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COMMUNISKiE INTERNATIONAAL*

Bij voortduring blijkan do communis t is ohe partijleiders in
Vfëat-Europaj die trouw zijn aan het Stalinisme, beducht voor zogenaamde nationaal-coaounistiache of Tito-istisohe neigingen, van
de dezerzijds gesignaleerde oppositie in het communistische kamp
van West-Duitsland (zie overzicht no.8"lC-t9j blz, 1) werden ook
oldora, ofschoon publiek minder opvallend, symptomen waargenomen»
In België ontstond politieke deining rond Jean Borremans, communis tisch. Kluner lid en oud-mini s t er, tavens lid van ïiet Centraal
Comité en het Politiek Bureau van de C a P r B e Hij zou door sommigen
in de partij verdacht zijn ven hot koesteren van nationaal-communistische sympathieën* In hot Centraal Comité der Communistische
Partij, dat begin September te Brussel vergaderde, vielen daarorer harde woorden, Borremans kreeg gelegenheid in critiek en
zelfcritiek zijn standpunt breedvoerig uiteen te zetten. De weergove van zijn woordea besloeg in de "Pede Vaan" (10-9--1949) een
volle paginas
De gerezen tegenstellingen werden in zoverre weggenomen,
dat de eenheid van do c,pri naar buitgn niet werd verbroken. Sommigen zien in de onenigheden™een geënsceneerd spel van de Belgische Communistische Partij teneinde.invloed te verkrijgen in
links»socia.llstlsohe kringen en speciaal in de opgerichte, of
nog in oprichting zijnde socialistische "actie~com.ite's" aldaar.
De voorzitter der S .?,B,. de heer MaxBuset, waarschuwde in de
socialistische pors tegen mogelijke infiltratie van deze actiecomité* * s door communiston.
In Frankrijk heeft een beslissing van het Politiek Bureau
der Parti Communiste Pran9aia een plaatselijke zuivering in de
partijgelederen, daterend'van Juli 1948, ongedaan gemaakt. Ze
geldt de terugkeer in de boezem der communistische partij, o,nu
VGn Louis Pjlgji» afgevaardigde van de Somme, burgemeester van
Longueaua"De beslissing-van het dagelijks bestuur der P.C.F, werd
o.ac. door hem mede ondertekend. De desbetreffende publicatie geschiodde in de "Humanitd" van 9 September j«l* De redactie van
genoemd blad voegde daaraan toe; dat de tegenstanders van de communistische partij zich te vroeg hadden verheugd. Zij, hadden van
het thans opgeloste conflict afbrokkeling en verzwakking ven zekere organisaties der partij verwachte
De beslissing van het Politiek Bureau der P.CoF, blijkt van
meer dan locale betekenis te zijn, Maurioe Tfaprez, secretarisgeneraal der partijT signeerde als eerste ondertekenaar de bekendns.!:*.?.£ van het Politiek Bureau in deze kwestie. Het Politiek
Bureau overwoog "dat het verdiepen van de meningsverschillen van
"persoonlijke aard de vreugde uitlokt van de vijanden der Partij
"op het moment,, dat meer dan ooit de eenheid van alle werkers
"rond de Partij dringend nodig is in de strijd voor de verdediging
"van de vrede".
.. Het Politiek Bureau richtte een waarschuwing tot het afdelingsbestuur van Longueau en tot het Districtsbestuur {Bureau c
la Fédé'ration), die de beginselen van het democratisch cent-al .öiue
der partij hadden veronachtzaamd. Voorts werd "kameraad Prot"
openlijk berispt "zich te hebben laten meeslepen tot het uiten van
"beschuldigingen in het openbaar tegen leden van de partij"0
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De aan deze verzoening gegeven ruchtbaarheid wijst erop.
dat Moskou het momenteel ongewenst acht de volgzame communistisehe
partijen in het "kapitalistische Westen" in opspraak te brengen
door openbare zuiveringen. Achter het Ijzeren Gordijn vonden zij
evenwel in alle scherpte verder plaats» Zij gingen daar vergezeld
van maatregelen ter sowjetisering (b.v. massa-arrestaties in Hongarije en Tsjeoho-Slowakije). Het te Budapest gevoerde procesRajk heeft deze zuiveringswoede op dramatische wijze geaccentueerd,
In het Westen werd daarentegen aangestuurd op een politiek van verzoening en handreiking, ingegeven door de beweerde behoefte aan
solidariteit voor een zgn. eensgezinde strijd van alle vredelievenden tegen de oorlogsdreigingen. Vooral dit zgn. vredesmotief
werd in de hlervoren gereleveerde beslissing van het Politiek Bureau der P.C.F, naar de voorgrond geschoven*
Het Kremlin eist van zijn volgelingen in het Westen grote
zelfbeheersing. De communisten mogen daar kennelijk onder geen
beding de niet-oommunistische elementen afschrikken, die bereid
zouden zijn om aan het "vredesoffensief" actief deel te nemen.
Er bestaan meerdere aanwijzingen, dat ook de C.P.N, deze politiek
van matiging voert. Daarbij dient men niet uit het oog te verliezen, dat de C.P.N, zich in menig opzicht bij haar optreden naar
buiten heeft gematigd uit louter tactische overwegingen. Zij
hoopt zodoende gunstige resultaten te bereiken, in het bijzonder
onder de niet-oommunistisehe arbeiders, kleine middenstanders e.a.
De C.P.N, zet echter tezelfdertijd, getuige de uitlatingen
van haar pers en haar woordvoerders in vergaderingen, de aanval
op de "reactie" onverminderd voort. Dit heeft o.m. geleid tot een
aantal strafvervolgingen tegen "De Waarheid", waarover in hoofdstuk II bijzonderheden zijn te vinden.
Bij het werken van de communisten in vredescomité*s, viel
in de jongste verslagperiode op, dat zij zich in toenemende mate
onthielden, van een politiek getuigen. Kennelijk geldt hierbij het
parool, dat de communisten de meest toegewijde organisatoren van
het vredeswerk behoren te zijn, zonder tegenover andersdenkenden
hun partijlidmaatschap te..doen kennen. Dit streven verklaart waarom onlangs in een te Amsterdam door circa 400 genodigden gehouden
vergadering van het Comité van Actie voor de Vrede enkele Franse
gasten niet werden voorgesteld als militante communisten, wat zij
in wezen blijken te zijn. Het betreft hier met name Madame Andréq
Dutilleul en Gilbert de Chambrun. Eerstgenoemde werd in de verga*
dering ten onrechte aangekondigd als voorzitster van de Franse
Vrouwenbeweging. Wel vertegenwoordigde zij deze Union des ..Femmes
Francaises (U.F.F.) op de 16 Ootober 1948 gehouden vrouwenconferentie van de communistisch georiënteerde Confédératlon Gdndrale
du Travail (C.G.T.).
Mevrouw Dutilleul is een vooraanstaande communiste, gelet
op haar lidmaatschap van het Centraal Comité der Franse communistische partij. Deze kwaliteit werd verheimelijkt voor de Amsterdamse vredesbijeenkomst. waar zij met Gilbert de Chambrun optrad•
Laatstgenoemde buitenlandse gast werd in de Amsterdamse vergadering een progressieve katholiek genoemd.
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In het najaar van 1948 betuigde hij adhaesie aan het Comité
ter verdediging van de twaalf leiders der Amerikaanse Communistische Partij, die dezer dagen te New York schuldig zijn bevonden
door hun rechters. De Chambrun voerde in November 1948 als lid
van de Unie van vooruitstrevende Christenen het woord op een vergadering van de C,G.T, Hij werd in Juni 1949 in de "Humanité"" vermeld als lid van het Nationaal Comité van de vereniging "ErankrijkU.S.S.B.",
Berend Blokzijl. een van de vioe-presidenten van het Wereldvakverbond, spoorde dezelfde vergadering aan om de door het W.V.V.
geproclameerde Internationale Vredesdag op 2 October te doen slagen. De vrede was geen monopolie van enige organisatie, politieke
groepering of religie maar van de vredelievende mensheid. Derhal»
ve was verdraagzaamheid in de vredesbeweging noodzakelijk. De
grondslag van de vredesbeweging lag en moest liggen in de arbeidersklasse, ongeacht waar de arbeiders werkzaam, hoe zij georganiseerd waren, en wat ook hun geloof mocht zijn. Geen verschil vaa
mening behoorde te beletten eensgezind voor de vrede te strijden»
Het samengaan van alle arbeiders met de geleerden en de kunstenaars zou aan die strijd diepgang verlenen.
Zondag 16 October j.l, werd te Brussel de slotbijeenkomst
van het Belgisch Congres voor de Vrede gehouden met vredeskaravanen uit het gehele land en deelneming van een aantal buitenlandse
delegaties. Voor Nederland heeft het A.N.J.V. in technische samenwerking met de Arbeidersbond voor Cultuur een vredeskaravaan geformeerd. Enige honderden deelnemers vertrokken vroeg in de morgen
per autobus naar do Belgische hoofdstad. Het Jeugd comité" van het
A.N.J.V. heeft daar enige geschenken overhandigd, o.a, een portret
van Hannie Schaft»
Radio Moskou bleef voortgaan met het signaleren van "oorlogsvoorbereidingen" in het Westen. In een uitzending d.d. 29 September j tl. heette het, dat de regerende kringen van Nederland onverschillig bleven voor de behoeften van het volk, daarentegen gehoorzaam de eisen inzake de uitbreiding van de vliegvelden en de marinebases inwilligden, fcofteld vanv/ts^r»
het Noord-Atlantisch
bloo. De vooruitstrevende pers haalde steeds nieuwe gegevens aan
over het overschakelen van vreedzame bedrijven op de oorlogsproduotle. Zelfs een bedrijf te Amsterdam, dat voor korte tijd stofzuigers vervaardigde, was, aldus de spreker voor Hadio-Moskou, thans
met de productie van bommen begonnen» De grootste Nederlandse monopolies, die grote winsten uit de bewapeningsjacht sloegen, werden vanzelfsprekeM bondgenoten van de Amerikaanse oorlogsstokers
genoemd.
,
In een andere uitzending van iRadio-Moskou werd medegedeeld,
dat ongeveer honderdduizend personen te Amsterdam deelnamen aan
de viering van de Vfereldvredesdag. In werkelijkheid was dit aantal
circa zevenduizend. De "Humanité" (3-10-1949) schatte het aantal
deelnemers in de hoofdstad van Nederland op meer dan driehonderdduizend *

. 4 Aan honderden bezoekers van een openbare C.P.N.-vergadering
te Rotterdam werd bij de ingang van de zaal een anoniem pamflet,
getiteld "Een boodschap aan de wereld", uitgereikt. Dit geschiedde
kennelijk met instemming van de organisatoren dezer massale bijeenkomst. In het vlugschrift je wordt o.m. gememoreerd, dat te
Moskou ter gelegenheid van het 500-jarig onafhankelijk bestaan van
de Russische-orthodoxe kerk een V/oord tot de christenen van de gehele wereld werd verspreid. De orthodoxe kerk had zich met de sowjetregering verzoend, omdat deze een panslavlsche politiek voert,
"waarvan men uitbreiding van de orthodoxe kerk mag verwachten"*
Zowel in Polen als in Roemenie had de Gr ie ka-katholieke (ge unieerde) kerk. die al 2 a 3 eeuwen.onder Rome stond, het rooms-katholicisme de rug toegekeerd en zich weer bij de moederkerk van Moskou aangesloten.
De boodschap van de kerk te Moskou volgde dan, aldus de
tekst van het pamflet, in haar geheel. Dit "onafhankelijk" geluid
dringt het verst door in de hier weergegeven passage: "Het maakt
"op ons, dienaren van de orthodoxe kerk, een slechte indruk, dat
«de aanstichters van een nieuwe oorlog kinderen der katholiek"protestantse wereld zijn. Het doet ons diep leed, dat wij, inMplaats van de stem van de vrede en van de christelijke barmhartigheid, uit het bolwerk van het katholicisme, het vaticaan, en
"uit het nest van het protestantisme in Amerika horen, hoe een
«nieuwe oorlog de zegen ontvangt en hoe op de atoombom en derge"lijke vindingen ter vernietiging der mensheid, lofliederen ge"aongen worden".

II. ACTIVITEIT C.P.N. (DB WAARHEID).

Met nog groter klem dan tevoren heeft de partij-elite de
noodzaak bepleit, dat de communisten alle sporen van sectarisme
(overdreven zucht naar afscheiding) uit hun rijen zouden weren»
De C.P.N, kenschetst het als een ernstig beletsel om de massa op
een zo breed mogelijk front te kunnen mobiliseren "voor een strijd
«met vreedzame middelen tegen de oorlogspropaganda der neo-fasois"ten".
Om te beginnen moest de C.P.N, deze eis aan eigen aanhangers stellen teneinde de zgn. vredesactiviteit een kleine kans
van welslagen te bieden. De taak voor de partij was als stuwende
kracht aen in het openbaar politiek zo onopvallend mogelijke voorbereiding te treffen voor het vieren van de Wereldvredesdag, Deze
internationale demonstratie werd reeds bij voorbaat een nieuwe
slag voor het kapitalistische systeem genoemd. Aan het partijkader werd overigens in één adem een uitspraak van Berend Blokzijl
voorgehouden, dat zelfs de kapitalist, die eerlijk voor de vrede
is, "onze bondgenoot" kan zijn.
Het opportunistische element wordt hier aangegrepen om te
trachten op de lange baan een beginsel te verwerkelijken. Leidende C.P.N.-kringen hebben samenwerking met anti-militalristische
en pacifistische organisaties, met wereldfederalisten e.d. aanbevolen. Indien deze zou slagen, dan achtten de communisten zulks
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een belangrijke stap vooruit om de massa geleidelijk te voeren
naar het socialisme, in casu een principieel doel. De partij gaf
reeds het consigne uit. dat iedere communist zich bemind dient te
maken bij alle sympathlserenden met de vrede. De partijleden moeten zonder voorwaarden hunnerzijds te stellen overal met iedereen
praten! in de "bedrijven, op vergaderingen, op straat. De vrouwen
kiezen haar arbeidsterrein in de woonwijk, in de winkels, waar zij
haar inkopen doen etc. Ook zij discussieren, evenals de jeugd,
waar en wanneer zij maar andersdenkenden ontmoeten, vooral in werkplaatsen, ateliers e.d.
Het feit, dat de communisten over het gehele land, ondanks
protesten hunnerzijds, door de overige partij-politieke groeperingen verwijderd zijn gehouden uit de wethouderszetels, heeft nog
eens te meer het toenemende isolement der C.P.N.-ers gedemonstreerd. Blijkbaar doet de partij alle moeite om deze vereenzaming ongedaan te maken. Zij wil een tegenstroming te weeg brengen.
De partijleden ontvangen aanwijzingen om, koste wat kost, het contact met de massa op te nemen, waar dit verbroken werd en te verstevigen, waar het nog bestaat. Dit verklaart de koers van matiging, die stellig het duidelijkst aan do dag treedt bij het vredesoffensief, maar die toch ook op andere terreinen wordt gevolgd»
Men grijpt daarbij terug op de resolutie van het Partijbestuur,
opgesteld in zijn zittingen van S9 en 30 Juli 1949. Daarin kwam
het streven sterk naar voren tot toenadering en gemeenschappelijk
optreden, vooral met de massa van sociaal-democratische huize,
voor een aanzienlijk deel georganiseerd in of verwant aan de
P.v.d.A. en het N.V.V.
Onder de leuze: "Benheid van actie", tracht het Partijbestuur der C.P.N, een verbinding te leggen tussen haar standpunt
van December 1948, dat een felle aanval op de leiders der P.v.d.A»
inhield en zijn uitspraak van Juli 1949, dat de spanning, veroorzaakt door die heftige aanvallen, wil opheffen. Het partijbestuur
heeft zich namelijk in de resolutie van Juli 1949 ten scherpste
uitgesproken "tegen elke neiging om de massa van de P. v .d ,-A.. -aanhangers en de leden van het N.V.V. met hun leiders over één kam
"te scheren; om ten aanzien van plaatselijke afdelingsbesturen en
"gemeenteraadsleden, die tot de werkende klasse behoren, op do"zelfde wijze stelling te nemen als tegenover de volksvijanden van
"het Partijbestuur van de P.v.d»A.tf.
In dit tijdsgewricht werken verschillende omstandigheden eraan mede de C.P.N, een ruggesteun te geven bij haar streven om de
massa te bereikene Zij doet dit o.m. 2?.* t voortgezette critiek op
de devaluatie en de beweerde nadelige nasleep ervan voor grote
groepen der werkende bevolking (arbeiders, kleine middenstanders
en boeren); door stemming te kweken tegen de a.s. huurverhoging,
tegen het stijgen van de levensmiddelenprijzen tengevolge van verdere opheffing van overheidssubsidie*, tegen de verhoogde bijdrage
voor radiodistributie etc. Voortbouwend op de..onlustgevoelens, die
zij sprekende over de dagelijkse noden bij de massa wil opwekken,
hoopt de C.P.N, in buurtcomite's, vredescomité"»s etc. de oppositie
te doen groeien. Zij zal zodoende met verdoezeling of het volkomen
verzwijgen van haar politieke doeleinden, onder de bevolking levende wensen en grieven trachten te populariseren. Zal zij na de
mislukte acties voor welvaartscomité's ditmaal wel enig succes
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toeken? De Wereld vrede s dag werd vcor de C„?,N„ in tal van plaatsen
zeker geen uitbundig bucceo^ Wel slaagde zij er meer dan voorheen
In velen in beweging te rur augon. onder wie ook een aantal nietcommunisteru

In de Resolutie van het Partijbestuur der C.P.N, van December 1948 was de mogelijkheid geuit lfhet beperkte succes der reactie bij de Juli -verkiezingen 1948 ongedaan te maken en vooruit
"•':;o gaan" « ? als bekend is hiervan geen sprake geweest. Toen het
Dagelijks Bestuur der G -P ..N, in zijn verklaring over de uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen in "De Waarheid" van 3 Juli j. l»
tot de conclusie was gekomen: -'Onze partij heeft over het alge"meen met succes stand gehouden tegen de aanvallen van de reactie",
kon het Partijbestuur in zijn resolutie van 30 Juli j. l, om redenen van prestige moeilijk anders doen dan een ongeveer gelijkluidende analyse over de verkiezingsuitslag vaststellen,
In een sedertdien, uitgegeven gestencild pamflet, getiteld
"Aanwijzingen voor de ledenvergaderingen voor de discussie over
rtde resolutie van het Partijbestuur", komt onderstaande passage
voor :
"In een reeks van gemeenten (ie) is de C,P»N, in stemmenaantal
"sinds 1948 vooruitgegaan; in een ander aantal (54) is de uitslag
'ongeveer stabiel gebleven en in 81 plaatsen, waar wij a<m de verkiezingen deelnamen, is achteruitgang sinds vorig jaar".
Uit de genoemde aantallen trok het Partijbestuur de hip~voren vermelde conclusie- dat a e politiek van de partij als juist
diende te worden erkend f ' Ware dit niet zo geweest, dan had de
achteruitgang algemeen moeten zijn.
In werkelijkheid zijn de aantallen echter aldus:
t.a.v. de Tweede Kamer verk, 1948
AG

Friesland
Groningen
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord -Holland
Zuid -Holland
Zeeland
Noord -Brabant
Limburg

V

G

t«a4T.> d»
A.

AG

19
-t
15
£9 13
16
7
1
6
14
6
8
20
3
17
11
3-8
58
8
l
49
27 IE
l
14
l
l
6
6
iJL— .~2 - .- __ ?;P.
205 *"b3 """~jf" 150*

19
29
7
13
18
9
57
20

6
10
189

V

l
1
3
-

G

-

1 5 - 1

A

19
SB
6
13
18
9
54
20
- 1
6
10
8 4

AG tr aantal gemeenten waar de C S P » N « onder eigen naam of door
middel van een bloklijst aan de verkiezing deelnam,,
V = vooruitgegat.no
G 2 gelijk gebleven,
A s achteruitgegaan „
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De et.i---.-'53»de conclusie van het P.>B„ bevatte geen nadere aanduiding van de in de 46 gemnenten behaalde winst en van de zwaarte der verliezen, die in de 81 gemeenten zijn geleden. Er waren
weinig redenen aanwezig; die een overwinning van de communisten
bij de jongste raadsverkiezingen konden doen veronderstellen,
Aan de ene kant kon immers worden aangetoond dat de invloed
van de C.P.N, aan het tanen was en anderzijds was gebleken, dat
de campagne voor het verkiezingsfonds vér beneden de verwachtingen van het Partijbestuur was gebleveno Een van de voornaamste
oorzaken hiervan was, dat de bedrijfsafdelingen in de grote bevolkingscentra de aan hen opgedragen taak niet hebben kunnen vervullen.
De partijleiding bracht geen feiten aaar voren, die haar
analyse als juist hadden kunnen bevestigen. Daartegenover kan
worden gesteld, dat bijvs in Amsterdam in de periode van April
tot en met Augustus j,1,-niettegenstaande de steeds sterker wordende weerstand tegen de "oorlogsvoorbereidingen" - de pogingen
van de C*P,N, om door de oprichting van zgn. vredesoomité's te
komen tot de stichting van een "vooruitstrevend front tegen de
reactie en oorlog" volkomen zijn mislukt. De 2 October-aotie
bracht daarin nadien enige verbeteringo
Nog in de resolutie van Juli 1949 werden de mislukkingen
toegeschreven aan "tekortkomingen in het partijwerk", die op hun
beurt vnlo werden geweten aan "het voortbestaan van seotarisohe
"afgeslotenheid in de rijen van de communisten", welk "seotarisme
"ook aan de dag treedt in het nog voortdurend tekort schieten der
"partij bij het werk in de bedrijven".
In het hoofdstuk Indonesië wordt melding gemaakt van een
felicitatie "telegram namens hè t. P .B,-, der O.P*N. verzonden aan de
Chinese communistische partij3 Opgevallen is, dat deze gelukwens,
bij ontstentenis van partijsecretaris Paul de Groot, die een reis
achter het Ijzeren Gordijn maakt, ondertekend werd door jaa|>
Brandenburg, leider van het Bedrijfsbureau der partij. De voorzitter Gerben Wagenaar of een der beide secretarissen onder De
Groot, kwamen daaraan niet te pas« Wagenaar maakte 20 September
j.l« in een massavergadering te Amsterdam, waar Paul de Groot
als spreker grote bijval oogstte, een matte indruk, Zijn verward
betoog over devaluatie en Miliioenennota had nauwelijks de aandacht van de 2300 aanwezigen»
In de partij zullen leden in staat worden gesteld hun bijdrage te geven voor een geschenk aan Stalin ter gelegenheid van
zijn zeventigste verjaardag in November a,s. Het oadeau zal bestaan uit een bronzen beeld van manshoogte, voorstellende een
Nederlandse arbeider. Voorts schijnt het in de bedoeling te liggen arbeiders in de bedrijven met kleine spontane geschenken hun
erkentelijkheid jegens "kameraad Stalin" te laten uiten, in hoofd-1
zaak bestaande uit een weergave op kleine schaal van producten,
die de arbeiders in hun fabriek of werkplaats vervaardigen.
., 8 -
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In talrijke bijeenkomsten over het onderwerp C.P*N. en
Sonde Tafel Confere^c^ brachten verschillende prominente functionarissen het thema; onderduiken door militairen ter sprake. Van
de gelegenheid om in eeri lopenbare C .P.N* -vergadering vragen te
stellen, maakte te Deventer (5™9"1949) een onbekend A.N.J.V.-lid
gebruik. In het begin van de actie in Indonesië hebben wij, zo
zeide hij5 van hst hoofdbestuur van het A.N.J".V. opdracht gehad
om dienst'te weigeren, lïu draagt dit hoofdbestuur ons op om wel
naar Indonesië te gaan en ons daar nuttig te maken door actie te
voeren onder de militairenc Met de laatste order kon vragensteller zich niet verenigen en hij wilde de mening van de spreker
hierover horen* De plaatselijke voorzitster deelde de jongeman
mede, dat deze vraag haars inziens niet gedaan diende te worden
in een vergadering als deze* De spreker W.B.Jansz uit Amsterdam
antwoordde, dat hem van de order, als door vragensteller bedoeld,
niets bekend was. Hij meende dat het Indonesische vraagstuk een
onderwerp van discussie diende te zijn in de kring van het A.N,J»V»
Behoudens enkele uitzonderingen die de regel schenen te be»
vestigen (met name meer vage uitspraken van Gortzak en Sohoonenberg) werd verklaard, dat de communisten de grootste bewondering
hebben voor die militairen, die onderduiken» Het werd evenwel
verstandiger en nuttiger slacht bij de troep te blijven en daar
met andere militairen te strijden voor de ware demooratie.
De Groot verduidelijkte deze zienswijze in een te Potterdam
door ca. 900 personen bijgewoonde openbare C.P.N.-vergade.ring,
met de opmerking, dat de C,P.,N» op het standpunt staat, dat individueel onderduiken iaot alle respect voor de daad als zodanig niet
de juiste vorm van strijd isc "Iedere progressieve soldaat heeft
"tot taak het Nederlandse volk bij te brengen, dat algehele demobilisatie de enige oplossing is., Daartoe is eenheid nodig1*.
In de toespraak van De Groot te Amsterdam (20-9-1949) gaf
de navolgende zinsnede uit diens rede toelichting op het..begrip
eenheid zoals de communisten dat verstaan. Hij drukte de aanwezigen op het hart. dat zijn (fel cultische) woorden alléén Vorrink en andere leiders wilden treffen* "De arbeiders van de
'S», v.d .A, en alle anderen in de K,A,B. en het C.N.V* zijn onze
"medestri jders"0
Jan Bork wees er op 15-9-1949 te Breda in een openbare
C .P .N* *bi jeenk'oms t op, hoe met deze andersdenkende arbeiders oontaot behoorde te worden opgenomen* De commmunlsten moesten vooral
de Katholieken, de Christolijkon en de leden van het N.V.V. als
vrienden en niet als vijanden beschouwen. Hij waarschuwde hen
niet ever grote politieke problemen te spreken* doch vooral in de
naaste omgeving strijdvaardig te zijn t.a.v. kleine onrechtvaardigheden, die elke arbeider voelt.
De campagne voor het werven en terugwinnen van abonné's
op "De Waarheid" wordt zoveel doenlijk uitgevoerd overeenkomstig
een methode, die de Italiaanse communisten onlangs met veel suo-»
ces hebben gevolgd ter bevordoring van een massale oplage van hun
partijkrant de "Unita^o De Italiaanse partijgenoten gingen «en
masse' op pad ter opvoering van de straatverkoop. "De Waarheid"
had daarover reeds enige maanden geleden de loftrompet gestoken»
De C.P.N» achtte, R" ia rekening werd gehouden met de afwijkende
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toestanden hier te lande, het beginsel wel Juist om voortaan de
partijkrant en andere communistische lectuur niet langer alleen
door * specialisten* te laten colporteren maar door de gewone aan
en vrouw in haar rijen. Zij hoopte dat de massaliteit van zo'n
aotie ook voor "De Waarheidn gunstige resultaten zou opleveren»
De moeilijkheid bleek ook nu het opwekken van belangstelling voor
dit initiatief en het bevorderen van een zo ruim mogelijke deelname» Aan de oproepen bleek tot heden nog weinig gehoor te zijn
gegeven» Wel hebben verschillende werkers van hoog tot laag met
hun inspanningen resultaten geboekt. Aan een speciale oolportagetooht op 6 October j.l. namen in Amsterdam ook het Partijbestuur»
Distrietsbestuur * de directie en redactie van "De Waarheid", alsmede alle onderdiatricten, bedrijfsgroepen en buurtafdelingen
deel. In Itankrljk was dit reeds veel eerder het geval. Het laat
zich echter aanzien, dat deze wervingsarbeid geen uitbreiding van
"De Waarheid" kan teweeg brengen, omdat het aantal opzeggingen
nog altijd vrij groot blijkt. Het praotisoh effect van de nieuwe
campagne was tot heden, het tegenhouden van een verdere onrustbarende vermindering van de Waarhèids-oplage. Er is veel werk gemaakt van de te Amsterdam in "felix Heritls" ingerichte Waarheldstentoonstelling* O.a* de deelnemers van de C«F«N.-kaderscholing
bezochten haar onder deskundige leiding.
De C.P.N» brochure-handel deed eind September j.l» een pro*
paganda-geschrift "De Waarheid marcheert" verschijnen» Daarin
wordt een overzicht gegevenTfover de wording en de groei van de
"pers der arbeidersklasse in ons land".
De partijkrant gaf l October J.l, in het artikel "Handen
af van De Waarheid" een overzicht van de processen, die het blad
terzake van belediging zijn aangedaan» De hoofdredacteur Sohoonenberg werd 29 September J.l. op grond van een aanklacht van Kupers
veroordeeld tot geldboete en voorwaardelijke gevangenisstraf» Er
staan, volgens "De Waarheid»1, die het bedoeld vonnis der Amsterdamse reohtbank vermeldde, nog meer rechtzaken tegen "De Waarheid «•
op de rol i "Daar is Dr.Beel, die op 20 Ootober ais. de beledigde
"mag spelen; dan volgen later Vorrink, Frans Goedharti de regering
"zelf, een ministerie, vier directeuren van de Unilever, een trots"kist, de wereldfederalist Kremers en lieden, wier oorlogsverle«den het daglicht niet kan verdragen".
In de aanklachten zit, volgens het blad, systeem. De bourgeoisie had hierbij gegrepen naar een klassieke methode "om te
"proberen het communistisch woord het zwijgen op te leggen",
De redactie herinnerde aan de vervolging van de Russische
"Prawda" vóór de October-revolutie 1917* Om d e honderden boeten
te kunnen betalen werd in heel tsaristisch Busland door de arbeiders voortdurend geld ingezameld»
• De vraag rijst of men nu hier te lande op die manier een
financiële steunaotie wil organiseren. Blijkbaar zal ook op andere wijze worden bijgesprongen. In een C.P.N,-bijeenkomst te Dordrecht werd immers op 9 Ootober J.l. medegedeeld, dat uit het
P.P.P.-fonds gelden voor dit doel zouden worden geput.
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Nj^VEN- EN MANTELORGANISATIES DER C.P,N.

A.N. .J. .V. - Leden van het Verbond namen deel aan de jongste
wervingsacties ten bate van "De Waarheid". Het A.N .J.V. demonstreerde in deze en andere activiteit bij herhaling'zijn nauwe verbondenheid met de communistische zaak. Nog onlangrs werd verklaard,
dat het Verbond als organisatie zelfstandig naast dé C.P.N, staat.
De leden moesten sich echter beschouwen als Jonge communisten.
'De A.N.J.V.-scholing beweegt zich geheel langs de lijnen,
uitgestippeld door de partij. Ongeveer'600 A"iN;j%V;'ers. aldus
stelde het kaderorgaan "{tHet Stuurrad» onïangd" Vasty hadden in de
afgelopen periode aan scholing scur sus s en deelgenomen. De afdelingen
die scholingsgroepen ter opvoering van theoretische kennis bezaten," bleken bronnen Van activiteit te zijn geworden voor het gehele werk van het Vorbond.
"
Ter Verbetering van de scholing heeft het "hoofdbestuur een
landelijk scholingsbureau gevormd, dat de districten en afdelingen
Van het A.N.J.V. zaT"ondersteunen bij de voorbereiding er van.
Het secretariaat van genoemd bureau is gevestigd bij Gust a. Vonk,
Kerkhoflaan 68, Halfweg (N-H).
De A.N.J.V.-leiding betuigde in de laatste weken nog in
ander opzicht haar trouw aan het Stalinisme. Zij spoorde allen,
dié na de bevrijding aan de jeugdspoorweg van Joegoslavië hadden
gewerkt, aan om het daarvoor ontvangen insigne terug te zenden
mot de toelichting erbij, dat de jeugd wel had Willen helpen aan
de wederopbouw, doch nie'C aan de voorbereiding van een nieuwe
oorlog.
Het Verbondsbestuur trachtte het deelnemen van A.N.J.V.'ers
aan de vredesacties in voor de jeugd geëigende vorm te vergroten.
Het andere jongeren (A.J.C., Nieuwe Koers, Christelijke en Katholieke groepen) moest worden samengewerkt. Indien de leiding van
die groeperingen samenwerking in vrede s .1 euff d-comité'As zou weigeren
moesten de A.N.J.SVers daarin niet berusten en bijvoorbeeld een
manifest aan de onwilligen en hun leden verzenden.'Een dergelijke
open brief diende verspreid te worden bij de' clubhftizén van de
betreffende jëugdorgènisaties. Hot vormen Van vrèdesjeügd-comit^'s
diende, weigering ten "spijt. Voortgang te vinden. Daarvoor werd
hét èarnenbrengen"van een lia van de A.J.C., een N.V.V.'er, een
lid van een Christelijke groepering en een'A.N.J;V. *er reeds voldoende' geacht. Het inschakelen-van de bedrijf s jeugd in de plaatselijke jeugdvredescomité1s werd het belangrijkst geacht.
Nader is gebleken, dat het gestencilde blaadje "De Vredeasoldaat* (zie overzicht no«8-194-9 hlz. '10 en 11), centraal wordt
geredigeerd door het Militaire Bureau van het A.N.J.V. Deze nieuwe
Söiaatenkrant moet periodiekT waarschijnlijk eens' per maand, versöhljnén. Plaatselijke afdelingen krijgen daarvoor persklare
cöpïë ült' Amsterdam toegestuurd, die eventueel met nieuws uit
elfeft" omgeving kan worden aangevuld. Zodoende krijgen deze blaadjes ëën min of meer uitgesproken gewestelijk of plaatselijk
cachet.
Het A.N.JcV. verspreidde een nieuwe brochure "Kanonnen hebben niet het laatste woord" (16 pag.-l5 cent), een bijdrage aan
het Internationale vredesoffenslef van het wereldcommunisme.
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Op 28 September j*l„ Werd door een aantal jongeren gëde• inonfctrëëra In de nabijheid van het gebouw,'waar liet"Hoog Militair Gerechtshof te ^s-Gravenhagiè de zaak -Vaïi Praag" behandelde. De Internationale on andere strijdlïederen werdei. aangeheven»
De betogers werden door de politie verwijderd»
"*' " Nederlandse Pioniersbond (N.P.B.) - Geruime tijd leek het
ër~"op"or aan deze jeugdorganisatle van het A.N.J.V. een nog korter leven beschoren zou zijn dan aan het verdwenen Ned. Verbond
vah Werker s jeugd. Het Kader blad "Dé Dynamo" heeft echter in September j.l. voor enig levensteken van deze Pioniers gezorgd»
Daarin is het Winterwerk in grote lijn aangegeven. In samenwerking met A.N.J.V.. Ned.Vrouwenbeweging e.d, zouden o.m. massale
Sint Nlcolaasfeesten, het Zonnewendefeest (misschien beter bekend
als Kerstfeest) gevierd kunnen worden, aldus dit instructieblad.
Voorts wordt uitgeweid over troepavonden~en garde-avonden» De
jongeren vonden echter geen gardehonk, we.shalve de garde-avonden
niet gehouden werden.
Aanbevolen werd uit het boek "Dwang en Vrijheid" van de
Franse communistische dichter Louis Araeon materiaal te putten
voor de troepavonden, Aan de jongens- en meisjes-pioniers wil
men een soort padvindersinstructies geven. De N.F.B, blijkt
evenwel tot heden te tobben met een ernstig tekort aan candidaten. die bereid zijn zich in de opleidingsavonden tot troepleidsters te laten bekwamen.
'
Arbeidersbond voor Cultuur (A.B.C.) - De "afdeling vacantië-bësteding van deze cömnTunistische bond organiseerde in het
voorbije zomerseizoen voor de leden excursies; De afdeling Amsterdam kwanr Zondag 4 September j.l. met een aantal"leden in
autobussen naar Arnhem voor een "bezoek aan eert tentoonstelling
in'Park Sonsbëek. Deze expositie werd dezelfde dag dóöirdeelnemèï*s aan de Ronde-T afel-Conferentie" bezichtigd;" Communistische
rigürën te Arnhem slaagden er niet in om deze ontmoeting aan te
grijpen voor een demonstratie tegen de R.T.C.-eXcursiegangers.
Slechts' aan twee Indonesiërs, die later in de middag per auto
aankwamen, werd voor de ingang van Park Sonsbëek een aantal
pamfletten overhandigd. Aan het kort daarna vertrokken grote gezelschap Indonesiërs is waarschijnlijk geen schrijven ter hand
gesteld, zoals In later door de communisten te Arnhem uitgereikte pamfletten stond vermeld.
N;V.B. - De Nederlandse Vrouwen Beweging nam in enige
steden'aC t ie f deel aan de voorbereiding van de Wereldvrëdesdag
op" 2~0ctober j.l. Juist in dit milieu werd contact gelegd met
personen, die met het communisme niets uitstaande hebben, doch
zich aanvankelijk, geleid door een zeker idoalisme, tot deze
vrëdesdemonstratle voelden aangetrokken. In een gemeente trok
een doopsgezind predikant zich na een verkennende bespreking
terug, daar hij zich met de gang van zaken in een inleidende
vergadering niet kon verenigen.
Het hoofdbestuurslid van de N.V.B.. Rie Utfl, maakt
waarschijnlijk deel uit van een Nederlandse delegatie, die een
- 12 -
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in begin December to Peiling te houden congres van Aziatische
vrouwen zal bijwonen Czio hoofdstuk Indonesië).
J/: ** He^ 12 en. 13 November "a* s; te houden congres
"Onderwijs* en Vrede'' (zie het vorige overzicht blz. 11) ontvattgt' in on'derwijskrlngen een ruimere adhae'sie" dan aanvankelijk
Verwacht werd. Het hoof dbe stuur te Amsterdam geeft ter voorbereiding van 'het a., s* congres i^förraatJLebjiiU^tinö uit. Eenaantal vooraanstaande Nederlands^T^WërT uit "dia ~óndeTwi j swereld,
aldus werd daarin bericht, ga-' gehoor aan een uitnodiging Van
het initiatief-comité en kw^m Zondag 18 September te Amsterdam
bijeen.
Voorts hebben velen ' insteiaming betuigd ? " onder wie enige
mensen, afkomstig uit universitaire en kunstenaarsmilieu1 s.
De O.P.S. J. -voorzitter Joo,P,_Wülff week in deze oingéving van min
of meer bezadigde U eden" *nK "zoverre af van zijn vroegere standaard-toespraken, dat vole nitdx'ulckingen werden verzacht. Minister van oorlog werd minister van defensies Marxisme, kapitalisme en andere strijdvaardige attributen, kwamen er ditmaal
niet aan te pas. liet Atlantisch Pact werd terloops in afkeurende zin ter sprake gebracht. Hier werd "burgerlijke" matiging
stipt in practijk gebracht, gelijk de C.P.N, ze aan haar Ingewijde vredes-apo stelen neait gedoceerd.
"Nederland -U «S .S „R. t! - De Vereniging "N .U.11 beijvert zich
om verder verbirjfingen "te leggen eet andere organisaties van
intellectuelen. Dit kwam tot uiting in een artikel, opgenonen
in het tijdschrift van da Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Cno.9-, Sept» ! 49)* Van de socr'e t aVi s' tfer verenig ing "Ned erlandU.S.S.R." ontving het tijdschrift een brief, betreffende uitgifte van een Schaaltbulletin, Daaraan is het volgende 'ontleend*
"Wij weten, dat in ons land betrekkelijk weinig over het Rus"sïsc'he schaken bekend is, terwijl. Vooral na het wereld-schaak"tevaooi- van hét vorig jaar, de belangstelling voor de Sowjet"meestérs en -grootmeesters zeer groot" is". Dit is de rede, waardin wij het plan hebben opgevat met Ingang Van September van
"dit "jaar een" maandelijks" sc.hnak-bulletin' te"'gaan uitgeven, dat
"onder redactie zal staan van de hoor A.Hondïus," die geregeld
"de Russische schaakliteratuur 2eest én bestudeert en daardoor
"in staat is schaaklievend Nederland vsn dé laatste gebeurte^issêh en prestaties op de hoogte te houden en U de problemen
"en partijen voor to leggen, die in Sjachmati, Sowjetski Sport
5e «a* worden gepubliceerd, 'Gaarne stellen wij Uw leden in de
"gelegenheid dit bulletin van" ons te ontvangen". De prijs is
"voorlopig vastgesteld op 15 cent per nummer en dient voor een
"half jaar vooruit betaald te vjorden."
In een openbare vergader- ing Van "Neder land-U .S .S. R." te
Groningen d. d. 9-10-1949 werd deze nieuwe uitgave gepropageerd
door dr» J.Engels, De administratieve secretaris van "N.U.",
Martin van der 2ee? sprak 8 September j.l. voor een voornamelljk uit Amsterdam* afkomstig gezelschap van circa 650 personen
In een openluchtbijeenkomst ta^AlkmAar* De belangstellenden waren daarheen op initiatief van |TJ»ÏÏ,W "per salonboot gereisd.
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Van der Zee voer in zijn rede uit tegen hen, die de SowjeWtai*
bellegen en belasteren. Hij memoreerde nog eens de "provocatie11
mét de vertoning van de film "Het IJ sieren Oordijn1*» Rusland bo«d,
volgens zijn beweren, na de bevrijding aan Nederland aan "al het
"hout te leveren voor de wederopbouw j in ruil voor twee bagger"machine*s« Het ging echter niet door* De dollar regeert in Neder»
"land", aldus Van der Zee»
In September j.l* heeft de vereniging "N.U.11 in een provincieplaat s een werkersconferentie gehouden*
Nederlands Organisatie Comité van het Werejl^vredeseongreB Dit meermalen vermelde comité te Amsterdam Csecr, Haakón Stotljn)
gaf in September een "Vredesbulletln" uit. Daarin zijn talrijke
organisatorische aanwijzingen voor de 2 October-viering gegeven.
Het trad. kennelijk in overeenstemming met de bedoelingen van de
communisten} op als landelijke centrale, die de locale activiteit beoogde aan te moedigen.
In bedoeld "Vredesbulletln* werd als uitgangspunt aangegeven* een'derde'wereldoorlog te voorkomen.
.—
De comité*1 s In den lande, zo"werd in het bulletin verduidelijkt^ gouden oproepen tot demonstraties"of demonstratieve
bijeenkomsten. Dat heette voor 2 October hoofdzaak; Een comité
dlëödé een zo groot mogelijke autoriteit bij de bevolking te
genieten. De oproep van het Amsterdamse comité bijvoorbeeld,
die getekend was door zulle een hoog aangeschreven" kunstenares
al3"Mev?öuw Anna van Gogh-Kaulbaoh, en direct daarna ondersteund
door algemeen geachte en verschillend georganiseerde arbeiders
bij "Werkspoor ( 4E*V.C.»ers. 5 N,V.V.'ersf l C.N*V.»er) en
elders, had. volgens het Vreaesbulletin, een diepe weerklank
bij de bevolking gevonden. Anderen» geleerden, arbeiders, vroinreftf
schaarden zich reeds achter dit initiatief*
• O o k in Rotterdam begon een comité, samengesteld uit personen die lid zijn van velerlei maatschappelijke en culturele
Verenigingen, het werk aldus* En al spoedig wisten ijverige
vrede svrlenden op de "Stereofabriek11 het initiatief over te
nemen en het hele personeel de oproep te doen ondersteunen»
In Amsterdam-West formeerde zich een comité met het doel
bij een feestelijke brugopening een vredes-praalwagen te laten
meerijden. Ook hier, aldus werd verzekerd, waren het belangrijket
geziene buurtgenoten, die het initiatief namen»
Veel hing af van publicatie. Een eerste begin moest bestaan
uit het vormen van een initiatief comit» (al waren het slechts
2' of 3 personen) en het vaststellen van een demonstratie moest
direct aan de plaatselijke pers en aan het landelijk comité ter
publicatie worden gegeven. Liefst in de vorm van een oproep. Ook
daarna móést men voortgaan met het publiceren van nieuws en van
bewijzen van Instemming.
De benodigde finöncl'ên moest men 'zelf"bijeenbrengen. Het
landelijk comité stelde steunlijsten ter beschikking;- waarbij
hè t "danser "dekking van eigen onkosten op een nader te bepalen
percentage van de opbrengst rokende*
- JA -

- HIn de practijk heeft deze wijze van optreden er toe geleld vele personen te binden, die niet of eerst te elfder ure
beseften, dat zij voor een communistisch gerichte aotie werden
Ingespannen.
in enige gemeenten heeft men van die kant de namen gepubliceerd van plaatselijke vrede scomité'-leden, die echter zelf
ontkenden daarvoor toestemming te hebben verleend.
Het Nederlands Organisatie Comité van het Wereldvredesoongres besloot inmiddels een Nederlands Vredescongres op 10
en 11 December a.s. te Amsterdam bijeen te roepen. "Ben voorlopige Nationale Vredesraad, geïnstalleerd in een vergadering
d.d. 25-9-1949 van het Organisatie-eomité zal op het komende
congres worden benoemd.
E.V»C* - De Algemene Resolutie, die door het van 31 Augustus tot 4 September j.l. te Amsterdam gehouden "5.V.C.-Verbondscongres werd aangenomen, vertoont in haar eindredactie enige
opvallende afwijkingen van de Ontwerp-Reaolutie, zoals deze in
"Werkend Nederland" van 25-6-'4-9 volledig stond afgedrukt.
Uit opportuniteitsoverwegingen stemde de centrale leiding
ten congresse toe in een aantal voorgestelde afzwakkingen en
accent-verleggingen, alsmede in enige beknottingen van de oorspronkelijke tekst. Aan deze veranderingen zal echter weinig of
geen principiële betekenis kunnen worden toegekend. Zij vermogen
niet aan te tonen, voorzover zulks uit fragmentarische wijzigingen al zou zijn af te leiden, dat de wezenlijke, door de topfiguren der E.V.C. naga.jaagde communistische doelstellingen,
thans ingrijpende verandering hebben ondergaan* De toonaangevende figuren van de E.V.C, hebben zich immers in toenemende mate
vertrouwd gemaakt en vereenzelvigd met de communistische denkbeelden en practijken. Camouflage-middelen ter misleiding van
tegenstanders bleken ook nu weer welkom. Ter illustratie daarvan is dezerzijds uit de talrijke al dan niet aanvaarde amendementen op de Ontwerp-Resolutie een beperkte keuze gedaan.
De bestrijding van het Wereldvakverbond en het vermeende
verzet tegen nationale en internationale solidariteit vanwege
de tegenstanders der arbeidersklasse en der E.V.C, zijn in de
Algemene Resolutie vermeld. Daarentegen werd een zinsnede betreffende de solidariteit van de E.V.C, met de vakbonden der
Sowjet-Unie weloverwogen geschrapt.
Uit de kenschetsing van het karakter ener vakorganisatie
moest de passage over het zich stellen op de grondslag van de
klassenstrijd verdwijnen, wat inderdaad gebeurde.
Ten aanzien van zogenaamde scheuringspogingen in de E.V.C.
repte de Ontwerp-Resolutie over Trotskisten en andere soheurmakers. Deze diskwalificatie, tot driemaal achtereen in de
ontwerp-tekst herhaald, werd nochtans uitgebannen, evenals de
zim "De Trotskisten van de R.C.P., de VLamgroep e.d." zijn
"principiële tegenstanders van elke vakorganisatie-.
Do leiding der E.V.c. wist evenwel van geen uitwijken,
waar het de onvoorwaardelijke ondersteuning gold van het zogenaamde vredesoffensief der Sowjet-Unie. Uit een der openingspassages der Ontwerp-Resolutie werden de woorden "het Atlantisch
Pact" en "tegen de Sowjet-ïïnie" weliswaar geschrapt, om echter
aan het einde van de herziene en door het congres bekrachtigde
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« l1? Besölutie als volgt terug te keren: :?De E.V.C, karakteriseert
"het Atlantisch Pact als een der werktuigen tot het voorbereiden
"van"een nieuwe wereldoorlog gericht tegen de Sowjet-Unie, die
"onöverzienbare rampen over alle volken zal brengen," Ten deze
waagde de communistische leiding van de E.V.C, het niet om als
in andere gevallen water bij de wijn te doen.
Nopens de herziening van de Statuten der E.V.C, vroegen
vooral enige beleidsmogelijkheden de aandacht. Een uit het Verbondscongres naar voren gekomen voorstel om de E"«V.C. als organisatie nader te karakteriseren met de aanduiding" "onafhankelijk
."van énige politieke partij of geestelijke, stroming" werd verworpen. Dé Landelijke Raad had aanbevolen de E.V.C.'statutair
aatt té duiden "als" zelfstandige organisatie"'." Het Sondsöongres
bekrachtigde" dit prae-advies. De EiV.C.-leiding kan op'grond vfen
déze" formulering zonder schending van de'Statütèn 'blijven'deelnemen" aan" partij «politieke campagnes, zoals dé communistische
vredesaötiej het protest tegen de "terreur1*" in Indonesië'etc».
Tevens werd aan de doelstelling "behartiging Van" dé be•ïbïigèn flö£" Nederlandse werknemers" toegevoegd'? "behartiging van
"de"Belangen der in Nederland verblijfhoudende mannelijke en
"vrouwelijke werknemers en huisgezinnen." "
Déze'Verruiming van'haar arbeidsveld stelt de E.V.C, thans
op grond der statuten in staat om ook in te grijpen bij arbeidsconflicten hier te lande? waarin niet-Nederlandse werknemers
gemengd zijn. Dit is onlangs in Den Haag gebeurd, waar Indonesisch", restaurantpersoneel in staking ging. (Zie hiervoor het
hoofdstuk Indonesië van dit overzicht).
'Afgewezen werd een voorgestelde verscherpte formulering
Van de klasse-tegenstellingen (bezitters-uitbuiters enerzijds
en bezitlozen-uitgebuitenen soaderzijds).
Het waren stellig geen principiële bezwaren waardoor de
E.T.C .-leiding werd bewogen om zekere matiging in de tekst van
de nieuwe Verbondsstatuten te betrachten. Ook andere in het
Verbondscongres geuite radicale standpunten werden uit de Statuten geweerd, bijvoorbeeld die ten aanzien van een zo groot
mogelijke machtsvorming der arbeidersklasse nationaal én'internationaal. Ook de amendementen, behölaende het slechten van de
kunstmatig geachte scheiding op politiek én religieus gebied in
dé vakbeweging en de eis om een eind te makeh aan dé uitbuiting
van dé'werkersj werden door de leiding buiten dé statuten gehöüdeïï. Evenmin wilde het congres, op voor stel'Van zijn leiding
het 'amendement aanvaarden om dé samenwerking van "de EïV.C.'ïaet
affdêrê'lichamen te "beperken'tot sociale efi/or-^óön'öbiisehe groepèrifigen. Daarin zou voor de"E»V.C'., zoals hier voren"werd aangeduid; een förniéle beperking kunnen liggéïTvan de~ mogelijkheden tot deelneming aan andere dan sociaal^economlsöhe acties.
Dè"E*. VvC. -Ver bondsvoor z it ter Blokz ijl c .'s. namen" jui st ~ dé laitsté"maanden"in toenemende mate actief &ael aan bij uitstek politieke demonstratieve bijeenkomsten.
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- 16 De 13.V,C. hooft de vakbonds-democratie in haar gelederen
telkens weer als een lichtend voorbeeld gestald tegenover die
der overige vakbeweging in Nederland, welke door toedoen van
"vakbonzen" ernstig geschonden heette te zijn. Inmiddels stemde
het twoedo 'S.V.C.-congres in met een duidelijke besnoeiing van
de zo hoog geroemde democratie dozor vakcentrale. A.ls taak van
het Verbondscongres staat in de statuten bekrachtiging van de
Algemene Haad vermeld. Hot voorstel om het woord bekrachtiging
te vervangen door verkiezing werd niet aanvaard»
Verworpen werd""oöK een voorstel om aan de bevoegdheid van
het Verbondsbestuur te tornen. Dit mag op vergaderingen van de
organen der bij ds "E V.C. aangesloten bedrijfebonden het woord
voeren. De beperking, dat zulks alloen kon gebeuren "in overleg
met hot betreffende bondsbostuur", wees het Congres van de hand.
Ovor het geheel werden alle amendementen, waarop de Landelijke Raad (nu Algemene Raad) ongunstig had geadviseerd, door
het 7?.V.C,-congres volgzaam verworpen. Daarentegen bleken alle
voorstellen tot wijziging, welke aan de ontwerp-statuten zijnerzijds waren toegevoegd, zonder uitzondering te zijn aanvaard.
De strijdvaardige communist Bertus van de Heul besliste, als
voorzitter van de Organi satie'^c ommi s sie f e i teïi j k over het lot
van alle amendementen. In dezo sleutelpositie deed hij onmiskenbaar nuttig werk ten dienste van de communistische leiding van
de "3.V.C.
Tenslotte zij vermeld, dat deze nevenorganisatio der C.P.N,
in de nieuwe statuten wordt genoemd Het Verbond van Bedrijfabonden "Eenheidsvakeentrale".
In navolging': van de Franse communistische vakbeweging zal
op 29 October e.k. te Amsterdam een E.V.O.-Conferentie voor
kerkende Vrouwen worden gehouden. Vooraf zullen inleidende vergaderingen ter propagering van die vrouwen-conferentie in hot
gehele land worden belegd. Ook zal een speciale krant "De werkende vrouw" worden uitgegeven.
IV. ANDERE GROEPERINGEN.

Trotskisme - De sectie Nederland van de IVe Internationale
is de voor haar teleurstellende uitslag der laatste gemeenteraadsverkiezingen nog niet te boven gekomen. Zij is zich bewust
van haar onmacht om in partij-politiek opzicht enige invloed
op de massa der arbeiders uit te oefenon. Haar plechtanker
blijft niettemin de vakbeweging. Het schijnt thans in de bedoeling te liggen te dien aanzien aan de actieve R.C.P.-era instructies in cursusverband te verschaffen over het partijwark»
De houding van de R.C.P.-leiding ten opzichte van het
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties is tegenstrijdig,
Sommigen zien in een zelfstandig voortbestaan van het O.V.B,
geen verder heil voor de Trotskistische belangen, anderen zijn
het daarmede volkomen oneens.
De R.C.P. en de oude S.D.A-P. zullen in locaal verband
met een gemeenschappelijke scholing beginnen. Mogelijk groeion
dozo dwergpartijtjes naar elkander toe onder de druk van de
tegenspoed.
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~ 17 "De _yiata" - Van deze groep bleef in het gelijknamige
•weekblad éehScherp ver-zet tegen het regeringsbeleid Uitgaan.
Het orgaan "De Vlam" gaat nog steeds gebukt onder enAfifeige
bestaanszorgen. Teneinde de voorwaarden voor een minder nijpende geldnood te scheppen is men in die kring eind September
j,l. overgegaan tot oprichting van de hereniging van Vrienden;
•y;an de Vlam". Kennelijk wil men pogen de redactionele vrijheid
van t§De Vlam" buiten de greep van enige part i j-politieke controle te houden.

V* INDONESIË.

"" 'Na'de uitroeping door de Chinese communlstenleider Mao
Tse Tung van de "Volksrepubliek China" Is in het dagblad "De*
Wa'arhelft" een speciaal'vööf deze gelegenheid getekende' "Kaart
van" Azft$rt~ afgedrukt, «aaxop het gebied Van het zgn"* "nieuwe
China" door arcering is aangeduid. Hiermede is wederom 'blijk
gegeven"van de belangstelling, die de Nederlandse communisten
levendig willen houden voor de communistische aótivitëit In
dit deel der wereld. Daarbij past evenzeer de publiciteit van
de gelukwénstelegrammenj die de C.P.N, pleegt te verzenden in
verbahd'met in het kader van het internationale communisme Via»
belang geachte gebeurtenissen, Derhalve is ook In "De Waarheid"
melding gemaakt van het telegram, dat het partijbestuur van de
C.F.N, aan de Chinese communistische partij heeft gezonden én
waarin uit naam van de C,P.N. door het lid van het dagelijks
bestuur J.Brandenburg (in functie aangeduid als secretaris) de
hartelijke gelukwensen worden uitgesproken met de proclamatie
Van do "nieuwe Volksrepubliek Chfraa", "een historische gebeurtenis . welke van onschatbare waarde is voor de strijd van de
"arbeidersklasse in de gehele Wereld»"
Hét lijdt geen twijfel, dat ook dit telegram weer verzonden la via het i:Nevi China News Agency" te Londen.
Het communistische China bezit thans ook een eigen vlag;
rood met in de linkerbovenhoek een grote en rechts daarvan in
boogvorm vier kleine goudkleurige sterren.
In Indonesië is een verbod uitgevaardigd - in verband met
de Chinese feestdag op H) October, de zgn* Wuchangdag - tegen
het uithangen van deze vlagj waarop naar verluidt ook de Officiële' Chinese vlag niet is uitgehangen. Grote groepen Chinezen
daar te l#ide hebben bérëids openlijk hun aanhankelijkheid betuigd aan Mao Tse Tung; In Nederland zijn dergelijke openlijke
sympathiebetuigingen (nog) niet Waarneembaar; Op genoemde
feestdag is hier te lande de officiële Chinese vlag nog uitgehangen; - - --.--" Nochtans" kan op g tiede gronden worden"aangenomen, dat het
aantal Chinezen, dat zich achter Mao" Tse Tung schaart, groeiende
is» De geaardheid'Van de Chinees weerhoudt hem er'echter veelal
van zelfstandig spontaan naar buiten uiting te geven aan zijn
politieke gevoelens en zelfs in eigen kring neemt de Mao Tse
« 18 -

- 18 TftngVolgeling,'levende ver buiten het Aziatische'Rijk"." (nog)
'de Hödige Voorzichtigheid in" acht. Dit blijkt* bijvoorbeeld
hieruit, dat Chinese communistische geschriften"na öfitvahgst
vernietigd plegen te worden. Eén dezer gèschrirtëfTis"het al
geruime ti'jd te Londen uitgAgeven gestencilde periodiek "Democratisch • Reent11", gesteld in Chinese karakters, dat'vanuit Amsterdam" aan hier te lande wonende'Chinezen wordt toegezonden.
Het' geschrift is vollcomen communistisch; de Inhoud' is afgestemd
op de overwinning der communistische legers in China.
—
Bij de anti-imperialistische propaganda in het blad'wordt
ook Nederland betrokken. In het nummer van l September 1949 is
medegedeeld, dat de guerillatroepen in Indonesië verbeten de
strijd tegen Nederland voortzetten, ondanks de "cease fire".
In hét bewuste stuk wordt verder opgemerkt, dat Nederland, nu
het verliestj Indonesië wil paaien, maar de misleide bevolking
van Indonesië vertrouwt op het volksleger.
De C.P.N, laat de Ronde Tafel Conferentie te 's-Gravenhage
niet met rust, in deze zin dan, dat haar critieken voortduren.
Steeds zijn het echter vrijwel dezelfde geluiden die weerklinken.
Het doel der Regering is om in Indonesië het koloniale systeem,
zij het dan in andere vorm en met andere mensen, weer in te voe• * Het is bekend, dat de C.P.N, zich bij herhaling solidair
heeft verklaard met de Partai Kommunis Indonesia (P.K.I.). Derhalve behoeft het geenszins te verwonderen, dat - mede lettende
op' de onderlinge contactmogelljkheden - hun inzichten mét elkander overeenstemmen. Zo ook wat betreft hun oordeel'over een
sgh~.'niéuwe koloniale status. De P.K.I. heeft'eveneens onlangs
dienaangaande'nog als haar mening uitgesproken, dat de'pogingen,
om door het houden van conferenties tot' een "vreedzame oplossing
van hèt'Indonesische probleem te komen moeten leiden" tot het
vormen van een semi-koloniale status van de Verenigde Staten van
Indonesië.
- ••- Ook op andere punten zijn de C.P.N, en de P.JC.I. het volkomen'ééns; geen buitenlandse troepen in Indonesië'en Indonesië
moet vrij zijn van invloed en dwang op politiek.'economisch en
financieel gebied* Beide organisaties keurende "cease fire" af.
De "Perhimpunan Indonesia1' (P.I.) te Amsterdam heeft ook
'aan'Haö Tse Tüng een gclukwenstelegram gezonden in verband met
de stichting van de Volksrepubliek China. De vereniging is er
Van overtuigd, aldus komt in het telegram tot uitdrukking, te
spreken in naam van de overwegende meerderheid van het Indonesische Volk. Verder is daarbij aan Mao T se Tung medegedeeld,
dat zijn overwinning zegenrijk zal zijn "voor onze strijd tegen
"het wereldirnperlalisnie".
De Perhimpunan Indonesia blijft gekant tegen de Ronde Tafel
Conferentie en trekt ook daarbij één lijn met de communisten.
Daar deze vereniging bovendien heftig blijft ageren tegen
de Regering der Republiek Indonesia staan de Republikeinse vertegenwoordigers bij de R.T.C, min of meer wantrouwend tegenover
haar, temeer ondat de - na de zgn, Madloen-opstand gefusilleerde
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- 19 - communi stenleider s in de Republiek vroeger lid der "Perhlmpunan
Indonesla" waren.
In het Indische restaurant "Waroeng Djawa" te Schevenlngen
is kortgeleden onder het Indonesisch personeel een staking •uitgebroken uit ontevredenheid over de verdeling der fooien. Aan**
stonds heeft de E.V.C., waarbij vrijwel alle stakende Indonesiërs
zijn aangesloten, het voor hen opgenomen en daarbij met de hand-»
tekeningen van een vijftigtal "Indonesische arbeiders11 (als
sympathiebetuiging) de nodige druk willen uitoefenen.
Het is de eerste keer. dat de E.V.C; zich heeft kunnen
bemoeien met een staking onder Indonesiërs hier te lande, zij
het dan» dat het hier een staking van leden dezer organisatie
betrof. 'Doch 'indien dit niét hét geval ware geweest, dan zou de
E.V.C-; zich vermoedelijk toctrook niet afzijdig hebben gehouden.
Immers lg de E.V.C, al geruime tijd doende de "Indonesische
arbeiders" tot zich te trekken en niets Is dan geëigènder om
zich ~ zoals gebruikelijk « met een staking" te bemoeien» Bovendien verleent de "Perhimpunah Indonesia" kennelijk de nodige
medewerking aan de E.V.C. Eén har er hoofdbes tuur sleden is werkzaam fl»p het E.V.Cir-kahtoor te Amsterdam en haar uit verschillende omstandigheden valt af te leiden is hij bovendien een
gewillig werktuig der communisten. Verder wordt in het P.I,~
orgaan "Indonesia Merdeka11 geregeld aandacht geschonken aan de
vakbeweging en is het W.V.V., waarvan de EiV .C .«leider B.Blokzijl vice-voorzitter is, daarin bereids als voorbeeld gesteld»
' In het Beptember-nummer van "Indonesia Merdeka" is o* ai
in een artikel "Musuh dan Kawan dari Kaum Pekerdja Sedunia"
(vijand en vriend van de wereldvakbeweging)} een heftige aanval
gedaan op het "Nederlandse imperialisme"*
Blijkens een advertentie is de vereniging ^Nederland»
Indonesië" weer begonnen met de uitgifte van haar gelijknamig
orgaan. Voor abonnement kan men zich wenden tot D. Noordewier,
Prins Mauritslaan 120 te 's-Gravenhage.
In het te Parijs *rer schijnend blad "Hutlanité" is bekend
gemaakt, dat van l tot 6 December a.s. te Peiping (PekingChLna) een congres van Aziatische vrouwen zal worden gehouden
waar ook een Hollandse delegatie aanwezig zou zijn. Het congres
is georganiseerd door de (communistische) Internationale Federatie van Democratische Vrouwen (F.D.I.F.).
""•~ In ' November a« s « z o u te Péiping een congres van Aziatlatihe Vakorganisaties gehouden worden, georganiseerd door het
Wereld Vak Verbond (W .V .V.).
l? Oetober 1949.
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OVERZICHT DE^ STAKINGEN IN SEPTEMBER

Bedrijf.

Aanleiding.

1949

Inmenging
Vakbonden.

Wegens mist kon niet Jnie bemidgevaren worden en voed ielde ;EVC en
)VB door di%rervoer per autobus
plaats ;enige arb.wei- rectie er
gerden een staanplaats ; bui ten gehierdoor ontstond ver- houden.
traging; bet rokken ar b.
beboet en verloren tijd
niet uitbetaald; andere
arb, protesteerden hier
tegen.
Hestaurantbedr. protest tegen loonrege •EVC-ANBH
Yfaroeng Djwwa ling en verdeling van leidt aoDen Haag
tie.
fooien.
Sigarenf abr . Protest tegen verwer- Jnie bemidVa las que a
ken mindere soort ma- lelde .
Reusel.
teriaal dan op nevenbedrijf.
Protest tegen inwer- [Jnie bemidText . f abr .
king treding nieuw
delde .
E» ter Kuile
tariefsysteem*
Enschede*
Jnie bemidNV .Kon .Ned .B&br. Protest tegen nieuw
ielde ;EVCv .Wollen dekens ingevoerd tariefATEK steunde
systeem.
Zaalbergactie i
Leiden.
Kon. Ver* Tapijt- Protest speelsters
EVC-ATSK
tegen terugbrenging steunde ac.fabriek te
loon op CAO hoogte. tie.
Deventer.
.iiFb.NV-Gusto
werkzaam bij
Caltex-P 'dam

Groninger Hout- Eis : loonsverhoging en BVC-ABHM
verhoging pre s t at ie - stookte.
handel Kunst
toeslag.
Groningen .
BVC-ATEK
Leidse Text. f , Eis : Loonsverhoging
Gebr,v.Wijk&Co boven bij CAO toege- stookte.
stane .
Leiden.
___
2 arb .weigerden te
Mi j. t er vervaardiging v. werken onder controle
gasmeters te
tijdopnemer ; werden
weggezonden ; andere
Dordrecht .
arb. in staking.
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Resultaat.

Boete kwam te
vervallen; over
stakingsverlet
zou nog worden
onderhandeld.

1

2

Eis ingewilligd
en werk nojmaal
hervat ,

?

Werk normaal on- 4
der nieuwe
systeem hervat.
Werk voorlopig 5
normaal hervat;
zaak opnieuw in
bespreking.
liet invoering
6
nieuw tariefsysteem namen
s t aakster s genoegen.
7
Stakers allen
onts lagen ; ac tie
verliep; enige
ar b. weer aangenomen.
Eis niet inge- 8
willigd jwerk
normaal hervat,
Beide arbeiders 9
weer tewerk gesteld, ar beid
normaal hervat,

v

o
1
g
n
o.

Begin
in
vorige
mnd.

De onder de stakingsstreep vermelde getallen geven het aan»
tal^stakers aan*
De boven de stakingsstreep vermelde getallen geven het aantal arbeiders aan, da t in normale toestand werkzaam is.
. : staking met vooraf bepaalde tijdsduur (kor te r dan 84 uren)*
-:staking met vooraf bepaalde tijdsduur(£4 uren of langer);
r: staking met niet vooraf bepaalde tijdsduur.
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Text.fabriek Protest wolwevers
NV.v,Heek &Co* tegen verw.ander maEnschede.
ter iaal, ondanks gewijzigd t ar ie f systeem.
Letaalbedrljf Protest tegen voorge"De Cirkel"
nomen ontslag van
te Amsterdam
aantal arbeiders.
en Halfweg.

Unie bemid i-Arbeid onder protest hervat.
de 1de.
10
EVC-Metaal Ontslag voorlosteunde. pig ééa. maand
uitgesteld*

11
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