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!• Communistisohe partij Nederland».
De C.P.N* heeft haar bijzondere zorgen gewijd aan het
dagblad'"De Waarheid", dat nog steeds een zorgenkind blijkt
te zijn* Green inspanning is het ooiununistisoh leader te veel
om deze krant tot volle wasdom te lrou£'-n. In het gehele
land werdon daarvoor distriotsoojaferenuios gehouden, waarin •
do mogelijkheden ter vergroting vaü do -urrloed van het communistische dagblad worden besproken. VAcJr do oprichting van do
zogenaamde Lou Janscn-BrlgadQS in de 21 districten van do
C*P*N, vond de installatie plaats van een landelijke Brigade
van dio naam* Zes prominente C,P,H.-functionarissen hebbon
haar geformeerd tor nagedachtenis aan Lou Jansen, lid van hot
illegale partijbestuur, dio, samen mot Paul do Groot, tijdons
do bezetting hot oorsto clandestiene nummer van "Do Waarheid" •
uitgaf* Do brigados zullen zich beijvéron om hot aantal abonnementen van "Do Waarheid" op to voeren. Daarnaast zullen zij do
verbinding tusson krant,on partij vorstorfcon.
Boods hoeft het hoofdorgaan dor C.P.K, medegedeeld', dat
oon niouwo obligatielening ten bchoovc van "Do Waarheid"- •
oxploitatio in eigen gebouw to Amsterdam noodzakelijk is gobloken* Hot voltokcndo'bedrag van oon half millioon guldon
moot worden verdubbelde Grote verwachtingen koostort mon in
die kring van hot Waarhoids-zomorfeost op 7 Soptombor a,s*
to Birkhovon bij Amersfoort. Do propagandisten vorboidon daar
zolfs 80*000 a 100*000 bezoekers. Inmiddels is gebleken, dat
nDo Waarheid" nog stoods'to kampon hoeft mot hot toruglopon
van hot abonnementen-tal. Vooral do flottordamso editie hooft
daaronder to lijdon*
Hot Dagelijks Bostuur van do C.P.N* gaf, blijkens "DB '
Waarhoid" van 21 Hoi 1947, oon verklaring uit, na in zijn zitting van.19 Mei J..l, te hebben beraadslaagd "over do berichten
inzake een hervorming"van de Bsgering en do Nederlandse bestuuiv
organen in Indonosiö"* Het Dagelijks Bestuur deed in dio verklaring eon dringend, boroop op do partij van de Arboid om
"hot boen stijf te houden on tot goen onkolo prijs toe te
govon aan do drang tot do zogenaamde "verbreding" van hot
.kabinet", wolko volgens de communisten do inleiding zou vormen
om over to gaan tot oon groot militair offensief in Indonosiö.
C,J.Storkoriburg to ROTTERDAM, dio in do C.P.N, on in"fladio workond Nederland" oen funotio bekleedde, is ter verantwoording geróopen omdat hij eon Christen-CtoinrauniatOnpartij'
wildo oprichten. Hij word in do loop van do maand Möï, na aanvankelijk geschorst to zijn, geroyeerd, Storkonburg,beweerde
als splritist in opdracht van hogoro maohtom to handolon,
/
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fleeds enige malen had hij van zijn vrijgevigheid ten opzichte
van de C.P.N, blijk gegeven, o.a. door de kosten van het op
l Uel In de Maasstad afgestoken vuurwerk, ten bedrage van
1200 gulden, voor zijn rekening te nemen*
H. DB TOERDE INIEiaiA.TIOKALE, EET ES? ^OJ.OlEEAIff VRAAGSTOL»

Balrijke politieke en economische tegenstellingen veroorzaken spanningen, welke vooral in de laatste maanden gevaarlijk hoog zijn opgelopen, in stede van te worden opgelost,
stapelen vele ernstige conflicten zioh op* Het radicalisme
vindt daarin een gerede voedingsbodem en het behoeft geen verbazing te wekken, dat juist groeperingen (zowel nationaal als;
internationaal) die zioh te bulten kunnen gaan aan eon oeverloze oritiek, nu volop voor het bedrijven van demagogie kans •
krijgen* Hierbij wordt meer speciaal gedoeld op zekere "pnver2»enlJLJke klassestrijders", die zich in Nederland hebben Ver-""
enigd in do ^RQYolutionnarr-Ctommunistisohe partij (R,C.P,)«
Deze volgelingen van G&óizky hebben 'vobrai gedurende de laatste
weken eon verhoogde bedrijvigheid aan do dag gelegd» De door
hen ontwikkelde activiteit hoeft - nomen est omen - internationale achtergrond. Hoe zou mon anders verwachten van aanhangers dor IVe Internationale ? Het koloniale vraagstuk is
door de Krotzkisten, zoals bekend, zonder ophouden bekeken
vanuit de gezichtshoek van do klassestri j d. DO recente activiteit van hot Internationaal Executief Qomitft van de lYp
Internationale demonstatebrfto nog* we'or1 bons1 duidelijk j daVmon
in die kringen do tegenstelling tussen de mogendheden mot
overzeese gebiedsdelen on do inheemse volkeren uitsluitend
wil zien als oon zwart-wit contrast. Aan do ono zijde staan
do kapitalistische uitbuiters, anderzijds liggon'do ondordrukto
on uitgemergelde proletariörs, i.o. do inlandors.
Het is geen toeval, dat "Do Tgibuno». hot weekblad van
de Rovolutionnair-Ctommunistisoho Partij, 'in zijn nummer van
31 Mei 1947 tweoörloi manifesten bevat. Hot ono is oon^proep
van hot Internationaal Executief Comité der IVo Internationale
aan de arbeiders van ïrankrijkj Viot^Nam on van de gehele •
wereld togen do oorlog in indoctCblaa. tegen koloniale onderdrukking11. : Hot andere is oon manifest van hot Politiek Bureau
dor R» O «p,, dat besluit met do slotzin nlndoncsi|o los 'van
ra11and,
nu j"
."'
•->->- - • - ^
Het Franse geschrift verdient nadere aandacht wijl hot
naar aard en tekst ton voorbeeld strekte van do propaganda-*
leiders der Nodorlandso Sectie van do; Vierde Ijitornationalo,
Do heldhaftige' Vogonstand van die Indb-Clitiies'o 'vbïkorbn 'tegen
do Franse imperialistische legers wordt in hot geschrift van
Pranson huizo eon aanvuring genoemd voor hot gehele onderdrukte koloniale rijk*
- 3-
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De reaotionnaire oorlog van het ïranse imperialiane krijgt
een langdurig karakter! de imperialistische berekeningen
worden op een hoop gegooid, terwijl nieuwe sohokken dit
imperium in Madagasoar, Marokko en Algiers doen schudden*
Bet manifest, dat de taak der 3Vanse arbeidersklasse
beoogt te «inschrijven, kenmerkt z.toii door een opgewonden
toon* De vernietigende superlatiev^i, vaann.ede deze oproep
doorspekt is, werden naar alle kaïirof* als "banvloeken rondgeslingerd. Zo zou de communistische; partij gebonden zijn doe.?
haar politiek van klassensaiaonwerkino; on haar afhankelijkheid
van de ' internationale icoehandel der Russische stalin-bureauoratie» Deze oorlog in Indo-Chira en do ondyrdrukkingspolitias:
in allo Jfranse koloniön hoten slechts mogelijk door hot volkomen verraad der zogenaamde "socialistische" on "communistische" partijen,- die 3 inde de »'oovrijdin6v' aan de verschillende regeringen dor Viordo ïranse Republiek hobbon deelgenor.1/./.
Onder do dekmantel van liberale demagogie zou do sooialistisc. :
partij zich volkomen bij do 'zaak van do Franse koloniale
politici hobbon aangesloten. Dit zijn zo cnkulo pijlen uit do
kokor dor Zranso Sectie van do Viordo internationale.
III. DB H» C «P», EN INDONESIBt

De sohaohton,alg'5SoiK)t;t^ door het Politiek Bureau dor
R.C«P. , -blijken niot minder scherp gewet t o vroaon. BDO taxeert
do Noderlandso Seotio bijvoorboold hot work */an do C*?.N. on
do Partij van do Arbeid ? "Or> dit ogenblik blijkt uit talrijke berichten, dat do Rcgcring-Bool hor. jrltxn hooft, oen"
verscherpte oorlog tegen do Republiek lAdoLóaiC 'io voeren. •
Roods wordt êesprokcn van een ultinat.iaa;. C'A^ ie vorwezonlijking va.1 arü»14 van Linggadjati, clo. t.'jruiïc.llxSo dor trb02it~
tingon". aan hot Nederlandse kapitaal on in vrezen dus do
horbozo'Dtins van Indonesië betreft.» Dij niet inwilliging van
dit ultimatum zou oen "militaire ao*ls op g»oto aohaal»
volgen U"
Hot "manifest noemt de Partij van do Arbeid mode schuldig
aan do gcwra^-fco uitlatingen der redering on aan het door dio'
rogoring troffen x^-n allo"voorbcrol:.'.i;igon foor 00:1 croof;sohoopao kol'j.vialo oorlog» I^.ot ir;..üc'.".r vcraiviA-oorcIcliJ'C; zo
luidt hot lo'iit.orlijk, :ls de C „P .A*,. -i° or.aor ie arbeiders
illusioo hedtt ga2«ia£d omtrent I.tr^'^-jati, av.tront do bc.
-.
hot. rovorrtfA.Ttiktcr' van het koloiiwüo
-

HOY, .Voliticlc Bureau dor R.C',3?; laakt do C.PoN., dio
niot oproept tot str-ijd on do P.v, cl.A. heet boroid.tot olko
capitulatie mits deze maar mot een ot2jleoii sausje overgoten
wordt.
» 4 .
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De politiek van linggadjati, VéMook en Jonkman wordt volkomen
in het belang der Nederlandse bourgeoisie geacht en het
•verzoeningsgezinde1» karakter ervan zou slèohts bepaald zijn
door de zwakte der koloniale onderdrukkers* De bezitters zouden zich thans sterker wanen, dnnfr zij het uitstel, dat
Linggadjati hen gaf* Nooh petitionnemsnl/en, no oh "de handhaving
van v.Mook of Jonkman houden de koloniale oorlog, volgens de
opstellers van het Manifest, een minuut tegen* "Er moet
ehandeld worden, zoals de arbeiders handelden op 24 Septembei
WBV, met andere woorden gestaakt*
In de slagzimnen van het Internationaal Executief
Comité der Vleatde internationale, vervat in zijn oproep van
April.1947, herkent «on do schrijfvoorbeeldon, "welke de
Nodorlandso Sectie maar behoefde te oopieftren*
Xa Irankri jk schetterde het aldus : Boyoot wapens, en "
munitie, die voor de imperialistische troepen bestemd zijn!
Lang leve de onafnankelijkheid der EoloniOn on hun zelfbeschikkingsrecht,
In Nederland woorklinkt do 'echo: Wog met de koloniale
oorlog, weg met do regering Beolt Voor eon arbeiders- on
boerenregoring, dio onmiddellijk .allo troepon terugtrekt uit
Indonesië on oon werkelijke vrodc sluit t
Het is allos koekoek Aon zang, naar ook Mor blijkt*

f

IV. TJROTKRaSSCH M M
^ I T OYER VEïSTOBDEaiNG MET DE
-

-

-

-

In do gedachtegang van do soort supoavcritioi, die VOO.T
goon onkolo kwostio. hoe ingewikkeld ook, uit de weg willen
gaan, is hot geenszins vreemd, waarschijnlijk wol aanlokkelijk,
om hun licht eens vrijuit fco later, schijnen over problemen,
waarmee de wereld goon zaad weet» Wat moet o r mot Duitsland
gebeuren on wat moot or mot Duitsland niet feobouron? Dio vra&ca
interesseren ons Nederlanders zeker nioTTEiador dan andere
volkeren, dio do Duitse nabuursohap in hot laatsto decennium
zo sohokkoncl on pijnlijk hebban orvaron. Hot Internationaal
Executief Comité van do Vierde Internationale plaatst o ook
hio* zijn licht .niot onder do koronmaat. ini-.ogondool word
"Aan do.arbeia.ors van do werold1» in oon uitvoerig manifest
verklaard, hoe do beheerders van n.rotzky's geestelijke nalatenschap tegenover de Duitse kwestie willen staan* De Tcotzkistc/a
zijn weliswaar een verbeten oppositiegroep, maar zij boschikken over geringe politieke maoht* 'Vandaar dat het bedoelt .
manifest op do eerste plaats de aandacht trekt om do wijze
waarop or in stolling genomen is togen do- Gróten, die hot lotvan hot Duitse volk on land in handen houden*
- 5-
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Evenals in Nederland d* B.C.P. in het Indonesisch geschil
veer alles brandstof ziet voor een verhoopt oplaaien van
het vuur der revolutie, zo onderkent het Internationaal
Executief Oomitè van de Vierde Internationale in het zwaar
geteisterde en verpauperde restant van het Derde Blik een
ideale kweekplaats voor het politiek radicale gewas. De
S&otzklsten gnan daarbij uit van de dogmatische opvatting
nopens onverzoenlijkheid der klassen; zij trekken de lijn
consequent door* Zij onthouden zioh van de camouflagetactiek, welke door vele rechtzinnige volgelingen van stalin
zo meesterlijk wordt toegepast* Dezo abstinentie belet do
volgelingen van Trotzky echtor geenszins om het hulpmiddol
van de opzettelijk valse voorstelling "van zaken volop to
benutten in de rovolutionnaire strijd* Hot demagogisch
karaktor van do taotiok dor Trotzkisten blijkt feBpns weer '
«uit hun publicaties* Zo Ook in het Manifest inzaico Duitsland*
Do jCntornationale Oommunisten van, dortig landen, zoals
zo zioh hier
hior hoornen,
noemen, hoocon
nobbon zich. in overeenstemming mot hun
negatieve, uiterst critisohe instelling ten opzichte van do
huidige maatschappij, togen annexaties ton koste van Duits*
land, .tjegon hofstelbetaungan on togon ontvolking van dat
land verklaard. De miserabele leugen over do oolloctiovo
schuld van hot Duitse volk wordt door hon van do hand gewezen»
De Stalinistische bureaucratie zou die hebbon gecolporteerd.
Do arbeiders zoudon niet vergeten, dat stalin in 1935 do
Duitso arbeiders zonder strijd aan I&tlor Uitleverde on dat
hot Pact. dat hij in 1939 met EL tier sloot, do invasie van
Polen had verhaast* Do Stalinistische agitatie voor oen
spoodlgo centralisatie, ovenals alle plannon voor oen
•Duitso federatie» vorhuldpn, volgons hot Manifest, do gemoonsohappolijke weigering van do bezettende mogendheden
om hot Duitse volk vrij over zijn oigon lot to laten beslissen*
Do Grote Vior zoudon hun politiek van onderdrukking on uitplundoring hebben verklaard, door do mythe van do "oollootiovo schuld11* Gememoreerd, word nog do hardnekkige weigering
van de leiders dor Duitse Oomraunistisoho Partij om v*êr 1952
oon oonhoidsfront met'do sooiaal-domooratio togen do Hitlorbodrolging to sluiten, ondanks do dringende oproepen van
Trotzky» Boido partijen zouden hebben geweigerd do dertien
millioon arbeiders, die klaar stonden voor de strijd in'do
beslissende uren van 1933, op to roepen voor dit verzot*
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Volgons het Manifest kan thans slechts con socialistisch Duitsland in een socialistisch Europa de resten van
het fascisme liquideren. De samenstellers noemen deze oproep van de Vierde Internationale een boodschap van hoop
aan de Duitse arbeiders, die in het land, waar het wetenschappelijk socialisme zijn geboorte vond, met de broederlijke
hulp van de arbeiders van de hele wereld de weg naar de socialistische revolutie zullen vinden.
V» HET WJiüiitLBlAD' "PB. TRIBUNE"•

Het weekblad "De Tribune11 blijkt moeilijke tijden
door te maken, althans in geldelijk opzicht. Vandaar dat
S.SAKTEN. namens redactie en administratie van dit orgaan
3.er 'R'.ÖYp. per circulaire een klemmend beroep heeft gedaan
op partijgenoten en sympathiserenden om geld te sturen onder het motto ï Het kapitalisme vraagt dagelijks offers voor
een kwade zaak. Brengt thans een offor voor oen goede zaak,
do zaak der arbeidersklasse.
Reeds was overwogen om het formaat van do krant te
halveren, omdat hot blad in geen geval duurder mocht worden,
doch hot Partijbestuur verwachtte nog uitkomst van directe
hulpverlening door R.C.P.'ors on geü jkgezindon.
VI. SPARq&CÜS.

Het weekblad van do Communistenbond "Spartacus», dato '
31 Mei 1947, hekelt do houding van de R.K.kork on van het
Amerikaanse "kapitalisme" tegenover Lloskou» Do ellende, welke in Rusland zou heersen, moot volgens het blad worden toegeschreven aan hot totalitaire regiem, dat onverbiddelijke
onderwerping eist vari allon aan elke richtlijn van do heersende bureaucratie, "Spartacus" acht hot onjuist, zoals momenteel geschiedt, hot communisme hiervan oen verwijt te maken.
In Amerika worden allerlei maatregelen tegen do vakbeweging genomen on er heerst reeds do echte stemming van'teoamunisten-vrctorij". Onder het mom van afwcor van Russische
invlood wordt elke arbeidersbeweging vervolgd, Amerika zou
pas dan voldoende credioton aan bepaalde landen geven, indien
zij een anti-Stalinistischo politiek gaan voeren. Dusdanige
politiek moet leiden tot oen krachtiger optreden togen de
arbeidersklasse in die landen.
Volgons "Spartacus" tracht het kapitalisme elke actie
van de arbeiders onmogelijk te maken ondor do louze "Weg met
het communisme".
-7 -
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Dezelfde leuze wordt, zo beweert het blad, door de
R.K.kerk gebruikt "om begripsverwarring te stichten en de
ideologische breuk, welke reeds in het leger der bezitlozen voorkomt, te verdiepen. De R.K.kerk kiest in schijn
alléén partij tegen het moscovitische imperialisme, maar in
werkelijkheid kiest zij »uitdrukke11jk partij in de klassestrijd'".
Wat "Spartaous" precies bedoelt met -"de ideologische
breuk; welke reeds in het loger der bezitlozen voorkomt"
wordt in het blad niet nader omschreven. Met de bewering,
dat de R.K.kerk uitdrukkelijk partij kiest in de klasse- '
strijd, accentueert do schrijver in MSpartacusM zijn stand-"
punt, dat de Kerk metterdaad aan die klassestrijd deelneemt*
"Spartaous" eindigt zijn beschouwing met de zinsnede:
°Do wereld aohter het stalen gordijn geldt bij de R.K.kerk '
on Amerika als de zwarte hel en is gelijk aan het communisme.
Van dezo afschuwelijke verwarring wordt gebruik gemaakt in'
do ideologische voorbereiding van do komende grote botsing*
Elke beweging tegen do kapitalistische orde zal worden bo- :
streden on zo nodig met gewold wordon onderdrukt* Deze strijd,
do. klassostrijd. wordt gestreden onder do leuze: 'tegen hot
aa'o' ^% "
Do komende grote botsing doelt kennelijk op het oonfliot
tussen.de kapitalistische maatschappijvorm enerzijds on de
communistische (wel te onderscheidon van do Sovjet-Rissischo)
maatsohappijvorm anderzijds*
Do revolutionnaire propaganda moet, aldus hot advies
van nSpartaous"j verwarring tegengaan on do arbeiders wijzon
op do werkelijke verhoudingen in do wereld. De arbeiders behoren do strijd op te nemen en door to zett&n ton bate van
hun eigen zaak* afdoende weerstreven zij de imperialisten
en maken do weg vrij voor een maatschappij, waarin zij de
kans hebben de grondslagen'te leggen voor oen werkelijke
communistische samenleving*
Evenals door "De Vlam", zal ook door "Spartaous" een
zomerkamp wordon gehouden on,wel van 9 t/m 17 'Augustus 1947
te lage VUurso* De kosten bedragen ongovecr f,12,50 per persoon.
* *

VII.

YRIJlïEaOCSR^V^^KNIGING "DE DAGERAAD"»

Do Vrijdonkersveronlging "Do Dageraad" hield in do
BDttordamso Diergaarde een tweedaags' congres.
Ongeveer 75 personen van middelbare leeftijd, onder"
wie enkele vrouwen, namen deel aan de geanimeerde debatten*
- 8-

« aDe voorzitter Jan de flONDE en zijn, mede-hoofdbestuurs-:
leden.bleken verrast te zi^n door een aanval op hun ooilege,
gedaan door B,KOOKER. administrateur van "De vrijdenker»»
Er zou door onbekwaamheid van het hoofdbes't'uür 'totaal1 niets
zijn terechtgekomen van de vorming &:ie.i? kraohtige vrijdenkersbeweging, hoewel de tijd onmiddellijk- na de bevrijding daarvoor rijp werd geacht. Leiding nooit 'TOOvliohting zouden zijn
gegeven» Wat was er gekomen van de planner. t»ot het houden
van landdagen en weekends en waar was het documentatiebureau?
Volgens deze spreker zijn er thans vierentwintig afdelingen
van "De Dageraad", dooh daarvan liggen Hbozn en Den Bosoh
op sterven» Als de mondelinge cursussen wegens gebrek aan
belangstelling niet door konden gaan, hadden er toch minstens
schriftelijke gegeven kunnen worden. Slechts de krant "Da
Vrijdenker" werd gekenmerkt als de kurk, waarop de gehele
organisatie van "Do Dageraad" dreef. De H. Beleden bleken
zeer in hun wiek..te zijn geschoten door dezo afkeurende
uitingen» Administrateur KOOKER zoido later geen rolletje
te willen maken, oaidat allo hoof db estuursl odon zijn vrionden
zijn» Zijn opmerking oohter, in ftên adem daaraan toegevoegd,
dat anderen, naast voorzitter en soorotaris geplaatst, zich
naderhand misschien zullon ontpoppon als botore bestuurders,
vermocht de geattaqueerde horen al ovonmin te kalmeren,
E«R,GOTZE« Amsterdam.'oorste secretaris dor vereniging,
had tevoren rpods Vpgome'rkt, dat KOOKER hot gohclo H.B,,
èo«h hom persoonlijk in hot bijzonder, op ordinaire wijzo had
aangovallon» 3n dat nog wol, nadat was'af gesproken, dat men
als oon oenhoid naar buiten zou treden. De gang van dit
Dagoraad-oongros bleek ovorigons niet door "persoonlijke
tegenstellingen alloon to wordon vertraagd.
Van do offioiölo agenda word dusdanig afgowokon, dat
voor hot besproken van oon aantal punton goen gelegenheid
moor bestond* Aan aolforitiok. ontbrak hot echter niet.'Do !
tweede voorzitter, L»va,n do PUTTjSN, Haarlem, merkte op, dat,
hoowel"do Dageraad" ruim negentig jaren T^cfcaat, zij nog in
haar kinderschoenen staat. Hot lijkt hier v/ul oon stel kwa- •
jongons. luiddo zijn commentaar. Ha onenigheid over bestuursvorkiozing word, zij hot eerst «s andordaags, ook dit öonfliot gorogold* Toveren had do waarnemend voorzitter v,d«Puttur,
bij sluiting van do oorsto oongrcadag, do hoop uitgesproken,
dat do door Rotterdam aangeboden gezellige avond niet ondor
"dozo onverkwikkelijke gosohiedonis" zou lijdon»
Hot redactioneel boleid van'"Do Vrijdenker" werd do
tweede dag ondor do loupo genomen» Do opmerking, dat hot blad
op to hoog poil stond en dat hot voor iedor loosbaar diende
to wordon gemaakt, wees A,L, CQN5TAM)SE van do handé Do uitgifte van "Do Vrijdenker'"' op kio'inor"on dikker formaat bleolc
op tochnisoho on goldolijko boz\varon to stuiton,
- 9-
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Wij zouden "De Vrijdenker" wel aotuöler willen maken,
:
aldus Oonstandse. indien we maar medewerking konden krijgen,
desnoods van personen die geen geestverwanten zijn* "Allen
sohijnen eohter bang te zijn hun naam aan onze vereniging
te verbinden.11 Zij zouden zelfs niet onder pseudoniem of •
initialen willen schrijven al s'spreker- de verantwoordelijkheid der artikelen op zioh nam* De voornaamste redenen daarvoor zouden, naar tJonstandse vermoodcU;, de debatten na afloop der Dagéraads-vergaderingon zijn, waar het nog al eens
heot toeging* Men diende zich kalm to godragon of beter nog
was to zwijgen» Obnstandso word bij acclamatie tot redacteur
van wDo Vrijdenker" horkozon on M.van de Brink word als
mode»rodaotour benoemd.
'l''J* * J ' ' '
Ovor do maohtspositio dor fl.K.kprk. word voorts godisoussioord» vbigons Oonstandso voort zij oen politioko
on economische strategie, "Zij la in hot bozit van gold en
wij hobbon geen oent". Het ónigo, wat de vrijdenkers, volgons
sprokor,"aullcn kunnen doon, is hot geloof intensiever bostrijdon.
lator word hot tooliohtingsrapport van do "oammissio
inzako ffodsdienstondorwijs op do openbare sohool" 'vborgeiozon;
DO.Vergadering voelde zich zeer bezwaard door zulk onderrichte
Dovdoor de voorzitter als ondérwijsspooialist aangekondigde
fydo EEDDER» Amsterdam, zei o.m.: "Wij hebbon bijbelkennis
nodig voor het bestrijden van onze tegenstanders* Onze
kindoren niet. Wij komen in het gedrang on zullen hiertegen
moeten vochten mot al onze energio". Zonder stemming wordbesloten saam to workon mot Hot Humanistisch Verbond, ofschoon
dit hot niet op allo punton mot' hot' bkgoraaa's-rappo'rt oons
hootto to zijn* Gronoomdo de Ridder naai op "/orzook zitting ±:\o oommissio t
rapport*
In Dooombor zal'in Utreoht oon buitengewoon Dagoraads«
oongros wordon belegd.
In haar oongros to Rotterdam hooft de vrijdenkorsvoroniging "Do Dageraad" oon s trijdprogram van negen artikelen
vastgesteld. Na een inleiding betreffende stoffelijke nood
on angst voor do toekomst vermeldt hot o.a., dat de vereniging bestrijdt en zal bestrijden ollco regering en elke politieke of kerkelijke richting on elke instantie dor uitvoerende macht, v/aar zij de bij do Nodorlandso Grondwet gewaar1;
borgde rechten van sproken, schrijven, vergaderen on vereniging miskennen. "De Dageraad" zal eisen en naar vermogen bevorderen, dat aan allo culturele stromingen, in hot bijzondor de niet-sodsdicnstige, bij do vordoling van do radiozondtijd oon redelijk aandeel wordt tocgel-ccnd. Zij spreekt
zich uit voor oon wettolijlcc gelijkstelling van hot veras- 10 -
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son on begraven van lijken. Zij zal a-roligious onderwijs
bevorderen met toepassing van rationele on ethisch verantwoorde onderwijsmethoden. Zij acht Ycrruiming van echtscheiding sgrondon gewenst on verlangt oen rechtvaardige wetten 3KG T'ögöllng1 Van do positie dor ongehuwde moeder en haar kind,
Verder zijn er nog twee artikelen over respectievelijk het
bevorderen van wetenschappelijke voorlichting inzake' soxuelo
en eugenetische vraagstukken en togen discriminatie van bepaalde rassen of bevolkingsgroepen,
Hjdons do gedachtonwissclinê op hot voormelde congres
te Rotterdam is gebleken, dat men bezwaar had in hot s tri j dprogram een toevoeging van anti -militaristische of revolutionnairo tendentie, hoe voorzichtig ook goforiauloerd, op te
nemen, teneinde do "tegenstanders goen stok in do hand te
geven" on om te verhinderen, dat "Do Dageraad" zou komen op
do lijst van voor militairen verboden verenigingen,
VIII. ACTJJCVjS DBMOCRA.TIE EN HET RUSSISCHE PROBLEEM.

Naarmato de invloed dor Sovjot-Unie gedurende en na de
tweede wereldoorlog stoog, word do Verhouding tusson Rusland
on do rost van do wereld oon vraagstuk, dat steeds intenser
aandacht opvorderde.
In de afgelopen v/eken ia dat ook in Nederland duidelijk gebleken. In uiteenlopende kringon vrcrd in het openbaar wederom aandacht bostood aan hot onderworp: Sovj et-Unie
Yfest Europa. Zo bologdo hot "Comité voor Actieve Democratie"
to Utrecht eon tweedaagse conferentie waarin Pro f • Dr . ^th_»_
Lochor sprak over "De Sovjet-Unie en hot Russische verleden";
over "Do houding dor democratie tegenover do Sovjot-Uhïo" on I£p« Dr» J.Baronts over "Do buitenlandse politiek
dor Sovjct-Unio". Zijne Excellentie Mr.Icyinok, Nederlands
ambassadeur to Moskou, was in deze bijeenkomst aanwezig.
Do maohtstogonstollingcn tusson Rusland en Amerika gaven, zo word opgemerkt, aanleiding tot 'deze besprekingen,
waarin Professor Lochor do historische, Dr. Suys do culturele en Ur.Barents do politieke achtergrond behandelen wilde.
We vinden ver in hot Russische verleden geestelijke
verstarring, staat sabsolutlsme en hot ontbreken van geestelijke vrijheid terug, aldus de oorst dor drie sprekers. Do
hervorming on door Poter do Grote ingovoord, logden do grondslag voor verdere ingrijpende veranderingen. Toch kon slechte
oon klein dool dor bevolking doolncmon aan hot Europese geestelijke loven. Do grote massa drong or niet in door. Een anti-3uropeso neiging word merkbaar. Later is do ViTostors gevormde topklasse verdwenen. V/estors is do techniek, ovonals do
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• 11 verheffing van de volkskracht; Westers Is "ook de leer van
Harx, in Beland tot staatsdogma verheven. Nog niet Westers,
aldus prof»Locher, is het sterke collectivisme, dat vooral '
In de landbouw is doorgezet. Het vermoeide westen kent niet,
goals Hasland, het sterke besef ener roeping»
Dr»Suys noemde in zij» .referaat iiot beginsel der demo prat.l o;
eenheid, samenwerking en vrede» Z»i» is ho'-ïTde taak van het
""*
öomité voor Actieve Demo oratie dit fatsoensbeginsel te propageren» Na do'oorlog is de wederkerige uitsluitingsgedaohte
weex opgekomen* Dr»Suys zoide in verband daarmede, dat ook do
strijd tussen het communisme en het Episcopaat diendo te
worden Uitgebannen»
Mr.Barentö sparak over de buitenlands o politiek van
SovJet-Busland» DoHKpmintQrnl> die haar boodschappen uit Moskou
ontving, werd van do baan geschoven, maar spreker nam aan, dat
4e Sovjet niet hoeft stilgezeten. Er hangt nu oen andor bordje
voor» In do zogenaamde nationalo communistische partijen
bui ton Jtlsland tracht mön mot iwöulp van "leden»'aan deTmaoht
to konen* Do leden'kunnen echter,op de gang van zakon geen
invloed uitoefenen» Hior is derhalve goon sprako van oen
democratische partij» Zij is ovenmin nationaal, omdat do
nationalo ootomunistisohQ partij zich niet naar Don Haag, •
Parijs, Brussel etc» richt, maar naar Moskou» Wie communistisohe bladon loost, ziot, volgons do referent, voorbeelden to
over» Do verschijningsvorm van hot nationale oommunismo als
partij in 'dlverso landen toonde aan dat hot overal, ook in
aisland, sleonfcs oon mindorhoidspartij is. Buiton do partij
bestaat hot o.a. als aiif iitratio - in vakverenigingen.
Do spionnago-affairg in Canada domoünti^orao,'en dit
als oen andor verschijnsel van nationaal oo.iu-.uiiynio, dat
intoliocti|61on, dio goon communisten zij.i, bucoicl blokoa
Sovjot Aisland ton koste van hot eigen land to holpen.
Do fiuss.isoho on Amerikaanse zucht naar expansie vergelijkend, aarzoldo Mr*Baronts niet to zoggen, dat tussen bcldo
oen groot onderscheid bestaat» Eusland nestelt zich ovoral'
waar do toostejid rot is* Wolachtto do inloider do'Mtrxistisoho loer, tot wollcor volslagen afwijzing hot z»i.. in
Aisland wol niet zal lioaon, oon olomonb tor intoming van de
Imporialistisoho godacUuo, Sprokcz botoondo zich oohtor niet
gorust op het foit, dat do SovJot-tXnio zich agressie:? voordoeti
mtornationalo samon-verkiJt^" zag ATr.BarontB als enig middol om
oxpansio-zuoht te voorkomen. Bon andoro factor, maar ge on
boslissondo, is do huidige z«akko ooonomisoho positie van do
Sovjot»
Do'drie inleidingen, to dozar plaatse slechts boknopt
aangeduid, hobbtta aanleiding gegeven tot soms scherpe
reacties uit de zaal, Onder het auditorium bevonden zich
blijkbaar verschillende C»F,N.-funotionarissen»
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* BfS.P+lak. hoofdbestuurder der C.P.N., stelde onder
bijval de vraag of de Bussisohe buitenlandse politiek niet
door de klassenstrijd werd veroorzaakt. De communist
Zlinkenberfi. bekend vaA het Amsterdams Jeugdparlement, wilde.,
nu hier zoveel leiders der O.P.N, tegenwoordig waren, aan hen
de vraag stellen eerlijk te zeggen' o ƒ de C.P.N, al dan niet
door de So vj et-Unie gesteund wordt. lïij kon zioh niet indenk o/i>
dat het nationale communisme op bevel van Moskou zou handeler .
Zoiets kon hij zioh wel indenken, van de bij 'uitstek Internationaal georiënteerde Booms-Katholieke kerk* KLinkenboïg zou.
als het tot oorlog met Indonesië komt, 'niet aarzelen zioh aa.ri
de zijde van de Indonesiërs te scharen. De voorzitter van hou
distriót Utrecht der O.P.N., L .D .B • J.Kramer, putto1 uit do re-t:.--.
van Mr.Barenta zekere vijandignéKl jegens /de' Sovjet-ünie, De
argumentaties, als feitelijkheden aangehaald, vond hij een
Gdbbels waardig» In de U.S.S.R. bestond, volgons hem, politie:;.
en economische democratie». Het was niet waar, dat de oomnuniatisohe partijen buiten do Sovjot-Uhie koehandel drijven mot
Rusland, zijndo zulks in strijd met de leer van Marx en Lonin.
De CiP.N. krijgt geen bevelen uit do Sovjet-Unio en ook geen'
gold. Overigens aohtto Kramer het begrijpelijk, dat de communisten naar flusland kijkön,"ömdat hot de enigo sooialistisoho
staat zou zijn. Do inloider, Mr.BMfonts, ontkende in zijn
repliök, dat do O.P.N, niot onder invloed van do sovjet-Unie
staat* Naar aanloiding van oon opvorking van de communist
Klinkonborg ovor do spionnago-zaak in Canada vroeg Mr.Barcnts
do vergadering of zï'j in 'gomoedb goïoofclö', 'dat' de Bussisohis
samenwerking met do Canadezen in het spionnage- oompiot rcssortoordo onder hot beginsol van internationale arboiderssolidariteit. Tenslotte gaf de voorzitter als zijn persoonli':
moning to kennen, dat eón " oonf orontie als hior gehouden goon
nut afworpt, 'daar hot e«i« kennelijk onmogelijk was eon ob«*
jeotlof standpunt in te nomen on zoker : '
voor aanhangers
van do communistische ideologie*
H. CHRISÜENDQM M COMMUNISME,

Hen andere verkenning, van massaler karakter dan de doo.v
nauwelijks honderd belangstellenden gevolgde conferentie van
het "Comité voor Actieve Demooratie", was eon openbare discussie-avond in het Oonoertgebouw te Amsterdam. De oommissie
."Woord^ on Beeld" van do NedtHorvoxmdo Gemeente, verenigde
twooduizend belangs't'e'llondeh in een debat ovor "Christendom
on oommuniamo". Daarbij herinnerde D3, J. J. Baaices er aan,
hoo hij 13 jaar goledon mot do toenmalige voorzitter van de
C.P.N, op dozolfdo plaats had gedobattoord ovor "Christus of
Lonin" •
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Thans was het kamerlid- A, JT.Kbe J emans. "hoofdredacteur vaft "De
Waarheid1», de oojomunistisohe opponent* DsuBuakes zaide, da-1;
de politiek van de Christen gebaseerd is op~cle gehoorzaamheid
aan het gebod van God. De communist zet zijn ideeën door zoni'.t.i
God en zonder geloof, Daarorc kan een 'jLiris'ben zich nooit:
vereenzelvigen met de doèlütellir.fje.i Tan hot communisme, wolLVs
moraal de klassemoraal is» Niet ae klassest?ijd wordt onderworpen aan de eis der gerechtigheid, iuaar .luist het omgekee:?dv
geschiedt»
Koejemans aeide, dat het geen zin had de tegenstelling
tussen ahrie't'ondom on communisme te verdonkerananen,
De communisten steil an tegenover het Christendom, dat
leort dat alla leven terugwijst naar een God, de natuurlijke,
ontwikkeling aller dingen» Do mens heeft volgens die ideolcgio
de kracht om do wereld te verbeteren en to vernieuwen. De
kapitalistische maatschappij had, naar hot inzicht van deze
sprokor, do goddelijke gobodon over naastenliefde on bozit
tot eon aanfluiting gemaakt*
Ka een dobat ovor do vrijheid van koxk en godsdienst
in Bisland, welko vrijheid Ds* Buskos ten zoorste in twijfel
trok, sloot H+M.ycn Ifindwijk, hoofdredacteur Van "Vrij Nodorland", do dooV n'em voor^ozeTon bijeenkomst»
Van enigo toenadering tussen beido partijen kon niot
wordon gesproken*

x.
Do werkgroop "IfadioaaJ. Pacifisme" dor Algomono Nodorland,-.o
Vrodosaotio hoeft zion aangoflïoïïGn "w!7 "The War Rosistors
Intornational" (Intornationalo dor Oorlp^sbostrijdors), waarvar.
hot hoofdkwartior is gevestigd te Enfiold iu sngoland»
Hot bestuur vaa do thans ontstane irodorlandso ^deling
dor W»R«3^, word.t o, a, govormd door Mr.,'J*Sr,VaHT\^.'.5Jc "te Bouno.-'
orb o]£ on di ons echtgenote J. D, van Wijk-Eriks, Ds»H*J'»Misperol&jLBoijor, dions oohtgenoto L.M,Mispolblom Boijoivvan don Borgh
van Bysinga te Bottcrdam en TOOL flo u te Amstovclam,
Do "War Bosisters International" is oen internationale
organisatie, welko do oocrJog als oon mindaad togon de mensheid
bosohouwt en vastbesloten is geen enkele voim van oorlog to
steunen on te strovon naar opheffing va:i allo oorzaken van
oorlog»
Hot zich scharen van de Nederlandse groep vin do internationale gelederen brengt niot mode, dat in ons land nieuwe
pacifistische persoonlijkheden op do voorgrond komen»
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A S C S CONGES E.V.C

Op het 22 , 23 en 24 Mei 1947 te laeiröafden gehouden
Agrarisch congres der E «7* C» werden d6or'Y*^<POgI. (hoofd
Sociaal -Eoönomlson Bureau der l.v.c,,), H*v»d»kö:LEN en
J.H. O*v •ffiKfSaEff(rosp, voorzitter en secretaris der landelijke
bedrijfsgroep Agrarische Bedrijven der E. V., C.) inleidingen
gehouden*
Op het oongres werden twee resoluties aangenomen* In de
eerste werd aangedrongen op het bereiken van één zo groot
mogelijk rendement van alle productiefad toren. De arbeiders
moeten door middel van de vakorganisaties volledig worden
ingeschakeld*
De tweede resolutie eiste een menswaardig bestaan voor
de landarbeiders; die allen hun krachten inspannen voor het
nationale belang* De materiele en culturele achterstelling
van hot platteland moet binnen de kortst mogelijke tijd
worden opgeheven* Da dit verband dient iedere loonsverlaging
to worden afgewezen* Gestreefd moet worden naar het opheffen
van loonsverschillen tussen land- on industrie-arbeiders*
Hl. STAKINGEN iDT NEDERLAND.

In Nederland, België on ïïankrijk braken do laatste
weken zogenaamde spontane staJclngon uit, wolko gewoonlijk
maar kort duurden* Do inmiddels opgeheven spoorwegstaking in
Frankrijk maakte daarop eon uitzondering* Zonder enige serieuze
aanleiding word het arbeidsproces zodoendo ook in ons land o:
tal van plaatsen willekeurig onderbroken. De veronderstelling
dat o on communistische leiding in Y/est-Suropa deze stakings»
actie centraal zou regelen, vindt in het gebeurde to Botter!--, r.
geen tegenspraak* ' '
Op 3 Juni 1*1* brak daar oon wilde staking uit» onder hc.
A>*T*0.-porsonoel van t.Gond & loos, waarbij ongevoor 400 porsonon waren betrokken. Aanleiding was hot foit, dat drio
personeelsleden. dio Zaterdag 31 Mei 1947 weigerden onlg ovorwork te verrichten, ontslagen waroa. .>
Toen do staking eenmaal gaande was, werden or tevens *
eisen voor loonsverhoging gestold. Door de stakers in de'ïdaas"
stad worden enkele vergaderingen belegd in do open lucht.
waaraan omstreeks 175 personen deelnamen. Zo werden gelold
door enige E.V.C.- C.P.N.-lodon. Daar goon enkele vakbond zich
aohtev do stakers stelde, en hun dus geen financiële hulp word
geboden, besloot men verschillende bedrijven te bezoeken mot
steunlijsten* Onder de stakende arbeiders worden pamfletten
verspreid vanwege hot A^T^O », ^lanfien^ehjarti^ings^^qomitè •
(A,*B.C») waarin do arbeiders word gewezen op hot ohverahtwoordolijko van hun daad» Hoewel onigo wekon tovoron ook
enkele personeelsleden waren ontslagen, was toon goon staking
gevolgd* Deze ontslagen waren door het Comité 'ongedaan gemaaic:
dat ook nu voor de drie betrokkenen bezig was, Maar thans, zo
luidde hot vorder, moest er plotseling gestaakt worden, •
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Volgens hét verspreidde vlugschrift had de C.P.N, haar leden
opdraoht gegeven zioh in de bedrijven te verenigen tot bedrijfsgroepen, die politieke opdrachten van de partijleiding
moesten uitvoeren. Zij jooesten onrust in de bedrijven verwekken. en, als het kon, stakingen pro-yóoeren. En daar nu de
A.T.O. ook op het C.P.N.-lijst;je Suocd, werd deze staking
zonder geldige reden ontketend. De arbeiders werden voorts
in het pamflet opgewekt de staking te beëindigen en zioh niet
voor het C*P.N.-»karret j e te laten spannen. Door de stakers
werd getraoht op verschillende andere plaatsen onder 'het
A.T.O «personeel een sympathie- staking te organiseren. Dit optreden had niet hot minste suoces, Do bedoeling van de bol- •
hamols wordt duidolijkor. als mon kennis neemt van eon E.V.C."
manifest, "dat opwokto tot s'caking in do metaalbedrijven to
Arastordam. m oon twoedo manifest werd aldaar het politioko
dool "Staken togon do Begering» onomwonden geuit. Hot ging
niot togon do werkgevers, naar het heette.
Ongcvoor drioduizond motaalarboiddars in de hoofdstad,
aangesloten bij do E.V.C., hadden govolg gegeven aan de
voronvormoldo oproop van do Landolijko Bedrijfsgroep Metaalnijverheid en gingon Maandag 2 JPuni 1947, to 15 uur in proteststaking. Eon groot aantal van do arbeiders, eveneens lid van
do E.V.C., blook ovonwol to hebben 'doorgewerkt. Door andoro
georganiseerden word niot gestaakt.
Ciroa 800 stakers kwamon bijeen op hot Mosvold,to
;
Amsterdam, Daar word oon motie voorgelezen. Besloten word clev'
to verzenden aan do Minister van Economische Zaken on aan do
pers» De motie bevatte de navolgende eisen;'
verhoging van de minimumlonen met 10%, met een
evenredige verhoging van he« maximumf
vaoantietoeslag van 50$j welke nog dit jaar
moet worden verstrekt;
verhoogde uitkering bij ziekte on ongeval.
De arboidors, "dio door»vorkton, ondervonden goon overlast van do stakers. Do volgondo dag word het werk normaal
horvat.
Hot internationaal karakter van do recente stakingsbowoging vioï" vbb'rts aif 't G' leïdbn uit oon rode van de E.V.C,sprckor H.v.cUMplQn. dio 6 Juni 1947 in "eon bijeenkomst van
stakQj3dp_ ^afldjirVoi'dprs
'
to Gröningon o*m..mododoQldo, dat
h'ot noorXoggon van hofc' worfe' niot ïogon do böoron, maar tegon
do Bogoring was gorioht. V/.d.ïfclon wilde dezo niot toovalligo
staking, in intornationaal verband zion. Eon sfekingsgolf,
zo z'o'ido hij, slaat ovor frankrijk on Bo3giö on hoeft thans
ons land bereikt. Hij vorwccs voorts naar oen diozolfdo mórgo.
uitgebroken staking in hot bakkorsbodrijf in do hoofdstad*
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Ook dat conflict was kortstondig» Er zijn in Amsterdam.
ongeveer 300 bakkersbedrij ven; bij 47 daarvan, welke totaal
440 personeelsleden hebben, staakten 320 iian, Tier grote
bedrijVen(aet meer dan 25 man) tovamen dientengevolge stil te
liggen* Alle overige, kleinere bakkerijen misten slechts enkele
arbeiders of waren in het geheel niet bij deze aotie betrokken,
De S.V.C* slaagde er niet in de broodvoorziening van de hoofdstad in enig opzicht in gevaar te brengen*
Eveneens in Amsterdam had de B«V* C . -bedri j f agro ep
arin op de
"Qverheidspersonool0 een manifest uitgegeven, waarin
finWrio t ««I MP «ll^jlre positie dezer werkers de aandacht was
gevestigd*
Op 29 Hoi 19^7. word aldaar eon lodenvergadering voor do
genoemde bedrijfsgroep gehouden, waarvoor zo grote belang**
stelling werd botoond, dat 300 tot 400 loden in oen twoeda
zaal mo oston worden ondergebracht. Verschillende sprekers
voorden hot woord. 3en motie word aanvaard, Aan do: pers word
naar aanleiding daarvan modogodoold, dat do s» V, C,, tor bo~
roiking van haar oison, zijndo toelating tot het georganiseer*
ovorlog. oon loonsverhoging van 10$ on vaoantio-toeslag, oen
dologatio naar do Bogoring zou zonden* Tegelijkertijd word 25
Juni 1947 bopaald als ultorsto datum, waarop over dezo eisen
zal mooton «jn ^beslist. Indien men goon gehoor mooht vindan,
yl op 26 Juni 1947 opnieuw vergaderd worden» Dan zal worden
vastgesteld, wannoor oon staking van 24 uur zal worden gohoudon*
'
Do E.V.C, stolde ton bohoovo van do arbeidors in do
Hout- on Meubelindustrie to Amsterdam, do volgondo eisen:
10% loonsverhoging van hot minimumloon,
wat neerkomt op oon grondloon van f* 50,por wook;
12 dagon tpaoantio mot 50$ vacant ie-toc slag
on hogere uitkering bij ziokto on ongeval.
Om daaraan kracht bij to zotten word 5 Juni
1947 oen proteststaking geproclameerd van
24 uur..
In do middag belegde do S.V.C, oen bijeenkomst, welke
word bijgewoond door ongeveer 200 arbeiders, vaji wie do moesten
E.V.O»»ors* Qprokors waren: H. CC ENEN, H.HDJffi on H.W.3ISIpEM/L,
allo functionarissen dor E.V.C*
Wannoor do Bogoring do loonstop handhaaft, aldus Horn,
xal do'E.V*C* do arbeiders mobilisoron on oproepon tot do
strijd. Do moolfabriok to Leiden, do havenarbeiders to RDttordam, do motaalarboidors to Amsterdam en nu do arbeiders van
moubol on 'hout staakten* En dit was, volgons spreker, nog ftaar
hot begin. Wanneer geen afdoende resultaten worden bereikt,
jaoudon gro^ro ttotios, worden ^Qor^anirspprd*
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Poenen zeide o*m«f dat bij deze staking In de hout- en
meubelindustrie niet alleen arbeiders te Amsterdam waren betrokken, dooh oofc te Zaandam, Hilversum, Botterdam, Zwolle,
Almelo. Stadskanaal en enige andere plaatsen*
De volgende dag hervatten alle betrokkenen de arbeid*
ge t .aanmoedigen tot aftaklng doo.v de S..V,o, gebeurt
blijkbaar weer niet over de gehele ii.iio. iv.wrèji de E.V,C,
enerzijds stakingen heeft uitgelokt, teued* ei j anderzijd»
soms remmend op. De voorzitter van 6è.i der bedrijfsgroepen
bekoelde de staklngslust van de leden liet do mededeling, dat
het bestuur er niot over dacht een staldng T.O proolamoren,
dooh dat do E«V.C. anderzijds, lüclon de l&don spontaan tot
oon staking overgaan, als organisatie vorpl..<£it is zioh aohtcr
do stakers to plaatsen.
Wegens do sloohto finanoiflle toestand dor E.V»C. zal men
do VDorkour govon aan korto "protoststakingor. van enkoio uren,
zo nodig van oen goholo dag.
Vojaaoldon wo hior nog oon staking van haverwerkors to
Battordam, wolko vrij omvangrijk bleek on t/aéujveor do E.7,C.
tevens oon prostigo-kwostio aan do orde kwam*
Op Zaterdag 24 Moi 1947 was door do Sohoopvaartvoroniging
Zuid (S.V.Z,) to aattordam. modogodoold, dat Pinkatermnandag,
26 Mol. "tor lossing van enige sohopon in de havon moest worden
goworkt»
Eon aantal arbeiders volgorde-• die Maandag oohtcr do
opgodragon arbeid to vorrlohton* Do E.V.C, adviseerde ook do
andoro arboldors goon hand uit to stokon» l.i J.a morgen van 27
Mol 1947 woigordo do S.7.2, do door haar Lr^otoudon workbookjcs
dor stakende arboilors vrij to govon on do a:: b riders opniouw
to work ta stollon»
HLorop proolameerd© do E.V.C* oon algouono staking voor
allo havonarboidors. Omsbjfocks 3000 personen haddon aan dozc
oproop gehoor gogovon, in do loop van do dag b•>sloot do S.V.Z.
do werkboekjes wodorom aan do botroickon arbeiders uit to
roikon, zodat zij mot'ingang van Woonsdagmci^o.»1., 23 Mol, hot
work kondon horvatton* Da E.V.C»* dio bij dit s-Jllos door do
S.V.Z. nooh in hot inhouden, noch bij hot wccv uitreiken dor
wojöcbookjos 'tftia gokond| vooldó zich door do nov/Iing dor S.V.Z.
gopasèoórd on boworkstolligdo, dat do stakinö tusnog op 28
Hoi d.a*v* word voorgozot.
Eon on andor word door do S.V.C, op oen door haar op
27 Moi 1947 voor do stakers bologdo vorgadcri.v, bosprokon.
Hierbij word naast do erkenning dor E.V.C* oo.'r goflist, dat. d
do S.V.Z. göon stralmaatrogolon togon do stolcors zoudon wo
getroffen on oon nnnta.l ontslagen vaste arbeiders opnieuw
zou worden aangesteld*
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Da E.V.C, kon deze prestige-aotie echter niet onbepaald
doen voortduren, daar zij financieel niet in staat bleek de
stakingslasten te dragen* Zij vergaderde Woensdag 28 Mei 19 4V
met ongeveer 1200 stakende'havenarbeiders en adviseerde het
werk terstond te hervatten.
Inderdaad ging men die middag allerwege weer aan de
arbeid, nadat de S.V.Z. bekend had gemaakt dat er geen strafmaatregelen zouden worden getroffen. Bij deze staking waren
voornamelijk losse arbeiders betrokken* Slechts enkele tientallen vast-aangestelden hadden zich met hen solidair verklaard.
Op IS Mei 1947 waren 125 arbeiders van de mèelfabriek
"De Sleutels11 te Loidcn opnieuw in staking gogaan. De maand
tevoren was do toen ovcnoens stakende arboidors toegezegd,
dat ovor hun ais, indeling in hogere gamoentoklasso, spoedig
zou wordon boslist. Hot werk was hiorna horvat. Toon na ruim
oon maand do beloofde uitspraak nog niet was godaan, logde
vrijwol hot goholo porsonocl uit protest do fabriok wejorom
stil.
Bij oon bosproking op 2 Juni 1947 tusson do directie
on do arboidors, vroogon do laatston, in plaats fan opnamo in
do 2o üasso loongroop, oon loonsverhoging van 10$.
Op 5 Juni 1947 word hot worJc, op oon onkolo uitzondering
na, dóór hot ganse porsonool ondor do oudo.loonvoorwaardcn
horvat. Do dirootio is do arboidors oohtor in zovorro tegemoet
gokomon, dat zij zich borcid verklaard heeft, hot loonvorsöhil
tussen oon 3o on 2o klasso gomoento. to storten in eon z«g.
vorniouwingsfonds. In termijnen zullon do gcstortto bodragen
aan do worknomors worden'uitbetaald, bohoudons goedkeuring
van de Hijksbojaiddolaars,
Eon wildo staking ondor hot porsonool van'do Ngdorlanc'to
^JabqJLfabriek t o Doilft. hooft onigo dagon geduurd» DO 'oorzaak *~'
was ontevredenheid ovor hot lango uitblijven cnor beslissing
van hot Ooilogo van RLjksbömiddolaars inzako oen gunstiger
rogoling dor tariofpromios»
Do staking was algomoon on omvatte ongeveer 600- man.
Do lrüniowvakbondon haddon - zonder voel succos - hun
lodon aangoradon woor to gaan arboidon. Do E*V.C. word voltomen bui ton dozo staking gohoudcn. Een voorstel om haar in
dit conflict to betrokken word mot grote meerderheid door do
stakors vorworpon.
Nadat do dirootio toezegde eon door do arbeiders verlaugdo tooslag van 10$ mot torugworkondo kracht van 28 ^pril
1947 af uit to botalon, kwam do kabolfabriok op 10 Juni 1947
woor volledig in bedrijf.
/

t
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S

8.5.47
8.5.47

Hoogovens te Velsen

Aardewerkfabriek
"De Sphinx" te
Maastricht

i

5.5.477.5.47

Landarbeiders te
Oldenhove

1.5.472/5.5.47

30.4.47
12.5 «4-7

N.V. de Jong en van
Dam, textielfabr.
Hengelo

Landarbeiders te
Zuidbroek

TIJDSDUUR:

BEDRIJF:

OVERZICHT der stakingen

Niet uitkering
extra loon

E. V.C.bemiddelde tot opheffing staking.

INMENGIHG
VAKBONDENJ

niet ingowil- -«akbondfin er
ligd.
tegen.

eis geheel ingewilligd.

aftrek van ~$ c, onder zelfde
van Standaard- voorwaarden
loon, ter vor.- werk hervat
ming pensioenfonds

geen

werk hervat
betrokken
meisje weer
aangenomen na
door haar aangeboden excuus

Proteststaking
arbeiders wegens ontslag l
arbeidster

loonsgeschil

RESULTAAT J

JLABD en
AANLEIDING*

ged.pers. eisten uitbebetaling gratificatie.

40

125

40

11

AANTAL
STAKERS:

ff
ff

l

Wolleastoffenfabr, 12.5.47
fa. G.Dröge Til- 13.5*47
burg*

12.5.47
13.5.4-7

12.5.4713.5.47

Dienst uitvoering werken,
Den Helder

Betonfabriek
Koppenrade te
Zwolle

35

9*5,47
12.5.47

Cartomiagefp.brjei::
"Rocaito", A-poL*
doorn,

130

40

ged.pers.

AANTAL

TIJDSDUUR:

BEDRIJF:

OVLH1ZICE3.1 der staking on

proteststaking
wegens te lage
brood-en vleesrantsoenering

symp.staking,
daar een der
arb.v/egens wanprestatie in '
loon was achteruitgezet,

ontevredenheid
over te laag gesteld maximum
uurloon.

eisten' loopa^sinc üioVvTïe
G,A,O, er. opslag sociale
werkster

«UKD on

IMdENGINGVAKBONDENS

•*•

hervatten.

geen resultaat; Vakb.adviwas gericht
seerden
togen Regering, werk te •

arb,weer hervat,
enige arb.namen
ontslag

xverk voorlopig
E.V.C* keur*
ondsr zelfde
de staking
voorwaarden her- af en bemid«
vat,
de1de»

r,L-- -;.r,6ov:illigdï E.V.C, trad
•J »..',#O, tcft,«ï.ibemiddelend
r.a.st, üoc. werk- op.
ober bloef in
dienst

RESULTAAT»

1

l

13.5.475.6.47

14.5.4723.5.47.

Meelfabriek
"De Sleutelsr*te
Leiden

Textielfabriek
fa. Jannink
te Goor.

20

125

12.5.47 plm.100
2 uur

60

Wollenstoffenfabriek 12.5.47
fa.Gebr.Tranken,
Tilburg.

Wilton-Pteyenoord
Schiedam

60

TIJDSDUUR»

Wollenstc-Ci'önfc'.briek 12.5.4-7
f a. Schoenmaker s
Tilburg.

BïïDRÏJFt

OVERZICHT dor a

20 arb.staakten
ter ondersteuning
eis loonsverhoging.

arb.eisten loon
van 2e klasse gemeente, vervolg
vorige staking

sitdmmstaking,
tar verkrijging
gratificatie.

proteststaking wegens te lage orooden vleesrantsocnering
idem

IKMENGING

idem.

eisen ged.in- vakb.trachgewilligd^
ten te bemiddelen.

oorspr.eis
vakbonden
niet ingowlH steunden deligd; doch
20 actie niöt
loonverschil
wordt door
directie gestort in fonds

uitbetaling
toegezegd

idem

geen resul- Vakb.advltaat; was ge- seorden v;erk
richt tegen te hervatten,
Regering.

RESUIT^Tt

ged«
arb.

80
40

19.5*4?
l uur
26.5.4728.5.4?

2.6.47-

7.6.47
2.6.475.6.47

landarbeiders
prov«Gronlngen

havenarbeiders
Rotterdam

Textielfabriek

Kayser LonnekerEnschede
Textielfabriek
ter Kuile,
Enschede

plm.
3000

120

19.5.4721.5.47

Zinkfabriek te
Budól

14

16.5*4-7

TurfstrooJsflif:
te Erica

B12DRIJF:

'Vo-BZICHI der atuMingon

'•"

"•"

verandering werkgeen
K .L .B . bemid*
tijden i.v.m. hoge
delde.
temperatuur geëist
staking uit protest zaak in onder-E .V.C, bemidvöwaêonde overbezoek genomen delde.
lasting der arbeiders

eisen niet
door E.Y.C»
ingewilligd, georg tegen
Motie aan
Unie en Heg.
Heg.verzonden
prot.symp.staking
werkboekjes door E.V.C»
E»V,C. wegens feit aan betrokke- georg."erken*
dat arb^die Pinkster-nen terugge- ningskv/estie".»
maandag weigerden
geven,
te werken, daarom op
27.5. van arbeid
rordan' uitgesloten.
proteststaking E.V.
C» tegen verlaging
max uurloon der
landarbeiders

bazen.

protost tegen aan- .geen resultaat vakbonden
stalling van volgens
keurden
arb,onbekwame onderstaking af.

hoging

INMENGING

3.6,4-7
24 uur

6.6.47-

Houtbcwerkers
Amsterdam en omg

Bakkersbedri^von

A,T,O.personeel
Rotterdan

;jr. sterdam

2.6.4?
2 uur

TIJDSDUUR»

Metaalbewerkers

BEDRIJF»

OVERZICHT dor stakingen

400

p la.
300

staking tor ondersteuning eisen*
loonsverhoging on
nationale feestdag geen vacantiosnippcrdas•

onige
honderden

to^c.n Unio cai
Rog.

IHMENGING
V/JBOSDSNi

eis* loonsherzienins , bosliss.C»v. door E.V.C. geUnie was hierover
Rijksbom.eni- proclanoord toroeds in onderhande- ge dagen latei^ gen de Unie
ling
gedeeltelijke en Regering»
Inwilliging toegezegd.
protest tegen ontgoon rosulta- Unie bemiddelde
slag 3 arboiders,j
ton>
tegen gestook
later ook loonkwesE.V.C.
tios

zelfde voor- geproclameerd
rmarden her- tegen Unie en
vat
Rog.

arbeid onder door E.V.C»

staking ter ondercuöcr
stGiorln,''- olper'.f
•vOor'.r^jr<'lc;Vi
loonycrh,10^; __\v:can- v;cvlc horv.-it
tieoocslag ^0^ VOThoging uitkering bij
ziekte»

pin.
2600

UJMLL
MBD .en
STJJCERS: ££Ef

Ned.Knbelfabriok
Delft

Hoogovens
Volsen
5.6.4710.6.47

T Ju

staking op instigatie E.V.C, teneinde
looneisen te bespreken

300

Ned.Stoon-Sleep9«6.47
dicsnst v/h .C.Snit 2 uur
Rotterdan.

protestactie I.V.EI.
loon; door E.V.C*
ovorgenonen gericht tegen Regering

staking i»v*r.. uitblijven nic-uv/o t-ariofloon systoou»

Unie keurde
optreden af.

Vakbonden er
niet bij,
E.V.C, or' •
uit geweerd.

werk normaal door E.V.C*
hervat geen
georg.
veranderingen

bespreking
voorgesteld
aan C*vjli3ks
bem.j college
stonde later
toe

on
var. terugwerkende kracht
10$ toeslag
uitbetaald.
eisen niet ingewilligd.

."»"."5-«'O^*—l.'
t*.f •-. ' ï ' -J •'.<•
?*,-",•>
dot locuoir-ic-'i ^.-."j.«'i'
.-* -»K'<••*
-•• .r*-t
lijk v-vc-ü arsov.'c

sltdownprote st staking daar beloofde
uitbetaling winstaandeel niet doorging door College v.
Rijksben.

700

200

6.6.477*6.47

Wilton-Payenoord
Schiedam

<$ landarbeiders god. 5»6.47"
., t prov. Groningen, 16*6.47

. -t

*

BEDRIJF:

OVERZICHT dei' s telling en
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EN

de lande.'
op het

heeft afgelegd, blijkt de gezindheid c' e:? l\, v. omleiding uit
toespraken, gehouden in een openbare? eaiioi^ors.tievQ
Tan de plaatselijke Eenheids-Vak"-Centralo t« üpttor
werd op 4, J\ini 1947 "in de RLviera-hal door a-;.iv.-a fr'/
personen bijgewoond. Da S. 7,0. zag zich sui'OO'l'öaatt ala.m vs
slaan wegens do bijzondere gebeurtenissen .l.i rtiaonósio, ao
deelde D* van Vliet, als voorzitter fuT-go^orn {. .mdtu
A«y»d«EEflG, voorzitter dor plaetao.lJLJl-o ïï»V..C«., ooi'-.iid
sohorpo orltiek 'op do bewering van hot "Vrije» Volk:''* üat Sc
E.V.C, stakingen pïovoooert» Do .stakingen onr.,-.-*£i.v..if vo.l^oi,,*
v»d»Borg, spontaan, maar natuurlijk krijgen O.c ocxmiuüvioL. ov
uitoindolijk do schuld van. "Do koloniale, ooiricvf. lijl-.t ouvej>'
mijdolijk. tonzij wij als arboidors cLcao 'vcriiAAAü.i'-it» " Op do
vraag "wat Jouflt vorklaardo v.d.Borg zioii soll'Ia: v r.ot do"
Indonesiërs* fProdikt dus do opstandigiioici otvVro -ió arboicexi'.
sobudt zo wakker uit hun golatenhoid ej. vsitu /,r; op tot bo
wuste klassostrijd". Mooht het ondanks ullis tooi- tot eon
oorlog komen, dan zou dozo E»V»G.-voonv.\».i Ao .ïndoaoaiCrs
willon vragon: blijft da zachto JavatJ: die ?.i,1 n'z nijt, öpaat»
onzo soldaton, want hot zijn kindorcr... d:.-- in'.t:-vo*or. wut 20
doon on wordt goon Ghriston, blijft £löhüjiv:cd;.-n, spat-jp onï,c
krijgsgovangonon on doodt hon niet, soalü \\l.'l 'Ixriat-oson
dit doon»
"
Borend .BLOKZgC.JI» gaf als volgondo Vi.ooViTLvoi.ccU'i* to koLi.'.on}
dat. hoo' do rogoling' Jvan do Indonosisohc l-.vr. .-5 sv:1 3 In politio'c
opzicht ook mogo zijn, do oplossfJig to-^ fccvt'.t., \3j- t elloa v^oi >liovond moot wozon» Blokzijl zoido porsooiü.l.iV. raar parijn v-t
zijn gowoost om to boworkstolligon, dat i'Cuv '.--.w - ' vl.öc«-p.vc al ^on^
van het Yforoldverbond van Takvoronigingor. ,- " v-.;,\n JTcdörlani'. '-.•:,
naaor hot Ö»OéB»S»i»^oongros zou word on njlv-jvxa^i.UvJ.,
Blokzijl vorhougdo or zich ovor, dat do rJ.O.A' ,6.;c , rln iiot
Woroldvakvorbond is opgonomon, 5sode.t, vA-ij-.no'-.i hot "/ot. oan
oorlog zou komen, waardoor do worolavro--:r: -.'.v. ^x>v^a;- a -DU l:oao.u,
zij straks oon boroop kan doon op de a:?bc,.lAv-v.;«tlpi.-j3o int.cr»nationaal» Volgons Blokzijl hobbon °wij airs --i^oi-Ioro poou
profijt ven oon Nodorlands-lndiC", dcca v:,l r-./, o o:.. TP.ÏJ
Indonosiö» Er mooton göcn schopon mot bi".»'.^o.u a.~o;' varen van
Amsterdam naar Batavia, doch 20 mootöü -n\v^.'. v=.-.- Bi Uv/is. naar
Jimstordanu Indion dit alles niot lukt, aan, a :'/.-. v.ï VTidcvljl,
mogon wij als arboidors ninaaor toostaan, lU.t ':f.'.\:. Ac. viVi^onon
gobrtdJt wordt gomaakt.
*
- ?,& -
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»Als in Bidonesi» een front wordt gevormd, dan moeten wij
als arbeidersklasse, in Nederland eveneens een front vormen,
ongeacht hoe we politiële gezind of georganiseerd zijn*"
Twee dagen tevoren, op & JXini 19 é7, had Berend Blokzijl
in een openbare bijeenkomst van de E.T.C, afdeling Amsterdam,
bijgewoond door &5QO personen over Indonesië o.m. gezegd i
uHet Nederlandse leger is reeds in beweging gekomen. Wij, van
onze kant. zullen je'echter laten merken, dat wij beter
gedisciplineerd zijn; Doch als wij zullen soggon "sla er op
los, slaan wij goed". Hierop volgde langdurig applaus en
weerklonk het geroep "Staken".
XXV. INDONBSIBf

In de leidondo kringon dor vakbewqging hier to lande
heoft bijzondere belangstelling bestaan voor het van 15 tot
on met 17 Moi j.l, to Mfllang gehouden congres van do arböidorsorganisatio "Organisasi Booroöh Solo areoh; mdonosla".
moor bokond als hot Sobsi-oongros. Zowel van do E.7. C. ais
hot N.V.V. is daar oon delegatie aanwezig gowcost.
m vorigo ovorziohton is roods gowozon op de band, die
bostaat tusson do E.V.C* on do S.O.B.S.I., wolko bosohouwd
wordt als oon- krachtige arbeidersbeweging on naar hot oordooi
van do E. V. C «-leiding in allos volkomen op dozo Nederlandse
vakcentrale gelijkt on van dozolfdo structuur is*
Er is echter nog oon bijzonder - niet uitgesproken punt van ovoroonkomst tusson do E.V.C, on gonoomdo oontralo
vakorganisatio op Java on wel,dat boido naar buiten do
communistische invloed trachten to ontkennen dan wol deze
pogon to oaraouflorenè
Do E.VéCé-ioidoir Blokzijl hooft tijdens zijn aanwezigheid
ie DjooJakarta oen verklaring afgelegd, bohelzendo o.a», dat
do Noderlands-ïndonesisoho besprekingen in oon ongeschikte
sfeer worden gehouden; hot wantrouwen zou ocrst verdwijnen
als do Nederlandse troepen teruggetrokken worden. Hij zou in
Nederland oon algemene staking organiseren, indien do Nederlanders do besprekingen mot do Indonesiërs niet op vredelievende
wijze wisten to boöindigon.
3Üjdona.hot congres te Malang heeft Blokzijl andermaal
het oommunistisoho standpunt verdedigd, dat'de troepen zo
spoedig mogelijk Indonesië moesten veadaton. Hot Nederlandse
leger, waarvoor volgons spreker finanöiBlo steun uit Amerika
wordt ontvangen, vormde een voortdurende bedreiging voor do
Indonesiërs on om do troepenmacht in stand to houden had de
Nederlandse Jtegoring zelfs do bevolking de nodige grondstoffen
onthouden*
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Ten. aanzien van een Internationale boycot van Nederlandse
schepen, die volgens de Australische afgevaardigde Campbell
(cwmraunist) door de vakverenigingen in zijn land georganiseerd
Soa worden, verklaarde Blokzijl, dat dit aan het Wereldverboncl
van TFakverenigingen zou worden voorgelegd» De E. 7, C, zou
trachten elk advies dezer federatie op te volgen*
Aan vorenstaande beknopte beschouwing over het congres
kan nog worden toegevoegd, dat besloten werd tot een tweetal
boodschappen, gericht respectievelijk aan het Nederlandse
volk en de Nederlandse arbeiders, waarvan de inhoud voor dit
overzicht niet van direct belang is, behoudens dan, dat de
Sobsi de hoop uitspreekt, dat de Nederlandse arbeiders mot
alle beschikbare middelen bij de Nederlandse Qogoring zullen
aandringen op stopzetting van hot troepenvervoer on terugtrekking van allo zich op republikeins gobiod bevindende
legeronderdelen.
Evenals in Nederland is do l Mei-dag ook in mdonosiü
govlord. waarbij hot oonhoidsstrovon der indonosisoho arboidors tot uiting is gekomen. Allonwogo zijn bijeenkomsten '
gehouden, waarbij ook offioittLo rogcringsporsoncn dor repubHafc-tegenwoordig waren en het woord hebben gevoerd» in'
algemene zin is in toespraken, dagbladartikelen en radiotoespraken herinnerd aan de strijd van de arbeiders tegen het
kapitalisme en het imperialisme, mot de P.K.I. vooraan»
In het blad "Bintang Morah" (Iböo ster) dor communiston
is tevoren ex nog eens ronduit op gewezen, dat de arbeidersstrijd politieke instrumenten moot benutten, aangezien het
socialistisch probleem alleen kan worden verwezenlijkt, indic:,
do arboidors volledig do macht in handon hebben zonder haar
to dolen mot do bourgeoisie. De strijd dor arbeiders - aldus
hot blad - is or op gericht zich moostor to maken van de
politieke'macht on haar to verdedigen in verbondenheid met
do boeren,
DLt is kernachtig uitgedrukt hot dool der P.K.I,
Do rooonto notawissoling tussen do Oommissio-Gonoxaal
on do Bopubliok Indonosiö heeft tot oen groto mato van commentaar aanleiding gogovon on in hot bijzonder do oritiokon' op
do ropubllkoinse beantwoording van do nota dor OommissloGonoraal hobbon uitgewezen, dat do politieke verhoudingen on
tegenstellingen h»t,l, geen noemenswaardige wijzigingen hobbon
ondergaan*
Do progressieve groepen on zij die aaneengesloten zijn
in organisaties, waar geheel andere meningen worden gehuldigd
dan in het kamp der vooruitstrovonden, zijn kennelijk niet

- 28 - •

geneigd af te wijken van de uitgestippelde richtlijnen,
waarop de resp» propaganda Is gebaseerd,
De C.P.N", beschouwt het ant'-voord van de republiek als
volkomen bevredigend, hetgeen uitsraard geen verwondering
behoeft fte wekken, omdat reeds aanstonds na de Kegerlngsverklaring In verband met de indiening -nin de nota van de
Commissie-Generaal door de C.P.N. daarop oritiek is'geleverc»
op één wijze, welke niet anders kon doen 7orwaohten. Tan de
gelegenheid is toen ook gebruik gemaakt te verkondigen, dat
harerzijds reeds lang gewezen is op do fat£..L> wending, die
de gebeurtenissen in radonesitt üroigdon to .vjaea,1 wat dan
nu door de Begeringaverklaring •• aldus do c,;-'„N, - wordt
bevestigd, "oon verklaring welke onbarmhartig de plannon
ontmaskert Yoor gewapend optreden, oio sloolts kwalijk
vorborgon wordoa aohtor do fraaio woojdcn over het program
van Linggadjati.
19 Ji:rJL .154?»
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