholiek Conité van Acti;
(de zttn. actie Y/olter) eveneens de strijd v o": r t" te:-on"dc
Lin^rgadjati-overiErüorist en wil het dr.art >c tot aich
trokken dio leden van de K.V.P., die zich niet kunnen
verenigen .iet de rr.ng van zaken in Indiö.
Uit hut vorenstaande blijkt, dat de zgn. reactv.,
neor nog dan tevoren van zins is zich tegen hot beleid
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- 26 dor Roering te blijven vorzcttsn on o.r.. do^r hot bolo,^Sen van bijeenkomsten zovcSL ro~ülijk krachten uit het
Ner.urlc.ndso valk te vorzanolen. Het sprvokt vanzelf, dat
do pro.r^rossievon hi«r tegon"»vor eon ^esloten ecnhoic1. proon wijzen op do sevarL-n, d i o ' d o ruactie opluvort.
Partij van do JLrbcid waarschuwt in oen aan hot ïïodoran-'se volk .^uricht parif J^ot on in h^t byzonC.or wordt allo
dolocraton v- :-r£uh.-.udent Vfeust waakzaan, hut sraoult o^k
"n-1 r? in ons land. RuactiO on fascisme marcheren in Nefior"land schijnbaar mr; r.ls iioschoidün tr.i^p^n opj a.5 ror-.cti.,
"voorop, hot fr.acis ao hoiiuolijk in hr^.r vootspoor volend.
"Do ror.ctio büfjint zich sterk te r'cvjolcn. Zij is do vr--;"boruidsto-r v or con niouv/e ff.scistischo ^ozindhoid,
"lin^gr.djr.ti is voor hr.r.r slechts con v;orw^ndsol, oon
"l.-kroop, war.moc zij (rrotoro schr.ron n^-nt te kunnen
'-'vanden, d?.n v/nnnoor zij ronduit v.^or hr^-.r bod^^lingon
''uitkwan.»
Zo wordon van beide zijdon do ïicdorlrndors op.•^orocpcn 0:1 zich in fol to,^cn:.vor clkc'.ndur stc.r.ndc kr.np .11
te- vcroni^üni de ono pp.rtij daarbij do andere beschuldigend vrtn w'e^bereidstur te zijn voor et;n niouwo fascistische ^czindhcid,^dnn weor wordt gcroci^rococrd act do boschuldirrinR, dn.t de wederpartij de wc£ br.nnt voor hot
connunisriG.
/wat
De coa-iunisten blijven do ei;rcn bokondo weg
on blijven vr.n o^rdoel, dr.t "elkr.-r opvolgende
niot bij nachto zijn fccwuüst "on net fors
en vorziond bolcid hot vraagstuk vr.n do nieuwe vorhoudin.^
"tot do vrijo volken van Indonesië tot ccn d c a >crr.tischc
"oplossing to bronnen."
/blijkt
VJat zij daaronder v-rstaan/tolkon.-iale weer* o..-..
volledige on-".fhr,nkolijkhcid v?.n Indonosiö on tjru^trck:.ir •
van de lï'jdorln.ndse strijdkracht on.. Yiantr-.u-jjn zaaien o. r...
d ? - r Vvjrr.raaiinp: van feiten is oen bij v^rtdurins rohandhaafdo methode»
Inaiddels is de spocicXp vorsla^ovor van "Do
^carhuid", net narie J o e so ef K3 odr.ga.agitui t In'lonHsiö te
Anstordan t .ruftgokoüre. on Tn^hoi blad is bokond Rc-oar.kt,
dat hij do eerste correspondent vr.n oon ïïed-jrlands dagblac1.
was, dio gelegenheid krc-jg on hot fi;ohole gubiud van do
j-inge Republiek te bereizen. Er is afgodrukt wat hij
procies godaan heeft, o.a» dat hij tijdens zijn verblijf
te DjocJakarta contact hooft gehad not belangrijke personen uit do RÖgering dqr Republiek en dat Prosidoftt Sookarno hen Ov,n interviev/ heeft toegestaan. TJitorr.ard hooft
Jocsbcf ook contact gehad not de !Partai lóalunis IndonoBiü
(P.Z. !.)• Dit is echter niot uitdruklcclijk T>okond gastol *j
hot valt onder hot contact net "functi mnarisson der vv.vschillondo partijen11.
Hoe dit ochtor ai j, in "Do 'waarheid" van 11
Haart jl. is een brief afgodrukt van de P.K.I.' aan de
O.P.N., dio naar verluidt", door Joosoof is -.100gebracht.
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- 27 Hot vr.lt op, dat in hot blad hot gedeelte van de brief,
dat handelt ovor do problc/Aon van binnenlandse aard der
Republiek» is weggelaten, doch bovroendcnd is dit niet,
daar het nu eoiroaal tot do tc.ctiok dor C.P.N, behoort ori
zoveel .logulijk. de in do Republiek büatae.ndc -nooilijkhodon te vorzv/ijgon»
Hot schrijven, dat kunnclijk voor publicatie
bestond was, geeft geen aanleiding vo ;r wcorgcvve in dit
overzicht, ondat het darrin geleverde betoog in het al gorus on 'do bekende conaunistischo tactiek van nislciding
verraadt en uit dien hoofde niets nieuws brengt. Misleidend is b. v. de zinsnede in de brief welke luidttwdar.r
onze nationale revolutie een dool is vr.n du universele
strijd voor de denocrp.tio on het zelfbeschikkingsrecht
"der volkeren" dp.p.r dit duidelijk oen andore woordkeuze
nis voor het gestolde in artikel 6 van do bo/rinsolvurklaring, zoals deze tijdens hot in 1946 to Solo gehouden
T.K.I. -congres is aanprenoaon. Dit artikel luidtt"3)c in
"Indonosifl woedende revolutie is eon nationale revolutie,
"wolke het internat ionaio iaperielisnu bestrijdt en
"vorrit een ondordeol van do wereldrevolutie."
Jbcsoef MoüdecJaLamke.n .niovoe^olijk worden aanr»ünerkt als eon schakel tussen do C.P*1T. en de P. K. I. on
zijn gedrefrinfren verdienen derhalve de vollo aandacht»
Het intorncitionaal-coranunisne zr-.l net toepassing
van alle - bij voorkeur raoeilijk waarnocnbaru .lidfolen en Ir.ngs alle nog^lijke geöig.;nde kanalen, p o {ringen blijven aaiiwondon, on. do ,^ang van zaken in Indiö zovool no.nr^lijk te beïnvloeden» Er bestaan roe ds VorscEeidone verbindingen net de Partaj goiiaunis Indonosiii door niddel
van schakels in verschilïcncte" gebieden, o .a. in Nodorlan'' „
die do vollo aandacht bcjhoovun,
De co^nuniston laten niets onbeproefd on ook
hier te lande de Indonesiörè tot zich te trekken. Aan do
vorainrcsavonden der G.P.H, hier tor stede zou door cnkolon worden
De bekende comunistenloidur Ali.iin in Indonosi??
is uiteraard volkoucn doordronrion van do \vonscn van Moolcou
on weet zich daarnaar te gedragen, n^t racdeworking uiteraard van vele andoren, onder v; i o de kortr-ioledcn naar Indonesiö torugrtükcjcrdc porsoon van Socripno, laatstelijk
oen der leiders van de Porhinppenan jndohësia te Anstord?r.i,cn
eon bekcnr.o in ext r enisVis ene kringen. Aanb t onr s na aankorxst in IndiÖ is hij toe/iOtreden tot de P. K. I.
De vakbeweging is uiteraard Ov.n dor instrument c u
voor hot gestolde doel. Mot de organisatie, d-aarvpja is
Alinin ijverig doende en naar verluidt noot ;
het
contact tussen de S. O.B. S. I» en de E. V. C .t reeds via tus
personen hebben uitgebreid tot eon kortgeleden door hen
gestichte vakcentrale, een overkapping vr.n linkse grooperin.Ton, v/elke moav/onden op klasaestrijd on wereldre-
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•revolutie aanstuurt. Deze vakorganisatie is er beroids in
geslaagd eun groot a:v.ntal lodonto winnen en ie ez. reeds
oen nauwe sanenwerking tot ste.no. gokonen net do S.O.B.S.I.,
vo T welke organisatie in de statuten als doel is vooropgesteld het "reorganiseren dor republiek op basis d^r loorstüllingjn van Marx on Lenin."
In naandovorzicht no. 2-1947 (blz.35) is nol-Uuge-iaakt van oen schrijven van de S.O.B.S.I. aan cl o E.V.C.,
o.a. buvattondo hot vurzook ora h.t.l. woer eon stakinCTaotie to 'beginnen als in Septenbor 194-6, wat ovonv/el in
eun E.V.c.-bekendmaking is ontkend. Do vrr-.r.g is sedert
echter gerezen, w~lke waarde hieraan toegekend met worden, inuers tijdons een to 's-Gre.vonha^e gehouden ledonvor.'Tp.d.ring vnn de bedrijfsgrr-ep "Transport" van do plaatselijke E.V.C.-afdeling is een notie ar.nguno.aon luidende:
"Do bedrijfsgroep "Transport" van de E.V.C.,
Afdeling Den Haag op Donderdag 6 Maart 1947 in Icdenvor"gadering bijoen.
9
Hoc:it nut synpathic kennis vr.n de oproep vr.n do
"Centrale van Indonesische Vakvcreniningon, do S.O.B.S.I.,
"waarin deze de Scnheidsvakcontrale oproept tot solidr.ri"toit in de zin van de grote proteststakingen tegen troo"pontransport n, zoals die in Scptjraber van 1946 plaats"v jndon»
M
Ondersteunt hot v^rzook van de Indonesische
"kanoradon ar.n do E.V.C. on ::en dergolijkü actio te ont"kotcnen»
"
Vïoat zich woordvoerder van hot gelid der E.V.C,
"on van belangrijk grote delen dor Nederlandse arbeidere"klasse*
11
Dringt er bij het Hoofdbestuur op ar.n alle
"krachten in hot work te stollen, on zo spoedig mgülijkf
"do door de Indonesicho kanoradon noodzakelijk geachte
"stakin^on voor te bereiden en uit to roepen, opdat onzo
"voorzitter, als hij clo gast vnn do Ind^nosiecho kanercv'1;- i
"zal zijn, op hun a.s. congres kan zerrjvn, dat de Neder"lendso arbeiders net de daad do vrijheidsstrijd r.or In"c'onusische Republiek ondersteunen.
"
Besluit deze notie tor kennis te brengen van
"het Hoofdbestuur on te publiceren in YJorkend Nederland,
"editie voor Bedrijfsgroep iransport."
Deze notie zouZbostaan van het vwrz:>Gk van do
S.O.B.S.I, als vorenbedoeld bevestigen. De ontkenning
leek ook wat zwak, daar hot oorspronkelijke boricht uit do
Republiek kwan. (persbureau Antara).
De Revolutionnair-Connunistische Partij (R.C.r )
is evenwel van oordcel, dat do S.O.B.S.I. aan hot vorkcoi. •
xde adres is terecht gokonen. Nio.t de S.V.C., naar de R.C.I >
is de aangewezen organisatie on de arbeiders to nobilisoren voor een stakinpsactie»
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- 29 Ir.etatfrenoc-idc partij tracht :ok - evenals de
C.P.ïT. - de hier to lande vertoevende InVonesiörs tot
gich to trokken en to beïnvloeden. Een overtuigd R.C.P.lid, Mo o sah Haaz ah > on oon dor leidende fifpxron doacr
partij , t ovons ncKlow c rkor van "I>c Tribune11, schijnt in
'loze n^crxl actief te zijn. Mot obn zokero Morris on g.P«
Mulclcr to JListurc'.r.n zou hij Co »r niCclcl vr.ri intekenlijsten ÏTölfiun inzar.iolen o. a. voor ^aclroatc Incloncsische
polinr~on» Do inzr.nc-lin^cn ziuclon ^c s chloren to
HRp.rlon, Don Hap.q en Rottordo.n. M. Hanzah, die voor dit
doel kalenders zou Vwrkopun (uit^r.vo vr.n I)o Tribune) is
verder do feestelijke vader van de z^n. Merdoka~/p:opp to
Ansterdari, welke nauw contact met d'e R« G. p. 'onderhoudt
on door deze organisatie - np^.r vunuict - xinanciöel"
wordt
Volgens het Republikeinse porsbxxr ;au "Antara"
hebb-en de studenten in Indonesië* oon uitnodirin;-r ontvangen v~.n de Union Nati rnalo des Etudiants do Franco on'
deul te nenon aanr "het van"r^l ^fo t 31 Aü.'^rs'tus p., s» te
Parijs te houden w^relds-portf eest, blijkbaa-i; een .uitvloeisel van.het bókènde in 194-6 te fraag c?ehouden stucUntencongres.
21-4-1947
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