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I. Een Mei-vieringen der C.?.N.
Het oratorisch vuurwerk, dat het kader der Communistische Partij Nederland ter gelegenheid van l Hei op zo talrijke plaatsen in den lande ontstak, vestigde opnieuv; de aandacht op de straf doorgevoerde discipline in die gelederen.
Weliswaar werden de toespraken van enige vooraanstaande C.P.N.functionarissen gekenmerkt door eigen fornulering en meer
individueel élan, doch de sprekers hielden zich, evenals hun
ettelijke, als redenaars minder £evierde kameraden, aan een
blijkbaar te voren opgesteld schema van feiten on suggesties*
In oen voorgaand overzicht (no.5-1947} werd hot l ï!ei-manifest der C.P.N, reeds in grote tronen weergegeven. Opvallende
afwijkingen van do daarin vervatte doelstellingen on aangevoerde leuzen zijn bij do l Iloi-manifostatfes niet tot uiting
gekomen. Naar Icouwardcn, do stad v/aar ongeveer een halve
oeuw geleden do l Hei-dag in Nederland voor het eerst was
gevierd, had do partijleiding als spreker A»J•Koejcmans,lid
dor 3crsto Eanor on hoofdredacteur van "Do~Y/aarhcia ° gedelegeerd.
"Wij kunnen", zo gewaagde dozo, "terugzien op do verkiezingsoverwinning, do schrikwekkende opmars van hot coiimunisinc.Uij
hobbcn de wocrstand doorbroken on tientallen communistische
wethouders regeren mede. V/ij zijn met vijfhonderdduizend
stemmen het'afgelopen jaar ingegaan." Inzake Indonesië zei de
Kbcjemans o.m., dat aan do regering duidelijk is genaakt,
dat do communisten overleg willen tussen twoo vorstandiec
volken.
In zijn vorder botoog ploitto hij voor vrede en ontwapening, eon leuze, welke naar zijn zeggon alle arbeiders -on
geheel ons volk omvat. "Hot Aaorikaanso kapitalisme wenst do
hole v/orold aan zijn vooton. Hot wil, dat hot. volk angst
voor oen nieuwe oorlog zal hebben ca zich zal onderworpen.
In Aracrika en overal is echter do arbeidersklasse sterker
geworden. Het Amerikaanse volk, (iet r.i,,n de arbeiders en do
soldaten, do wapenbroeders ven clc &ovjot-Unic, heeft verklaard,"
aldus Koojcmans, "dat het nooit de wapens zal opnemen togen
do Sovjet-Unio«" 2vcnals ticïj.tallcE andoro sprekers in den
lande gewaagde Kbojcmans ervan, dat do JïT-slcouso conferentie
geenszins mislukt is, zoals in de pc.rs vfcrd beweerd, Stalin,
die op zulk een schitterende wijr.c zcu licbbcn bijgedragen
tot do vestiging van do vrede, r.ou niüb op do loop gaan voor
do grotö Jüond van !Eruuan. Do Sovjot-Unio zou ^ccn duimbreed
zijn geweken.
In hot twoode godoelto van zijn toespraak bohandoldo
EDO j emans^ enige problemen van binnenlandse aard. Inge 3Bv/inston, hoge r o lonon en goedkopere gooclorcn achtte hij nood, zakelijk. Do winstmarges zouden soitis zestig procent bedragen. Ten koste Co-arvrji eisten de arbeiders"verhoging vrji loon.
Pol laakto Sbojpmcjis ó.o militaire uitgaven. "^Vls we r.lloc
bij olkcvar rckouon, zien wo," zo zciric hij,uc.a*. c-lic gezin
hiorvoor per weck ongeveer tvintit; gulden betaalt." Hot landelijk hcatuurslid dei- C.P.N. «Toop Tcuwis io.Tn in cc.su tijdons zijn Hoi-redc tz Alkraac.r tot on^cvoor f.7.- per gezin
por dag.
-Sr -
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Er is vrede, al schrijven sommige couranten over oorlog,
doch dat dient, volgons Kocjomans^ als .stok r.chter do deur om
Indoncsiü van zijn vrijheid te beroven. Let "/as, naar zijn
beweren, de schuld van do Nederlandse ro^orir-ê, dr.t do deviezenpot loog is on dat er van iio-u opbouupl^n niots terecht
komt» Dat zou zijn veroorzaakt door do Bvonr.-^ose regering
van ons land. "Dollars aijn or v/o:1, te kr i j 3 0*1, maar zo waarborgen niot do.politiorco onafhrx..'coiijlchc.ii'~v7.n ons land.
Amorika hooft ook met Nederland zijn p.'.r.u^vn.Hot is niet nodig,
dat Nederland oen slaaf word l var. ho-c Araoviiavanso imperialisme.
Dat gobourt niet, als wo vriendschap e.Viu.t.-n raet do Sovjetunie. Doch zover zijn wo nog niot iaot lo vï.icïidschapspolitiolc
ton aanzion van do oostelijke landen," constateerde docommunistische spreker.
"Hot anti-oonmunismo van vorrink >n anderen vindt geen
weerklank onder hot merendeel dor M-boicL ~,~s van do Partij van
do Arbeid, Linggadjatl is getekend. LLï brengt straks nicuvve
verkiezingen, Zorg dat Bool niet terugl;oort,maar daarvoor heb»
bon wij ü allen nodig om mot de loden v.n do P.v.d*A. te spreken voor do eenheid," besloot Koe.Jc.,arns ^ijn rode. Zij vormde,
althans naar do feitelijke inhoud, ^ofTovcnbocld Van de elders
in C. P.N.-bi j eenkomsten gehouden l ï.kJ.-toc.sprc.kcn,
Ondanks do bittoro verwijten naar ie hoofden van leiders
dor K.V.P., dor Partij van de Arbeid on Let N,V.V. geslingerd,
is do richtlijn om demonstratief do vc.dor.lanlso oonhcldsgcdachto te blijven pix>pagcron nc.uwg02c.-t gevolgd, "t/at betekent
hot", zo vroeg goo.jercans zijn omstroelcri 'J:üC personen omvattond l Mci-aïïditó.vium' t o Leeuwarden, ' c.ls we voroordoold
worden tot do dollar? Dan dreigen wo ecu randstaat te worden
zoals Satland, Letl^xd on lithaucn."
Tijdons oen l Moi-vorüadoring der C.P.N, te Tilburg
koorde Co r Pols^ Aasterdaia^zich tegen 'Io irr.tholiol-co pers en
voornaaalajrc togen "Do Linie", die naav i-.ijr. ^e^^on ten onrochto de meest fantastische bcrichteix iancócrt ontrent wantoestanden, v/clke in Rusland zouden heers-,ii. Zich richtende
tot do katholieke a^boidors botoogdo h:.jt dat niets hen van
do commanistisoiio schoidt* Hij' bciiop zich daarbij op zijn
ruim 3-jarig verblijf in oGneontratickoLOon tijdens do bozotting. In Oraniönburg had hij van gcclaohöo gewisseld mot
vool katholieke priostors, xaaar ook mot ~on Icatholiclc oudlünistcr, Hccwcl jicn het over philosophischo vragen niet
had kunnen oona \/ordon, vras dit ton .'..anzion van rir.atüchappoli jko vraagstulilcen v/el hot gev.-1 ?*ewcos-a.
Alle coaniurjistischo r.prcltors ^iopton, zoals hiorvoor gemolc., do u. i tg av on voor hou l.A^r, 'wr.c.rvan Indoncsiö
alloon drio ;i-;t:.j.ioci gulden por dag; :co«t. Mei.c ter verhoging
van do proauctio-capac, itcit cicj^on .lijn ontüiclolliji: terugroeping voi\o XüCerlandso sold:v';on uit Tndoncaiö.
Hot communistische Tveodo Kamerlid Brecht T.d.MuyzenboreVifillcaso (Aci3torda;jx) rjoido in coi. opcrJ-UcHSïccting op l ïioi
to Sindhovoji , dat hot op hodcn in ons dcjaocratisch land
nog kon gobeuron, dat door de lDco-bu.r-eomoost,cr van Haarlem
-lid-
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(lid van do Partij van do Arbeid) verboden werd om t»4i een demonstratie oen spandoek moe te dragon jaot hot opschrift : •
"Onze soldaten torug uit Indiö ", zulks varB/cgAcrcntuclo verstoring van rust on orde. "Do Waarheid» (30-4P»47) had terzake vernomen, dat lic loco-burgcmecstcr van Haarlem, de
P.v*diA.-wethouder D. J.A. Geluk ,tf aan do afdeling van do C.P;N»
aldaar had medegedeeld, dat hij hot meevoeren van do louzo:
"Onzo troopon naar huis" in strijd achtte net do openbare
ordo en hot daarom verboden had*
Sybon Klaas van dor Mol on 4 vader van oen JEugdhorborg te
Sncok, zoido aldaar op oen C.P.N,-bijoonkomst, waar A.N.J.V.ledon van do plaatselijke afdeling liedjes zongen on toncolschctsjos ton bosto gaven, dat oonrintense strijd dient te
wordon gevoerd voor loonsverhogingi De arboidors moesten beseffen,
dat staking oon machtig middel wac* Evenals volo andere woordvoerders in do l Mei-vergaderingen van cle coiaouniston sprak
van dor MPIon over moreel verval onzer soldaten in Indonesië,
k'onnolijk werd aan het ganse coroaunistischo sprokcrsgildc
do instructio verschaft uit te wftiden over oon brief van oen
Nodorlands militair in Indonesië, Dozo briof zou bijzonclorhcdon hobbon onthuld ovor do fcostclijldiodon in Indonesië, gehouden
bij do goboorto vc.n do jongste prinses. Het was, volgens do
briefschrijver, op hot laatst zo, dat allen (uitgezonderd
do gooitcordo briefschrijver) stomaronkon waren, ook do officioron. Hot ontbroken van leiding zou tot gevolg hebben eohad,
dat Afin dor jongons was doodgostokcm door zijn eigen kameraden.
In verschillende plaatsen hooft de C.P.N, moeito gedaan
oon gozamooLijko l Hoi-vicring te organiseren voor do C«P.N.,
P.v.d.A., hot N.V.V. on do S,V.C.. Indion dit^plaatselijk niet
,mocht slagen, haddon do ledon dor C.P.M, do opdracht ontvanecix v r-n
^p^rtij-bestuuijom dan ook do eozojaenlijko vierinc aet de E.V.C,
na te laton. Ovor hot algemeen word or naai- soer matig covlagd ter gelegenheid van do l Hei-viering.De bijeenkomsten
vorliopon zonaor stoornis.
In aanmerking noinond, dat de communistische pers wokon achtereen in allo toonaarden intensieve propaganda hoeft gevocrcL.
voor het welslagen van dit l Hci-:?cost, bleef het effect beneden do gekoesterde vcrv/achtin£cn,
Do viering had oon vrij nat karaktor en do belangstellingvoor do samenkomsten blook do organisatoren te hebben telourgosteld.
__
„
_ hhooft
Hot Woroldvorbond
van Vakverenigingen
to Parijs
oon manifest
inifest uitgogovon
uitgcgcvon op het l Mci-roootV Alle onccor
nisccrdon ter vrcrold ivordon daarin opgeroepen zich bij hot •
W. V. V. aan t o ulv.it on. Vorder worden in dit manifest do volgondo eisen ^oütold'i
Er moot oon c.incio coi'iaakt worden aan de uitbuiting en de socialo on ocono.'iii.i-chc ten achterstelling, onverschillig ras of
geslacht on iu wellco vorm ooi:; ficlijlrc b'--tr.ling voor gelijk
vrork, ook voor vrou-;ron en jeugdige personen; practische toovrji hot, piincipo do»: --ro.llo'lif c w.rh^olcgpnlioidj oon
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salarispcil, dat do arbeiders oon behoorlijke lovpnsstr.ndc.r-.rd
mogelijk jaaoktj botaaldo vacantics; vrijheid van noningsuitlng,
pers, vereniging on vergadering; uitroeiing van het fascisno;
workolijko donr.zificc.ti o van Duitsland on donocratisoring '
van Jc.pc.nJ hulp aan Spanje en Griekenland on allo. nndoro ondordrulcto volkoron bij hot verkrijgen van hun democratische
vakvoroniglngsrooht on.
Hot inanifost koert zich to^.on hot feit, dr.t tr.lrijko
stakingen nr. do oorlog tiet geweld zijn onderdrukt en tegen
do in verschillende landen geldende wetten, welke zouden indruisen togen de rechten dor vakbeweging»

II. vprkiozinnsvoorzorgon C , P.N.
Hot partijbestuur van do C»P.N. ("De Waarheid") hooft
besloten mot. ingang van l Moi 1947 over te gaan tot instelling van oon v e rki ozingsfonds . Aan oen reeds in Februari 1946
van die zijde gedane poging rordt stilzwijgend voorbijgegaan,
Kort na do bevrijding, dus vd£;c de wede ropricht ing van do
C.P.N», oiston vooral do Vricr-air.van de Waarheid hot houdon
van Vorkiozingon voor do Statcn-Crcncraal op do kortsto termijn. Achteraf hooft oon functionaris dor C*P.l\f. bowoord.dat
uitstel dor parlonentsvorkiozincion naar oen later tijdstip
dan waarop ze in 1946 worden gehouden, haar nog neer gewin
zou hobbon verschaft» Hot partijbestuur van do C.P.N.ncont
th"Jis alle matrogolon te moot on nonen oei op oen plotselinge ontbinding van do huidige Khuor on do dacaop volgende'
verkiezingen voorbereid te r.ijn, hocv/ol nog niet bekend is,
wanncot die verkiezingen voor h.ot parlement zullen plaatsvinden. Blijkbaar wordt rekening gehouden net do koaoïulo
grondwetswijziging en haar electorale nasleep in 1948. Over
do werkwijze van hot fonds zula -:i de districten' en afdelingen
spoedig nader worden ingelicht. Go^rbon ^rgenaar» Theun do
Jriosf N.Ton cl s. r Prift,N.?Jourpyt^.GccJSoe<L on "H.Go^rtzak hebbcn voorToi-Jilg zittir.g "7i;cnoncn*Tii*TictJ Conit* van Aanbeveling.
III. Coaciunist en bond
Hot Oonitê "Trotz Alloden", gciioond in Maandoverzicht
no. 2 van 1947 is er na 8 wcl:en in geslaagd duizend gulden
bijeen te brengen. Di\ geld is door Ividcn on syrapathisercndon
van Spartacv.s in Nederland ter bcschi.;l:ing gestold oa de
drukkosten \"\r. iiot orgaan "Spartacus" te kunnen bestrijden.
Ook aanbande v c. Vixu Sj/artacas iii Eol^iC hebben hun steentje
bijgcCav.gc:i». Dit do -soyondo vcr."A.ivV/oorclinG v\ de gestorte'
bedragen, a:!'_,olofiu door hot OcnitA "'Iiito*z Allodon", blijft,
dat Bcl^;i5 o* 500 i?rc.r}.Gr3 voer o? fora! o»
-P. E. J. NansinJ:-
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P.E»J« Kfansinfe brengt de lozors on abonnees van
"Spartacus" ondor hot oog, dat de bcato basis voor Spartaous is "fcot opvoeren van hot lezcrstal1*. Hij roopt'do
lozors op OEI do godachton van Spartaous ovorr.l to vorbroidon. Om tot oen krachtige acbio t o Icunncn konen, hoof t
hot bestuur ven Spo.rtc.cus richtlijnen uitgegeven, welke
als volgt luiden:
a) Hot aantal abonnê's moot not aller hulp on r,ogc lucvtig
wordon opgovoordj.
b) Vool moor dan tot nu too noot ar.n do bedrijven on op
drukke punten not "Spartacus" wordon gecolporteerd;
o) In allo bedrijven aooton do kameraden, dio onze opvatting dolon, workzaan zijn aan do vominc v~ji rcvolutionnairo bodrijfskcrnon»
Door do Oreanisatiokorn van Spartr.cus zal binnonkort worden voorgesteld on in verschillende plaatsen en
voor verschillende plrvitscn on vcör verschillende strolion
wookcnd-bijoonkonston to bolegcon. Lezers en synpathisorondon zullen daarvoor worden uitgenodigd. Hot hoof £-•
dool van dio saxaonJronston a e, vol^ons Spr.rtacus, do bcsproking van do punten:
"Ho 6 brongon wij onze opvattingen op breder basis tot
do arbeiders" on "Do goost vr.n Spartacus in hot bodrijfs*
loven",
oagi-es Vrije Socialisten
In het ?arkhotcl te Ana-ccrdan hield do Vrije Socialisten Voror-iging (V,S,V, } Za\;:-idag 19 en Zondr.e 20
April 19-ir' eoa laniclijk -'.nn{.;ros, Vr.n clc onstroeks tachtic
aanwozigon vC'rtogou*Arcr>nIJ.é''".^" :ic.gon de Rj;.:ürlrJidso Bond
yan^jTyj^o So^clr.l^üv^e..'.» Cp v.c av/-Pda v/r..?' oCi; bosprokinG"
aanGe^üWC^a'ovcT'^VvöituóiC :f.\u?>.o tusso.i beide groepen.
Do socrotiris v.x do Y.o.Vt > .... . rü J^ngciijL nonorocrdc in
hot verslag c-ror hot eM^-lopo-"":!".''!: co""goodo s-rjaonworking
net andere £ro,rpcm TI ij o soci ?.I.lü'»an óu mot de CoEciunistonboncl Spart-. c\u?» Volt; ons C. Ban.ictt f ~io hot congres voorzat, wc.s hot bij r.f-./oaiglioicL van"G*RJ.jndoïis. redaotour
van De Vrije Suoialisu, niet nogolijic clo cLrio agondapuntcn te boh'-ncLGlcE. 'oc^roljfonc^o :
loi C.C rot'.r-.ct.lo v;~i {^on^ u:-u orgaan;
2o, zijn «ver.iiuioj en
3o opr.l ia'-;lr^ van c on eigen or{$r.r.n.
-Hot-
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Hot D»rondool dor aanwezigen was, blijkens do daarop vol-gondo discussie ven aoning, de. t hot orgaan Do Vrije Socia
list in handon van do groep behoorde te zijn. Indien
GtJÜ-Jndors hiortogon bezwaar z<bu nakon, doi word uitgavo
van o on o' te on bl".d wenselijk gc.-.cht.
Do Afd. Anstordaia. der V.S.V. toonde zich voorstandstor van oon sauonsnolting met de N.B.V.S. • Zij achtto
saaonworking net do N.B.V.S» geboden on do roactio krr.chtigor t o kunnon bestrijden. Do afd, Utrecht jsteado daarnodc in. Do afd» Don Haag, hocwol voorstond ster van een
fusio, verwachtte enige tegenwerking van haar ledon.
Op do twoodo congrosdag W.ook (URijndors present to
woaon. Hij toondo zich oen absolutd fogoüstanCcr van oen
fusio. Naar hij bowoordo, zou do v; Si V. zich vornodcrc-n
bij oon sr±ionsnclting not do N.B.V.S. Do aid.Blaricun,lator gostound door do r\fd«Mussolkanr^.l. achtto de V,s,V.
ochtor gobc'-c.t not oen fusie. Uiteindelijk gaf hot congres
aan het landelijk bcstuui^ppdracht oon connissio to benoonon, die do plrjincn voor fusio net do N.B.V.S. zou bosprokon. Do afdelingen Aristcrdr.n, Rottordaa, Utrecht on
do Zaanstreek bevalen sanonsncltine aan on do afd.Niouwo
Niouv/dorp vorklae.rco zich or togen.
Op hot congres blook, dr.t Sc invloed van Q.Bijndors
op do V.S.V. stoods'nindor v/ordt« Do Oppositie tbvjcn hen
wordt docr do N.3.V.S, r.anEev/c.ldco.i:d« l* E. Haag ony v/ic in do
ovontaiolo nieiw to vornen organisatie een bestuursfunctie
is tdtogozoe-ji is oen sterke voorstrjidor vrn do fusie,
Aan Rijndcrs'word ondcadiands het ar.nbod Godr-rja en door
zijn bowoeir:,3 Goponsionnoord to xvori'.en,
Indion hij volhardt in zijn wöi-.corachtieo hv^uding zal hot
norondool vaü de V.S.V. tot ix,<.=5..c besluiten en Rijndors
aan zijn lot overlaten . Eoü'-'-.l Mjndors tientallen jaren achtoreoa ononstrodon loi'.cV.i' van zij'n vol:,olingen is
gowoostj schijnt •zijn iuvlcoc'. •».-.. tanon. Opsot en orsnnisatio van de ?<".,B.V.S. 011 de ÏK-.Z. gedegen rcdactionolo in- .
houd van hot blad "Socialienc v:;i ondor op " zullon hiorc.an
niet vrocnd zijn.
In af-'vachtins van do besprekingen inzake fusio werd
do oontributiorojCp.Ling niet. aan do ordo gesteld. Na enige
overweging bx.slcot het congres, dat, in Samenwerking aot
do N.B.V.S. en zo n.::; c lij k not Spartacus, paoflotton vnn
anti-nilitaristi sotio strekking zoudon worden verspreid
op de binnenkort to Utrecht te houden nilitr.irc luchtvaarttcntocnstoU iat,.
-Do-

Do oprichting ven oon anti-militaristisch bureau
door do V.S.V, word door hot congros overbodig geacht,
ondat or rocds vool van dergelijke instituten zijn. Er
noest bovondion niot to voel over dozo dingen gesproken
on geschreven wordon; do ovcrhoid stak daar zo cauw
haar neus in.
V. Anti-parlonontairo propaganda dor Vrijo Socialisten»
Anti-parlonctairo propaganda- het stollen van zogcnaaado protost-candidatcn - kon in do ogen van do noesto
aanwezigen geen genade vinden. Do uanior waarop zulko
actie vddr do oorlog was gevoerd, bijvoorbeeld net do
candidatuur on do verkiezing ven "Had-jc-ne-naar",vonden zij onjuist. Do a.fd.Haarlon,. net als ncdcstondcr
Gr.filjndcrs. vond dat dergelijke aciio toch .v/ol dogolijk
aool had getroffen on in fabriokon, werkplaatsen en op
kantoren, "korton overal, diende to worden gcvocrd.Hct
congres knikte van ja,.,...
Do af d.Anstcrdan dor V.S.V,, welke 35 loden tolt,had
zelf hot voorstel geopperd on do dac to gaan herdenken,
waarop Do Vrije Socialist oon halve ocuw gelogen voor het'
eerst verscheen* Nog voor dit agendapunt aan de orde kwari,
trok do hoofdstedelijke afdeling het*plan in. Rijndors
vroeg naar do reden daarvan, waarop do afgevr.ardlcdo
van Afd,£nstoirdau woigcrdo to antv/o orden. Tij dons de
rondvraag vor.C non bij nader inzien toch wol aanleiding
on "in een vijftig jaar op do bros staan voor zijn beginselen"' oor. nijlpaal te zien on dit jubiloua alsnog
te vieren.
Hot landelijk congres hoeft do vrij onvangrijko
agenda dusdanig afgewerkt^ dat bijna goon principiClo
beslissingen zijn gononon.
VI• Oudo 3*E>A. P.
Do oude S.D.A.P», in 1946 to Utrecht opgericht on
bedoeld on do socical-donocraten die zich niet in de Partij van do Arbeid tfc.J.is voelen, to binden, schijnt woinig
aantrekkingskracht ve bezitten. Hot ledental der opgerichte plaatselijke afdelingen is Boring.
VGJI het Partijbestuur on de afdelingsbesturen gaat naar
weinig activiteit uit.
-Het-

Hot orgaan do "Sociaal Donjorar.t" zal voorlopig niot
noor verschijnen. Door Co onvoldoende verkoop in do afdelingen kan clo organisatie do drukkosten van dat blad
niot noor opbrengen. Toncindo toch onic contact tussen
do lodon nojsolijk to naken, wordt naandolijks oon e<>stcnoild "MododcliDf^onblacl" uitcceovcn.Dar.rin wordt do
lodon dringend verzoent hun contributie to betalen on
stcunzoGcls to kcpon.
Volconè hot bestuur zou do Oude S.D.A.P. do nodiGO financiön. missen oxa propaganda te kunnen voeren voor
haar ideeën.
Vorie jaar zonor, op do Ic.ndolijkc vcrcadorinc
van 15 en 16 Juni 1946, was bosloton oon ereot Partijbestuur to bonoonon, opdat or zovool nogolijk plaatsen
on provincies in vertogcnwoordiccl zouden v/o reen.
Dozo bestuursleden zouden rccclnatic riooton kunnen oonfororon. Door do zoor slochto f inanciölo positie,
waarin do Oude S,D«A.P. nonontoól verkeert, is van dit
voornonon niets terecht cokorion. Mon zou niot in staat
zijn do roiakcston aan de Partijbestuurders toruö te
botalon. Aancs,zion oon cood workGn-.'ic Iciclinc van hot
Grootste bolang woixlt coacht, hooft hot dagelijks bcatuur coaoond oon nier,; pr.rtijbostuur to nooten voorstollen, dat- bestaat uit porsonon, dio in hot contrun
van Nederland woonacïitic zijn. H-t dagelijks bestuur erkent, dat de saaonstolline van dit partijbestuur orcanisatorisch niot verantwoord is on hot contact aot do
ovorico lancstrokon niet bovordert.
Het nlouwc partijbestuur is als vol^;Ji ccfornoord:
^•) Q«Kruit to Leiden,

VDorzittor»

)

2)

socrotaris.

}Ddf,oiijks
" JBostuur,

.

J»H»Vis6o to Haarlem,
~
.

jc t o Anstordrj-.i,ponningaccstor»)
to Zoist,

lid.

5) H.v«d«Bruf; to Hilvorsan, lid.
6)

g« A» F^ o rdowior te Den Haac^Lid,

7)

J» Gaal to Rotte rdon,

lid.

Mevrouw M.C.Bouwrioostor zal in haar kwaliteit van
rcdactic-socrotarosse co vorcadcringon van partijbestuur
on dacclijks bos^uur net raadgevende stori bijwonen,

VII. Intornati.onaal-Sooialistisoho Beweging ("De Vian.")
Ho t* was in do naand der bevrijding, in Mei 1945,dat
"Do Vlan" verscheen, als voortzetting van hot tot clan
illegaal., vorsproido blad «Do Yonk", In hun' strovon naar
saanbundoling van krachten hoopten do redacteuren te
konen "tot con eenheid van socialistische strijd voor
do bestrijding der fascistische ic.colcgioün, van antiscnitisno, gcwcldvorhcorlijkinc,,i chauvinisno on dictatuur., voor de herovering onzer clonccratische rechten, do •
vrijheid van Indcnosiö, do bedrijfsdenocratio en iö intornationale econoiiischo sanonworking". De V?.an dooldo bij
haar entree, nu twoo jaar geleden, nee, niet to zullon
zijn hot orgaan van onigc partij, beweging of socto,uaar
oon vrije tribune voor allen, die inplarts van strijd
on concurrentie tussen volkeren on nonsen, do nonsclijko oonhoid willen.
In"hot jongste l Mol-nunnor wordt con noodkreet
geslaakt, teneinde hot blad, dat bli.ilcbr.ir ir. natorifllo
nood vorkoort, uit do fiiv'Xioiölo botiair»/c.xlr» t o holpen»
De vrougdoi-ocs na do Vcsriti.'icanG., zó stolt "D^ Vlrn"
zelf do diarnooü, wat? sJLoyïits v-:rt, do ?..i^cacon gebleken
psychisoho noohoia dcx.rncx into.n.'Jiof. ":r>y 7J.r.?nbt-siDOurt
oon opnio;w in r;ich 7oli vcrCoolf.c £•..., cl.r.l.lfsti^che bcvfoging
naast oen vorstorkto tctivxtoio ^an .i'or.ctJLoiir.aiï'o on
noo-fascis'öischu groopcn u.o. sprooict -/ror oor. o-'-'>0"b
deel van de cvrbuidcraVlassc, dar. 3pj-^c,j.^ op -:.o rrnd van
oon bostaa.usni.rur.-uu :vcid f.xtracht, ovo^ .^et inpoi-ialistisch avontuur ir. Xu'.'.r.noüiU, de arüi^in;' van con dordo"
woroldoorlcfitf V^i'lcu.-.-.inG v.:.n socjialii-tisoao c or, ivi t ei t,
gepaard, sc-.rndo r:et •i.incinciC.lo ö^..aoLt v>:3. -relo geest- '
vonvanton er. hot abor-ücriont op "L^c Ylan-» t o b^lcostiGon,
hebben or te o goloid, dat het biad '-v^^or uit era t nocilijkc or.iöti-.ndichcdon word-u 'ai*c-f;cvo:..,: Di "Cc.-: zogt te
weigeren -j^ *o zullen blijven voi^o-/'.-;-. do ^:?a.r?.c?.pcs,waarop het orgran is? g obc.se o re1., to vordoü^.cltv. of -cc vorancloron. On h e t nieuwe wcric. 'jitbrcivlln;; era viisteviginc
to kur^ncn vcirichton, willor. boat-'irj 4c^olijkso rodaotic
on roc-coti'.oroa.d ccn door allo .loi;cr,ï*to vomon Vlaa-Opbouwfcnas vr.i tlon duizend gulclon laten vomon, waarvoo r
bijdrac^:a por post^iro Incassobcjak ^jristordaa kunnen worden fiosto.rt.
Ie yiarjcaap 1947 to Junnof
Het Vlaokonp - hot dorde scdort 1945 - zal te Junno
-bij-
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bij Onnon in Overijssel vrardonreohouC.on cis ttoón zoncrfocst"
van vrijheid on kanoraadschr.pni Hot zal oen tontonkanp zijn,
wc.ar non, vrouw on kind, zondor onderscheid van godsdienstige of politieke ovortuigingj wclkon heten te zijn» 'Do
1woc contralo onderworpen voor het jongoronkr.np (19-26
Juli) voor allen van 16-30 jaar zijn:
1, do Geschiedenis vr.n het socir.lisnc in Nodorlr-nd en in
do worold;
2, nons on naatsohappi j j do nons on do wereld, do'nons on
do nacht, de nons on do soxq, en de nieuwe ncns,
Internationale spanningen worden in discussie GC~
bracht in hot kadorkaap (26 Juli - 2 Augustus). Hot hoofdthona luidt: Ancrika-Europa-fiusland, iiot r.ls notiovcn:
1. Ancrika t.a.v. do problon.cn in Europa; 2, Rusland;
3, Europa tussen Atiorika en Buslrjaclj 4. Duitsland» Hot
ontwakon van hot Oosten en do Renaissance van het Socialisno zijn do boido r.ndcron onderworpen voor debat. Ton*slotto zal in hot algononc konp (2*9 Augustus a, s. )wor*
don Gosprokon ovor opt.UJ.sno on lcvcnskunst| de vroninc Gis
bakomat van do vrijheic, do autononie van do kleinste
ocnhoid, do bodrij f sorsri-nis-vbio en de vrouw in hot nr.atschappolijk lovon»
Do voordrachtkunstonc.res gel Oosthout oh do höbofst
JaaD Stotijn hebben ook ditóeal no'dcwe rkine beloofd*
Blijkbaar zullen intcrnationalo contacten worden genaakt. Een tiental Tsjechen on voxtogonvroordigors uit
Zwitserland, Bolsiö, Zweden on Eneoland worden in hot
Vlanlcaap vcrvacht. Do doviczon-r.iooilijlalodon nr.ken vol«*
Gons do organisatoren ook hier' ccn borocp op do "solidaritoitspot" ^odigi Hot 110t voorts in do bedoeling do
kanpoordors in aanralcinö te brcncon not oen groep Indonosischo studohtcn| die als casten op het terrein van
hot Vlankanp consrossoron»
Do acjincldinccn voor declueninG nocton aan
135, Anstordm C» v/ordcn gericht. Volwassenen en kinderen
boven do 15 jr.ar bctf.lon f.20.-, voor kinderen tot 2 jaar
is de tooganc gratis, voor deelnemers van 2 tot 10 jaar
is stortinc van f»IO.-, voor dio van 10 tot 15 jaar f.15.nodic» Aangezien principieel nic;^an<l zal worden Goweiccrd,
is ton bchoovo van nin- of onvorn-Gcadhodon aancodrongcn
op vrijwillige vorhoginc naar draagkracht van deze stortincon.
-IX-

- uT3L, Eonhoids Tfek Centraio.
De Rocoring had, zoc.ls in hot vorigo naandovorzioht v/ord vomold, or in tocgestond, dat er een bespreking zou plaatsvinden tussen vertOGcmvocrdigors van do
Ministeries van Sociale on Econonischc Zaken on een dclcgatio van do E.V.C.. In do loop van April 1947 hooft dit
onderhoud inderdaad plaatsgehad, waarbij door de E.V.C.afgovaardigdcn Blokzijl» van der Hpul on van dor -EOol oon
uonorancun word aangeboden, Zij hebben dit nader aan do
Hoge r ing verklaard.
De toonencndo spanning tussen lonen en prijzen enerzijds on do stijgende winsten, van do ondcrncacrs anderzijds werken volgens do E.V.C, ongunstig in op do arbeidsproductiviteit. Do door do Rogoring aangekondigde prijsverlaging zou niot tot stand zijn golconon, terwijl do
Rogoring haar bclofto van oen roölo loonsverhoging niot •
zou zijn nneokonon. Do E»V*Cè is van r.ioninc, tlc.t de loonstop' doorbrokon noot worden en dr.t dt lonen in ovorccnstonning nooton wordon Gebracht uct het huicligo prijspeil.
Zij verlangt vorder .oon loonstijging in rodclijlco vorhoudinc
tot do toonoucndo productie.
Do dologatio van do E.V.C, dronc aan op do doorvoo rin^' van oconcnischo dcaocratio on vrcttolijlco.roGclinc
van do ondornonors-radon en stcldo vast, dat nationalisatio van do oconoaischo sleutelposities oon absolute voorwaarde voor de productio-verhoging isi
Voorts boploittcn do woordvoerders van do E.V.C.do
instollinc van een oöördinatiolichaan, dat do Icon- on
prijspolitiek rcgeltj on toonden zij zich voorstrurlors van
oon nationale conforentio van de arboid.Ook werd een vorbotorine van do indolinc; dor G ene ent o-klassen door hon
voorgesteld.
Tenslotte word ör'uot nadruk bij do Ro-:crinc op aangodroneon, dat cle E.Y«C., geziot'. haar ocononischo on sooialo betekenis, r.ls een der êroto vakveronisincon door
do overheid aou v/ordon erkend.
Ruin 4500 afgevaardigden waren aanwezig in do op 26
April 1947 to Austordon gehouden kadorvórgadoring van hot
N,V.V.. Do afwijzing dor fusie net do E.V.C, kv/an daar
noguaals tor sproko. In oon natxr aanleiding hiorvan aangononon resolutie verklaarde dit congres zich not
-bedoelde-

bodocldo afwijzing c.ecoord.
Do ontwikkeling van hot prijsvorloop, zo word vcrdor bepaald, diende nog enigo naandcn to worden afgewacht alvorens inzake do dordó loonrondo oon definitieve
bosllssing kon worden gonorion. Evonals bij do E» V, C,is
non ook bij hot N.V.V. tot oon grote ledenwerfactie overgegaan. Zodoondo word in Zuid-Linburg onder do riijnworkors con rianifost verspreid, vr.r.rin do loden van de
A.B.W.M. (Alftcnono Bond van Workors in het Mijnbedrijf)
worden opgewekt oa zich niot in hun eigen bond to isoleren,
doch zich aan te sluiten bij do Algononc Nederlandse Mijnwo rkorsbond.welke is aangesloten tij hot N.V.V,
Bij dit alles zogt do E.V.C, nog stocds to blij1»
ven strovon naar oonheid in do vakbo\?oGinc» Hot ontketonon vaja oen broodorstrijd not hot N.V. V. zou zij niot
willen, doch do arbeiders zelf noesten allo krachten in*spannen, tonoindo van onder op tot eenheid to £°reken.
Verschillende nanifcstcn en bulletins vr.n do E.V.C, hobbon
op dit volgens haar voor do arbeidersklasse absoluut noodzakelijk dool gewezen*
Do landelijke Raad dor S.V.C, richtte zich in oon
proclaoatio tot de werkers van Noderlcind on in hot bijzondor tot hen, die georganiseerd zijn in hot N.V.V.Daarin
luidt hot dat do hcop op oon gohool niouwo Groepering van
krachten, zoals dozo in verschillende'landen is tot stand
gokoncn, niot in vcrvullinc is üogaan. De Landelijke Raad
herinnert aan hot wantrouwen van do N.V.V.-leiding ton
opzichte van oen doel der S.V.C,-georganiseerden, nl«
do coriDunis-ucn. Zich op het standpunt stollende, dat dit
wantrouwen ongegrond is, vorklaart de L?.ndülijko Raad
zich niot bereid on dit doel der workors, dat do con-'
nunistischc idooCn aanhangt, af to scheiden of to isoleren. Do gonooixLe raad zegt zicij er ton volle van bcvmst
to zijn, dat hot afwijzen dor fusie door do N.V.V.-besluiton do riogclijkhoid in zich borgt van hot hoog oplaaien van oon broederstrijd, dio funest is voor do arbeidersbeweging van hot land. Hot oonlicidsstrcvcn,dat
zo nadrukkelijk door de C.P.N,-leiding wordt gepropageerd, vindt in dit E.V.C.-nanifost nog oen apart accent door oor. "ernstig beroep, gedaan op do woïkors van
Christolijkcnhuizo, socialisten, coniouniston on antikapitalistonfté
-Alhoewel-

- 16 Alhoewel sonnigo ogppsiticgroopon in do E.V.Ö.horhoaldo nalon tot actie togi.-n troopcnvorzonding naar Indonosiö opv/ekton, bleef dt E.V.C, zelve in dit opzicht
vrij rustig. Tegenover hot algeriona stakingswrxpen stolde zij grotere arbeidsprestaties vo:;r, waardoor do arboidcrs grotere invloed zouden kunnen uitoefenen.
Zo zcidc glcinsna. lid van" hot Hoofdbestuur dor
E.V.C,, op oon vergadering dor E.V.C, to JLnstcrdari op
27-4-1947 ongovoor hot volgende:
"Conflicten dienen te worden v c orkanen. ' Hen .loost niet
zo zondor geldige roden in staking gaan. Eerst winnoor
allo besprekingen hobb on gofaald on indien v/ij in ons
rocht staan, dan zc.l do E.7.C. :-.ls uitc-rsto riiudcl het
stakingswapon hdntoron.n
In oen andor in hot Noorden dos lands door do E. V. C.
verspreid vlugschrift v/ordt voruold, dat hot streven dor
E.V.C, gericht is op:
1) nationalisatic van belangrijke industrioOn^ dat wil
c!*us zocGcn hoi onrLoy^vorhcidsbohoer brongen van particuliere bedrijven;
S)

ncdpzocKonschap van do arbeidersklasse,, zowol over
lonen on c.rboidsvoorv;rar.iv.icn als over de gang van do
productie in hot bedrijf;

ö)

optrokken van de laagste lonoii tot oon. drat"oli jk po.il;
vorhosirTs1 van do koopkracht van alle lonen on ovonrcdigo vor£oging van ponsioonon en uitkeringen (oen. en
andor ten kosto van do winst on);

4)

yo rho^ing do r p r odu et io_r teneinde de grote nooü van
net v/orlrcndo volk ze snel norjelijk te lonigon;

do. . nationale on intornr.tionalo sanon'SingT toiiüiado door ' lÏÏternr tibnalo rio clitsvorninr;
'
oorlog to voorlconon.
"Do S.V.C, tracht dit alles te boroikon," zo gaat
hot nanifcst vorder, "door do vorning van de grootst nogolijko oonho.ic. onder-de, arbeiders. " Voorts is ovorlog net
do overheid, overleg novworkgó vors. oon raiddol dat de
E.V.C, dagelijks wil toepassen* E&rst indien dit overleg
niet tot resultaten zou loidon on de inzot dit zou rechtvaardigen (dus rokoning houdcndo net hot algcziecn welzijn),
-ZOUX

- 14zou do E#7»Ci niet sohronon, zij hot den ook noodgodwon*
gon, het stakingswapon to hanteren.

Na de af v.dj z ing dor fusie door hot N. V. V. blijft do
CiPtN. doorgaan oon zo groot nog olijke invloed in het vakYorcnigingslovon to verkrijgen en tracht zij aóor on neer
do sleutelposities in do E.V»C. te bonachtigcn» De C.P.N,leden worden door hun partij goinstruoord wolko hun houding noct zijn bij hot sto3J.cn van candidaton on hot vorkiezen van bestuursleden in do E.V.C.
!"• BodriJf ski-anten.
CD. do coanunistisoho idocBn in hot bedrijfsleven to
propageren, is do O.P.N, or too ovor gegaan nog noor bedrijf skranton uit to govon, waarnodc beoogd wordt voorlichting to verschaffen over politieke problorion. alsnode ovor vrc.r.gstukkcn in do bedrijven. Zo zijn in do
laatste tijd te /«ustordrn zalko kranten uitgogovon voor
onkclo goncentobocirijvon, alanodc voor do Fokkorfabriokon on do Nederlandse Dok-Ï4ac.t schappij. Bij Philips to Eindhoven verschoon "Do rode luidspreker" als een spocinon
van dozo soort. Moordoro van die krantjcs verrezen in do
laatsto tijd als paddestoelen uit do grond. \7o noondcn
or in hot l£uxi\a«"OVorzicht no. 3-1947 rce^s oen aantal»
Blijkbaar bestaat or van ccnnunistischc kent grote bclan&stolling voor zulko uitgaven, Volo artoiclcrs, dio
goon lozors van "Do Waarheid" zijn on ovc-nnin regcliiatie •
andoro conramistisch godrientoordo loc tuur ondor ogon krijgon, kunnen or door beïnvloed werden.
Toncindo voor do bedrijf skri-Jit foiten-natoriaal te
vcrzcnoloD ,vfordt spreoloiur c^houclon, tij der.» hetwelk wonson on griovon van porsoneo.lslodon loinncn vn.rdor. bohandold. Hot zal goca toovallijhcid zijn, dat "jo V/aarhoid"
daarbij voor enige acconodatio zorgt. Het bij.aintoor to
Eindhovon van gcn-jcnd dagblad hoeft bijvoorb-jcld voer hot
houden van z-.iu.kc sprookuron oon lokaliteit ai\';oataan«Do
uot oooriuniatischo'hulp uitgegeven bodrijfskïorton
protöndoron nis stonden in do bedrijven to helpen opheffen. Zodanige infiltratie-pogingen verdienen verdere aandacht.
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Stakingonè

bad

In Miart on April jl. wort! do bodrijfsvrodc in Nederland slechts incidenteel verstoord. Do arbeidsconflicten konden vrijwel over do gehele linie snel on bevredigend worden opgelost. Vcorc.1 ir. hot Wrcntso industriogobiod kwcn het tot wilde stakingen van korte
duur» Van onigo politieke cctic of "bêinvloodinc door
do vakverenigingen is niets gebleken. £2 Aéü. geval poogdo. do E.V.C, on loden van endere T-.i.-^.rgari3atics to bo- '
wogon zich in haar gelederen to scïharcn. re. t v/as t o Gocr,
waar ouder het personeel van dé Etorr.ictiV-'brick op 17
April 1947 e on staking uitbrak» Vior van Jo or^gcvoor
tweohondcrd stakende c.rboidcrs zijn aangesloten bij de
3.V.C* *"J.loon dit vicrtr.l ontving uit de t VAkiasskr.s ven
do E«V»C« 2,ovonti(j procont van hot te derven ."icon, de
overigen krogon goon uitkerinc va .n hun borCcri. Toch blijkt
dozo natoriool voordeliger positio do riir."'-:' Lodooldon
onberoerd te hc'obon Gol:-.ton« Vior dc.£cn _.:.tci% op 21
April 194-7, .werd hot vork tü Goor hervat, nadat do diroctio con nadere ro^eli;^; van hot drioplccconstolscl in
hot vioruitsicfct/^jc&toi'I, Sr v/aron bezwaren corozen toccn
do urcnvordolir.G""ou de icounoruon, ivj- 1.3 deze door de
directie in cvcxloj; r^ct ],et Oollogo va.i rd.jksbcf.iiddolr.c.rs
warpn vastGclcc;»!. Ck.siori dit .: verleg hzC.Cc-L. do vakverenigingen ïicli r.izi.i'.ig ^onoudon, rr.cc. aan c~n dool dor
arbeiders on'c«.'ir.«; •A'crci v-vrloo^^ na hxu?. v/a 1-7 -ir f JOG °ri --c
acccoidvorklaviri'.1! t', toiv^otx, I/'c '.ru.oro ar". sidors hadden
zich solidair ••j-crk."ir.r.rd /:et do ontslr/;
!Po Eon:.:.-.-?.o l.iG-5 de, Comunistori'boncl Spa^-tacus van
zich horon via co.u .;-r.i.ii'let, dr.t op 0011 -.o r 7?abriokspoorton vo.n O.o IC.-". t- un" Kbu^-nfabriok van D^ Jong on Van Dan
aldaar werd ar.nc.eplrd^t. I.'. c;onocr^d- bcdri:j:T l3"/on hot op
8 April 1547 tot oon wilc'.c str_\-in^ van • .:atroeks dortie
arboidstors, dio iDcnsvorhcGinG oistciu De vakverenigingen
ondorsTjeundon die actio niet^ c.c.nr.üziiïn. ce lonen aan de
vastgcstcldo TOGOliriG volc'cdon. In c.it bedrijf waren
kort t over en noc uooilijkhcdon ovo^^-.'.ncr. en docr r.iiddol van hot drieploce-nstolsol C t proO.uctio-vorhoGinc to
koaon» Nadion, op 30 April 194?» brak in dezelfde fabriek
oon proteststaking uit van oen aantal neisjcs op oon afdeling, waar oen van hon was ontslag, on wegens cen'goschil
not do diroctio over toekenning van oen vorloidaG.Dczo
staking duurt; nog voort» In hot evongeuold Sp-rtacuspaaflct wordt in do trant dor onverzoenlijke klassentegenstelling aan do trHcronn verweten, dat zij in groto
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luxo - auto's kouden rij don on Ca t do arbeiders hot
daarentegen naar. net "fout-rij wie lbonC.cnIf (banden riot
fabricago-foutjos) noesten dccn.
In TWcntc ontstond onigo strubbeling ovor do r:i doi
uiot toekenning on clo grootte ve.-i het zgn. toxticlpalc-kot. Door vcrschHlonclo toxticlfr.tJi-icJcon wordt n.l.oon
gedeelte van hot loon ingehouden., v/c.'rvoor op gezette tijden oon hoeveelheid toxticlgocdoron wc.rtlt uitcorcikt
aan do arbeiders, Teneinde eenheid t o bereiken werd bij
Ministeriele beschikking bopaald, dc.t per kwartaal niet
neer clan drie procont van hot loon nag worden besteed voor
hot verstrekken vc.n textiel aan de betrokken arbeiders. Op
do textielfabriek 'VJLnolo" te Alnelo vrord na onig ncnin.-jsvorschil een schikking getroffen. De directie hr.d het personeel eerst beloofd, dr.t ziph in het uit te reiken toxtiolpakkot ook oon hoeveelheid vitrr^cstof zou bevinden,
Intor word cic toezeg/-ing ongodtr.n ccri^clct, o;.:.r.t do
wacrdo vc.n het prJckot, dat ook andere textiolprodueton
bevatte, dan do voorGOschrcvon drie procent vrji hot loon
zou overschrijden» Na oon staking vrja 14 Arbeidsters
(v?Ji wie 2 E.V.C.-lodon hot oorst bot werk neerlegden)
besloot de directie do goederen in het pakket lager te
prijzonj Door doao "herwaardering" kon oen doel van do
vitragcstof alsnog werden bijgevoegd.
Ook te Deventer on Enschede gingen onderscheidenlijk
vijftig jeugdige arbeiders on vijftig Drentse noisjos
voor korte tijd in wilde staking. Sij voelden zich bij
do uitreiking van hot toxticlpakkct achtergesteld bij andere arbeidskrachten. Hun protest boekte weinig resultaat.
Massaal was een conflict in de appcndagcfabrielc van
do H,V, G.Dilckors on Co. te Hengelo, v/aar ongeveer duizend arbeiders op 21 on 23 April 1947 enkele korte proteststakingen hebben gchcvxLcn. Zi.i verlangden een gratificatie, zoals dczo aan het kantoorpersoneel v/as uitbetaald. Lator dood do diroctio a?n do stakers toezegging,
dat con'vccr hon gunstiger pensioenregeling sou worden getroffen.
Buiten TVronto k".-*aii het ock tot con nocr nassalo
staking. Op 14 April 1947 verlieten twaalfhonderd arbeiders bij de N.Y.Philips te Sindhovon de werkplaatsen,
ondat zij de nationale feestdag, do 5o Moi, niet als een
collectieve snippordag (losse vacantiodag) bcscholwcr.
v/ilden zien. Da volgende- uiddag werd de arbeid op allo
-af :lolingon-
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afdelingen horvat, nadat hot personeel had besloten clo
vakorganisaties te- verzoeken deze kwcstio onder (Ie aandacht dor Rogoring to brengen. Ooi: v/crd ooklaa£d ovor
hot niet noor verstrekken van oxt^vc. voixLincsoiddclcn en
ovor do lago ion on.
In drio textielfabrieken te Go l ".re p kwcua het tot
oon conflict, dat ruin drio wokoa aanhield» Eerst op 25
April 1947 nanon do circa 130 naa, die er hetzij rocht»
atrooks clan \vcl r.ls synpathio-stakers bij brbrckkcn waren,
hun plaats achtor ck; vjoofgotouv/on woor in. Hot resultaat
hunner actie bleek niet to zijn wat zij orvm ha.dC.en verwacht. Bon per l April aancokoncLiGclc loonsverlaging van
onGOveer f.5.- por v/cck bloof n.l. golianc'.hao.f d, cridr.t hot
loon bij do iï.V, Wollonstoffonfabrick te Geldrcp v<M>r genoon.de datua onstrooks f. 5.- hocor was dan het bij collocticvo arjoidsovorccnkorist vastgestelde oc.xinua.W61
dodon de directies dor drio fabriokon oen concoseio» •/.
Arbeiders, die aan oon oud riDdcl-wco-fgotcuw workon, ontvangon voortaan 7 proïont. toeslag en die aan oon nieuw
gotouw 4 procent, zulks. ia ovorccnstonriinG not do destijds afgesloten ' C.A. O». Ock dozo O.ric strJ^ingen \vordcn"
gckoancrkt door ho-c orxbbrekon van politieke activiteit.
Hot goholo, ongovoor 130 nan onvattondo fabriekspcrsonool vui do r-.ecl:"abriok "Do Slcutols", v.h. cLo ICostor & Co. N, T. te Lolden ci'^ë G April 1947 in wildo staking. Hot einto, dat vlo xO.briok \iit uc ;lcr^.o naar do
twoodo, ter plac.tflo gclden'-le locnklasso zou v/ordon overgebracht. In do rJ.ddor, van 9 April C. a. v. word do arbeid
horvat ondör voorbehoud van eer. nadere re-£clinc.0p 13
Moi hebben do arbeiders, tegen heb advies dor drie erkende
vakbonden in. woderon hot v/ork roorcoloGdj on dczolfdo
cis kracht b:lj to zotten, Bon ft-akinGsooiiitó zou zich
voor stounyor lening tot do Lcidso bovclkin:.; v^ondon. Volgons Do ¥/aa.raoid stonden van do hondorcljvljftie porsoncol3lcdo.i slechts 28 voor oir-hoffing van C.e str.kinc»
Hot conflic-i; was bij het afsluiten van dit overzicht
nog niot geregeld.
-OVERZICHT-
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- 22XIII. Alflonoon Nederlands Jour.dvorbond.
Hot Alcorioon Nodorlrjids Jeugd Verbond, welks leiding ton dolo uit connuniston bcutaat (zoals Do Vlari. van
19.4.1947 terloops aanstipt) richtte 7 Docoribor 1946 tot
do Ministor van Onderwijs, ïüinstcn on Wetenschappen hot
verzoek ovor to gaan tot do verstrekking vr.n do ar.n do
jougdbowoGinG toocowczon subsidie vr.n £.1000,-.
(Hot vorzook word 12 Februari 1947 herhaald).
Hot A.N.J.V.wonstc, naar hot aankondigde, deze
subsidio t o bost oden voor hot kweken van kador door niddol
van speciaal hiorvoor verschijnende periodieken en hot
uitbreiden van haar kadorscholon, alsnodo door hot hcudon
vrji kaupon. Ministor Giolon borichttö op 25 Maart 1947
aan hot hoofdbestuur van hot ^N.J.V, , dat hij afwijzend
op hot dosbotroffondo vorzook had boschikt.Do Ministor
achtte niet voldoende waarborgen aanwezig, dat do te
vorstrokkon subsidio indordaad ton ^ccdc zou konen ar.n do
doeleinden waarvoor zij g^Govcn v/ordt.
In hot Moi-nunuor dor A. N. J. V. «ui te" v c "EonM noont
Ma reus Bakkor do brief van do Ministor oon vordachtriakinc
van hot ninsto allooi, oon klap in hot cozicht van do
arboidorsbowocinc/wat zo van "de roactionnairc ^.jottoxhoodor" te v;c.chtcn" hooft»
die hier andermaal ondervindt
In /jnstordar; wooncen 250 jcucdico personen (vocrnanolijk 14- tot 18-jarigcn) oon protostvorcadorine bij
toeon do v/oiGoring van voreneonoondc Minister. Ere.d Sphoononborg poocdo aannonolijk to .lais-cn, dr. t Cc ka-bholioko
JEnTotor Giolon do subsidie niot had tcoG^-taan als covolg van do anti-oo..?nuhistischo propaganda, v/olkc door
het Vaticaan" on do R.K. gcestoli jkhoid in .^o
word
XIV* Worold-Sonlioid-Bov^oeing.

• "E6n land: de woróld - Eén üronCv/ct: do liofdoEftn volk: do nonshoid-", dat is hot bovon-nationalc
standpunt, waarvoor het Acti o»Gcnit& vo or We rolde cnheid
propaganda naakt. In overzicht no. 3 van uit jaar word
vornold, dat >fHot ZiatordaGavondblad" do spreekbuis van
-dozo-
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dozo groepering Is. Practisch kot gehele bestuur dor partij
van do Daad is overgegaan naar hot bestuur van do V/orcldEonhoid-Bcwoging• Naast P.?. IgtJILiai£ ahoofdroclaotour van
cvongonoond onafhanlcclijF^wöêTEbTc-r, on G, J^Piloo. leider,
woonachtig in clo hoofdstad, trcodv. Hondr i's Bcrnardus^Bakkert
goborcn 24 Januari 1910 t o /jastorcYüi, vin boroop adhinistratour on wononüo to .Anstcrdaa, op als' -pro^agandaloidcr vc.n
do V/orold- Benhoid-Bowoging. ^n clo Partij van do Daad vorvuldo hij voordion oon soortgelijke functio. Do V/.SiB. hiolcl
propagonda-bijconkoa-iston to Groninson on LocuwarJ.on.Tor
voreadoring in do hoofdstad van hot Frioso C7^vcst stond
op "oon spandoek to lozön ''Mensen allor lan:':on«vprbrooc''.ort
ü'% Do utopio van hot woroïdburecrschap vindt hac.r v/oorklanl: ia dit ada£;iua, dat, do vrede ton spijt, 'herinnert
aan hot "ProlotariCrs aller landen,verenigt IT'. do slotzin van hot Comunistisch Manifest, in 1848 opgesteld
door Mr.rx on Engels, Hot Aleonoon Socrotariaat van hot
Controle Actio-Conitê dor W,E.B. is eovostigd Prins Hondriklaon 23, Anstordari.
XV. Hot "/jastordanso Jouftclparloncnt".
Hot "/*nstordaaso JouGdparlonont'1 vorcadordo, na zijn
bponineszittine op 28 Maart 1947, ton twoodo nalo op 18
April jl« in oon dor trouwzalen van hot stadhuis to Jjnstordani wollco zaal blijkbaar era-cis tor bcschikkinG wordt
Gostold. Volgens do voorzitter, Mr» W.B.Moi.jbocri.Hilvorsun.
bostaat do voroniging ncnontcol uit 47riocl.bn, van wie 12
katholieken, 10 socialisten, 9 onr.fhanlcclijkcn, 8 conuuniston, 5 orthcdcx-plrotcstantcn on 3 libcrrlen.Mc reus Bakker
(connunist) bestreed in oon vcrgadcrinc van d'it Jouödparlonont not stonvorhcffinG do nonin^ van de voorzitter, als
zou hot wenselijk zijn oon n.".tiona.-JL-socialistisoh geluid
in dit Jougdparlonont te hebben, ïïot opnciicn van r.nti-doriocraton zou oon stap terug z.ljn. Volgons Ba-a:cr is hot v/cl
dringend gewenst deze nationaal-sociali stis'cho j ougC in
haar internoringskanpoh op te zoeken en cozo liodon dr.ar
to voirion tot goode doriocratcn.
louwingor (connunist) goloofde nipt in verbetering
van nationaal-socir.li stischo jongeren. Hij kon zich. niet
vcronigen net do werkwijze van het Jeugdparloiientjwaar,
naar hij zoido, nu oon politieke strijd wordt govoord,
terwijl hot bodoold i-s als plaats on joucdpr::blczion to
besproken. Do voorzitter vroeg hierop storining,toneindo
-T.O-
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do noningon to pcilon. Daarbij bleek, dat 18 loeien
on 9 togon toelating van nationc.al-sooialistcn zijn,
Llarcus Bakkor verklaarde, .I.Vu clczc uitslag voor
non on .'zij n connmiJTstischc vriondo-i consequenties nccbrongt.
*
Deze uitlating dood verschillende- bostuur sleden on
endere aanwezigen enigszins toruckoncn op hun standpvut»
Blijkbaar 'wordt, on clc conrainiEtcn in'hov; JcuGdparlGnont
to houd- on, gezocht naar oen vergelijk. Do tcczocGinc werd
gedaan. dat t.z.t, contact zal worden fioaocht net do
connunistischc fractio, dio haar sten nogi.iac.ls zou laten
horen bij het eventueel binnenhalen van nationaal-socialisten. Na deze bijccnkonst word do neer officiöle "parloaontszittinc" gohoudon, wolice slechts weinig tijd in beslag;
kon nonon.
Ongeacht clo critiolc van gonooadc Loxav ;inpcr (
nunist) is vooral van co. .ounistischo 7, irj do aan dït i
stcrdanso Jcucdparlonont nadruklcolijk oon partij -politiek karakter vorl eend. Toch schijnt in hot r.l^oncen dio
opzet bij de oprichting niet to hebben voorgezeten en
heerst or in do boozcn van het bestuur onenigheid ovor
do vraag of het Joucdparlor:cnt al dan niet tot oen politioko strijdgi-oop s al worden genaakt. Vooral de student
Win Klinkenb qr_^ . ^is to rclari, die al a griffier v--ji hot
youcdparleiAcnt rungc ort', denkt 01. -"-jc.lt in uitgesproken
rovolutionnr ir o goest. Hij liet :-:icii c. ".are ver tijdons dctwoodo zitting uit, toen hij opno.xlcöo, dat hot socialisr;e
ovontueol c.c.n j'inorika on V/ost-7Juropa tcu rordcn op^cdronce
KLinlconborc is ook bijzonder actief v.ls Süoi-et'.ris v-ja hot
Landelijk /j^ti-doodstrafconité. Iü?rt r;,-, de bevrijding,
van v/ostolijk Nodorland rijpte bij vorschillondo üjrceporincon vcvr. do rijpere joii^d liet plan to Iconen tot oprichting van con vorcnicinc, welke uiwissclinc van GOdachton ovor specifieke jouGdpx'oblcnün ucoogdo.
Dc.arbij vertrouwden zij op do ^oedc sanoav/èrkinc uit
do bozottincsjaron. In do i.nstprdansc studontonworcld
dacht non aan con !fsprookplaats", vr.:ar vogels van diverse pluinago eigen standpunten zouden verkondigen en
andere, afwijkende aonincon c°£ocunciitocrd bestrijden,
Eon crccp katholioko jón^oron voelde neer voor do
stichtinc vrjct oen voronicinc, v/aarin uitwis solinc; vm ge
dachten en binding van do zoconarxido ongrijpbare joucd
als taken zouden golden. Op dozc oorspronkolijlco v/ijzc
wilde do vcmcldo groep neer lovensba/ustzijn kweken bij
do opgroeiende joncoron, o, u, door snaakvenStollnö cp
cultureel cobiod on 'loer hen af t o houden vrji onvcrantvpordo vorncn van nuziok en dans,
- Tozelfdor.-
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Tozolfdor tijd,. in Novcabor 1946, wis in "Vrij o
Vaart".hot offioiool orgaan ven do NüuGrlc.ac1.SG
noenschat) oon hoofdartikel van tl. hc o s s irych . Leidon , vors cheoea. ÜDaa rin word o.ri. vcrnoltT,' er. b uo ocrsto vorn'van
Jcusdparloacnt door Bngolso studenten word toegepast,
Een Zwitsers parlcnontslid naakte cr'konnis nco tijdens
oon studiereis door Engeland in 194-1» Hij nan hot denkbeeld over on voorde hot Gewijzigd in o is on land in» Ne.
twoo j er on was hot joucdparlcncnt daar uitgeroeid tot
oon financieel zolf standigo landolijko Lov/OGinG,v/r.r.rvi?ji
iodorcon tusson do 18 on 23 jc.ar lic", kon zijn.iyporond
verschil not het echte pcrlonont wó.s, dat de leden daarin
G oen plc.ats nonen als partijuonson.
Hoov/ol in Nederland do vrij sterke ÜTOGÏ kr.tholiolco
jonccron liovcr goloidolijk tot do vorninf; van con jeueclparloriont zou zijn Gckoncn, word van do kant dor studenten
on door gonooodo Ropsalngh aandrang uitgeoefend, welke
leidde tot oprichting van do voronieinG "Het Jjnstcrdaiiso
Jcu£dparloriont;t. Of voor dozo nicuwo voroniöinc nin of
neer officiölo bolc.nsstollinc bestond,' is noc niot aan
do dag Getreden, De bestaande politieke partijen hebben
goon blijk ecG°vcn te syripathisoron net dozc vora van
jouGdv/ork, In do bostuurscolcdoron van hot "/.astordarvso Jougd-parlonont " hooft non blijkbaar t o kempen not
financiölo nooilijkhodon, ^*an B. on W, van Acistordan v/ord
dd. 24 Maart 19.47 schrifttslijk vorzocht oa een genoontosubsidio van 600 sul-ön« Do jaarlijkse contributie dor
loden varieert van f, l* 50 tot f.?,-,
"Europoso Actie voorffodcrc.loUnie,!;
Hot Concros van do Suropoao cctic.-vo^r Federale
Unio, in -üristordan van !<; t/n 15 *i.pril jl.beleed ondor
prosidiuri van hot IWoodo Kïnorlid lir«B^ IL, J,A, Sassen .hoef t
zich ui te o sp rok on voor do absolute noodzaak dr. t Rusland
on hot Westen elkander zullen c~.r.n bocrijpcn,Volgens
Dr» Honk Bru^aans« oen der v/oord voord ir s, c^oft de iiati'onalc "GÖdachto in deze wereld ccon tockonst noor,
Eon bovennationale oplossing is aodir-:,Pater Chaillct
S^J", t rodadjour van de "Cahiers du ïfondc fïouvor.u" en van
^'ifenoicnaGO Chrfi'ticn", norkto op, dat f cC.oralis.:ic QGCXL .
ontkonninc dor vorschoidenhcdcn,.naar respect voor ölfeaars vrijheden is. Volgens "Je ifcintiondrai" (25.4^47)
worden alle besluiten, zowel-van oreanisatcrische als
van politieke ap.rd, net alconono storuion Gcnoncn,zDnC.cr
concossio of coripronis. ^Gev/czen word iedere vorn vrji
Europees nationalisno on iodcr strovon or. Uuï-opa te naken tot oon oicon nachtspolitiokc concentratie toccnovor
andere concentraties. Voorts wcrd'iodorc politiek on te
konen tot blokvornine voroordoold, Europa hooft als eon
"Rijk van hot lüddon" con bolanerijko zondinc»
~0fsn]i->on-
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Ofschoon op dit node door oncovoor 70 buitenlanders
owoondo concros oon Duitso Colocatio, buiton haar v/11,
afwozic was, gaf hot coneros in oo.i rosclutio ovor Duitsland vijf beginselen aan, welke hot vcör'V/czonlijk houdt,
Hot Duitso volk, zo luidt hot daarin o,.at , kan slochts
in do solidariteit van JBuropr. on do vt.v.»ld, verwezenlijkt
door hot f odoralisric, do voorwaarde vi^-lon voor zijn oc:nonischo, socialo on culturele verheffing, wolko aan zijn
joucd oon nieuw lovcnsidoaal zal covcn. Hot Duitso volk
zou volgens die resolutie slochts de ar zijn spontano on
aotiovo tootrcdinc tot zulk oon conooptic bowijzon,dat
hot bowust riet hot nationoal-socialisno cobrokon hooft
on dat hot in staat is acdo to workon aan hot conocnschappolijk strovon van Europese on woroldvorniouv/inc«

n
XVIt. INDONBSIEé
Do "Partai Kbniunis indonosia" (P.K.I. ) hooft do1
ondortokoninc dor ünGGC.dja.ti-ovorconkonst steeds voorgestaan, v/at wol oons aanloidinc hoeft eoccvon tot do opnorking, dat" in rlo P*£.I.daii toch niot direct zo'n gu^ot c
vaar schuilt. Eon dore olijke godr.ohtoeanc noot ovcnwöl
als volkonon onjuist on riisplaatst wordon aanccriorkt.
Talrijk toch zijn do foiton, v/olko onnisbaar duiden op
hot Gevaarlijke karakter der cotuunistischo bowoeinc*
Vol^onö hot rocopt van Ivfoskou onfc\/ikkoit zij croto adti*
vitoit. Do ook in Indonesië tooccp^sto tactiok dor nisloidinc en cariouflaco voreroot te aocr hot covaari De
concïunisten-loidcr Alinin is oon cood tacticus en woot
zich naar de onstcuidi£hodcn te r;odra{:>onv
Dat do P.K.I. zich cQ^ohr^.rJ. hooft aan do zijdo van"
do voorstanders d-or ovoroonkonstcn van Lincc^'-'-jati is o»n.
on tactischo rodonon coschiod. Aliriirfzoi to dion aanzien.
dat oon. volk, dat ondcrvood. on cmoodie is, ^oon zokorhoid
voor oon rovolutio biodt on dat afwijzing dor ovcrccnkonst
do val vr.n het (Ropublikoinso) Khbinot ZDU botokonon not
als noeolijko Govoleon do ar.cht in handen van avonturiers
on oon conploto /Jicrikaanso blokkr.dc. Do ondertekening van
do ovoroonkoiist wordt dan ook slechts beschouwd als een
adonpauzo in de noc niot coöindiGdo strijd voor do alGoholo vrijheid, wolko ochtor evenzo or op tr.ctisoho wijzo c°voord wordt. "Do strijd vr.n do P.K.I. naar buitcn"aldus ;j.iain- *» noot zijn als de strijd van do "Partai
Naaional Indonosia", doch naar binnen noct hot P'.S/I.proGran Gebruikt wordon, "-hotcoon ncc verduidelijkt v/ordt
door zijn WDordon in hot .-hidonosischo Parlonont,nl. , dat
do P.K.I. zowol in do internationale als in de nationale
politiek noor nationaal workto dan alle andere partij on,
doch innerlijk containistisch bloof»
-Do-

- 27 -

Do doorwerking van do connunistischo invloeden in
Indonosiö blijft onniskonbaar, eotuigo o.r-., oon oor rooonto foiton. dat tij dons hot op 9 April Göhoudcn 3o
congres Co r .foPa_rtr.i. Boor o oh Indonpsj-.a." (Indonesische Arbeiderspartij) richtlijnen zijnfiGodVjokourd.waarin do
P.B.I., staando op do grondslag vr..n hot sodlalisnc van
U-.ix on Lcnin, '"".o arbeiders oproorjuvooi- do strijd, vrolko
oon intornaticnaal karakter draarjt;, r,w_ bohoovo van con
socialistische naatschappij* V^or Lcn, c.lo vortrouwfl. zijn
not do woördkouzo dor connuniston, ia do botokonis hiorvan
duidelijk.
In oon to Bo.tavia vor schijnend Indonesisch blad
wordt aanbovolon hot Caonunistisch IfcnifosS van Ijarx on
Engels to lozen, wannoor aoh op do hoogto wenst to zijn
van do strijd dor arbeiders. To DjocJakarta is do niouwsto l&xloiso vertaling VPJI dat tlanifcst vorsohonor..Naar
aanloiuinc van hot laatstelijk to lenden cohouden con«»
Gros dor Eneolso Comunistischc Partij (Föbruari jl.)
is in hotzolfdo blad do opriorkine conr.akt, dat hot connunisno nog stocds zijn doolstollinc hooft bohoudon,
wat afeoloid kan worden uit do besluiten van hot ooncrcs.
Daaruit blijkt toch -aldus hot blad-* dat hot corüiiunisne
noc stoods stroeft naar de onafhankelijkheid van allo
volkoron dor worold.
"In Ifcndsjoorijo, Kbroa, Birna, Mr.lakka on ook in In*tlonoalö stookt hot ooiunoinioiio zijn kop op, hotcoon oen
tJoouwieo bcdroicinc zal zijn voor do 'Westerse no£ondhcdcn."
Hot blad zoet dus in"feite, dat do P.K.I. oon boCrcicinc
voor NOdorlaid vornt. .
'
Hot aantal Iiidonosiörs hior te londo, dat lid dor C.P.N,
is, is niot zo Gxoot, wat ochtor c^xmszins wil zoGCO^tdat
zulks don oon te verwaarlozen factor zou sijn. Bij toruckoor in Indonosiö vomon zij ii:nors not do in Nederland
opcoilano orvarincon oon e.o.nv/ihst van botokonis v^or do
P.Kil., vooral als zij do ZGn»£eholinf;sbijGonkonstcn dor
C.P,N. hobbon bijcowoond on zij n.us apjistcnds als
"kador11 cobruikt zouden kunnen word on. Ooi: uit dion hoof«-'
do vordionon dozo scholincsr.vonden dus bijzondereaandacht.
Dat daar ook do IndiscJio kwostio bohandoll wordt, is niot
aan twijfol onderhevig.
In "Do Vlcm" hooft Socnitó oen artikel Gewijd aan
do l Moi-viorine on cc con stat oord, dat hot opniouw oon
Groot nonont is dit feest in IncLonosiB in volle vrijheid
to kunnen vioron, wc.t z.i. o.r., bcv/ijst, dat do inwendiGO ontwikkolinc van Indonosid zoor stork in socialistische richtinc CO-a*» Hij bronct in hot artikol ook do
ondortokoninc dor ovoroonlconst van LincGadjati tor sprr.ko: "Do lauwo ontvancst van do ondortokonifi::: van LincGadjat
"hior to lando storkt ons in hot vornoodcn,dat hot No"derlandso volk niot procios wcot, hoc do .-:roctsto ori'.'wontolinc in j'^ziö, waarvrja do Indonesische revolutie
«con-
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"oon dool is, tcgonoct to trodon. Do Nederlander weet niet
?wat net idnccadjati aan t o vangen.
"Hoc ondors is de roactio in Indcnosiö. D&Ar con bev/ust
we.anvr.ardon hot do ruiterlijke orkonninc.de. t do ovcrccnkonst
¥von Linggadjati voor hen oon 6 1 a-r c is in do strijd van
Shot Indonosisoho volk voor do volledige onafhankelijkheid
"van g oh ooi Inloncsiö."
-.

Do op blz« 20 ven naandc verzicht no. 3/1947 gonocr.do
"Mordokagroop " te *x.stordon, vroarvan het ledental nof- niet
bbkond is, onderhoudt nauw contact net de iiovoluticnnairCoiEiunistischo Partij (H.C*?é), vocrnr_::oli'jl: naar hot zich
lacvt cift.nz ion door do porscon vrn I c s c v h Eirjiaah dio in
Januari 1940 vr.n Paloribrnc in FodoVland is r..?j\ekc
Naar verluidt vorlocnt do R.C.P.financiölc steun rnn do
"Mordcka-erocp". Do indruk bootar.t ochtor, dat de aocrclorhcicl dor oxtrono Indonosiörs zich neer aangetrokken c°tot do C.P.N,. Te * s-Gravonhaco wor't als lid dor
ILC.P, Gonoond RtPcjadji Nptpr.Cipo.ot.ro on vn conyTainan
te ^stordari isr bvonzoor bekend geworden, r.at hïj Tic".
ciozor ooariunistcnorGonisatio is.
/zekere
Painan en Moosah Har.izah r.oetcn kortgeleden uit do
"Porhiiipoonan Indonosia:' verwijderd zijn op crond vrji hun
"roactionnairo houdinc", v/r. t uiteraard dan. betekent, cat"
do P.I. haar douron gesloten houdt voor leden dor R«C.?. .
Niot echter voor Indcnüsiörs, die lid dor C.?,N.zijn en
not wolko prjrtij do P.I. al sedert jr.ron bijzondere relaties ondcr.houdt.HGt is echter niet uitsluitend de sanonworkinGj die ttii-'son P.I. -...n c.P.K. bostar.t, vollco vo:r
dozo veroniciiii;; v- n Indonesische intellectuelen als naatstaf c.ol£t;. l.7oona-.n,::.ovond is node de invloed, welke de
C.P.N, weet uit te- oofenon. Dit u.^ot da^ weor gozicn worden in hot licht van de zilveren dradon, waarnodo do P.I.
aan do C.P,1T. gebonden is. Eon zeoonto :.:ededolinc behelst,
dat do schuldenlast van do P.I,, welke vcrl~-".cn j ".ar noc
f.15000.- bodroog door finmciölo hulp dor ccririunisten
tot f.8000.- is toruggobraclit.
/
Do "Porhizipoonan Indonosia" heoft wol ticcr net finan
ciölö nooilijlchcdon to kanpon f;cn.?.ad; na do roaontc repatriëring van vorschoideno leden is de situatie in C.ozc
natuurlijk nog
Hot orgaan dor P.I» verschijnt do laatste tijd vrij
d.. Do r ode. et i c bestaat uit Djajonr> Pratono^
T.Ioonban Tobing R, S. on Stcnny Prato-'y,
'
iToorzittor dor vereniging i's "thans Scokbcnan Hriaahy.
wonendo to f s-Gravonha£;;o en sccretarJis-r)onnin/-Jr:cestcr is
-gcnoerido-
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Gonoondo D j r. j onn Prcitono , die kortgeleden door de Republiek Indonesië aanGOZocht noot zijn on in Nederland oon
"Voorlichtincsburor.u" dor Ro publiek cp t o richton.
Do voorzitter van Cc afdoli.1?.;'; 's-Gravonhaco van do
Torhinpoonan Indonesië/1 is R.M.Soc-'libiov vcji v/io vcrriaod
wo relt, dat hij ook lid van do C.P.rir'iü. In ieder
is hij Geabonneerd op het coniucistischo .:.?^blr.cl "Do Wc.c.rheic1.". JcsiC.,Sciirin on Kajc.t» kollnors in Den Hr.c.c, zi^n
eveneens lic1, van do C.P.N, en bezoeken f;oi o r;old do eerder
bodooldo scholincsbijoonkonston ten huizo van Ar i c Rus-»
kauff . wonende Pahudstrc.r.t 205 te «s-Gravonhaco.
Behalve clo voron£;onooiido stItordolai£;roop:T on do "Por•hinpooncin Indonosia" bostacji hior te lende noc enkele
andere voronicincon van Indonösiörs, zoals hot ? Verbond
van Indgnosischo Burgers"» ( V, I.B. ), waarbij óon tachtict^.l
botor Gosituoordo: Indonosidrs is aanGOsïoton,vocrnanclijl:
woonachtig to fs-GravQnhnco,icidon on Dolft. Do 'vorcnicinc;
vertoont al onico tijd woinie tckonest van laven.
Do "Rookoon Poladfar Indonesia" (Rocpi)to Loidch is
rocds ccaGoni op blz. 37 van Maando verzicht no, 2/1947.
Do "Torikatan Christen Indpnosia". eovosticd to
is oon vo'rcnir;inc van Cbri ston-Indono si scho
Joncoron net ongovoor 120 Icdon (Oost-Indcncsifc'rs).Dozo
voronicinc draaft oon eona-cicd karakter ,on is Geporteerd
voor do staat Oost-IndonosiÖ.
1 s-Gravonh'cco,

De "Pgrlcooapoolan Islan" {Islaoictischo
tolt ongovoor 300 loden, vocrnatiolijk Indonosischo boctslicdon, kollncrs, baboes on enkele intolcctuclon.Zij
zijn voorncnclijk woonachtig te /justordni, Rottordrxi en to
ts-Gravonhc.-3o» Voorzitter is hot ïiicrvorcn{jcnooridc R.C.?.lid Pandji Notoadipootro.
Eon van do "PerJcoonpoclan Inlari" afv>- scholden fj
is do ^Sinorianfiro.op" to "»s-Gravenhacc, bostarjxdc uit
Indonesische vrouwen, wior politieke richting die van
do "Porhiripoonan IndoncsiG"is."
•
° "iPtpr-Asiatic Rclati ^ns Conference" . van
23 Wr.c.rt t/n. 2 April jl. to Kow Delhi cohou:.on, is c1. -o r
tal van Aziatische landen doolu.ononen.*'JLs doel was ccsteld on van codachton to wisselen over bundclinc van
krachten on over saiiorRYcrkinc op oconordsch en cultureel
Gobiod. Bijzondere aandacht is tijdens do bosprokinr,cn
cov/ijd aan do nationalo onafhankolijklioidsbo\;otjincon en
-aan-
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aan oconoaischo norjttfogolon, aan tronsrilgratic en vordor
aan racialo on culturele betrekkingen*
Ofschoon bij do doelstellingen dezer Aziatische soncn
konst do politiek was uitgesloten, is! hot politieke oloncnt uitoraard toch naar voron gckorion "°ij c1-° behandeling
van do onafhankclijkhoidsbowoginron ir. Bij;:.:a,Ccylon,:En-'
donosifl, Malakka on Vict-Nrji, Do JLnd:\-.or>i3cho delegatie,
bestaande uit 31 porsonon, cndor v/io t;:oo loden van hot
"politiek "buror.u" vr.n C!.o <?Partai Ebriiunis' Intonos ir. "f hooft
vooree&tGlcI oa op Co Wostorso rioGondhodcnjcLio oncoVdljfolcL
zouden trachten hun ocononischo ovorhoorsinc voert te zotten^ oen cir.ntc.l snnctios too te passen, zoals hot ontzo^i on
ven hot co^ruik vnn Azir.tischp luchtho.vons on het v.peir:orcn
van dirocto of inclirocto hulp on/of sancnworkinc op eik
eobioc,
Op ocononisch cobiod v/as ncn hot or in hot alconoon
over oons, dat buitenlands Jcc.pltr.vil niet ontboord kon v/ordon, doch dat door staatscontrole rev;a,".?it nooat v/crdcn
to^on overhoorsinc van hot kapitaal cp Ce oconor.io.
In vorband net arbeidorsvrar^stuklcou is in principe
besloten, dat do ondorschoidcno lanf.cn zoudon overgaan tct
vaststelling van nininun lonon, hot toekennen van het recht
van staking, tot hot orkonnon van do politieke rochton
dor arbcidors on vordor toi hot prc".nisoron van oploidinescontra voor vakvereniGincsloidcrs.
In do slotrodovoorinccn vcja do "Intor-Asiatic Rolati-nt
Conforonco" is uiting gCGCvcn nc<-^ ^c v'ü tot vorrJ.nc van
oon üc.chtig j'iZic.tisch blok en aan hot verlangen naar wereldvrede»
Ovor onkolo naandcn, in Augustus oï Scptejibcr, wordt
to Arnhon oon congros gehouden van in Europa studorondc
Chinozon on v/ol, naar verluidt, op instigatie V--TI do to
Leiden govootigdo vorsnigirag- CivJiij^ Hu.a. Hui (studorcndo
'Chinozon). Dool van het co.ncr'oü rsou zijn: hot uitwisselen van godachton voor vorr-iir:.:.ng van de studio, zonder
politioko bij- of novonbodoolingon,
Doolgononon zal worden deer studoronde Ghinzon uit
Engeland, Frankrijk, België* on ovontuool rjidoro Europese
landen, doch voorzover het zich thans laat aanzien, zal het
riorondool dor doolnoricrs afkoristig zijn uit HnGoland.
Hot congres is bodoold als voortzottinr, van s^ortgolijko saaonkonstonj zoals dozc wordon gohcudun vóór do
laatsto vroroldoorlog. (Parijs 1937 on Engolrjid 1939).
Typ, ï TV.'
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