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H O. Q P D S g U K I

C -Q PI m u n i s m g I n t e r n a t i o n a a l
Vredesverdrag voor een herenigd Duitsland
"
'
Zeer recente internationaal-politieke gebeurtenissen
• hebben het uiterste gevraagd van de zin -voor discipline en
• / h e t aanpassingsvermogen der Stalinisten. De topkaders van
de communistische partijen in 'Je s t- Europa moeten zich v/el
de ogen hebben uitgewreven bij het lezen en herlezen van
G-romyko's nota aan de "/esterse G-rqte Drie. waarin de Sovj et-Unie een vredesverdrag heeft voorgesteld voor geheel
Duitsland, inclusief een nationaal Duits leger, annex een
--"milde behandeling van de massa der gewezen Duitse nazi's.
'
Niet alleen de politieke leiding van de kleinere
.nationale communistische- partij, zoals 'b.,v« de C. P. K,,
moest er even de tijd voor nemen om te bekomen van de duizeling dezer Russische reuzenzwaai.
• .
Waar moesten De Groot, Lalmand en zelfs Duclos,
G-rotewohl en Reimann het , nu zoeken net hun hoekig varzet
tegen "de 'Duitse herbewapening in welke vorm dan ook"?..
Waar bleef opeens het Duitse gevaar, de dreiging van
eeri ïïehrmacht-revanche-gedachte, zo aanhoudend opgerakeld
, door de persagitatie van Moskou en zijn volgelingen ?
De -communistische pers in het Westen,. met L'Humanité aan de spits, heef. t zich inmiddels van de schok hersteld, zo goed en zo kwaad als dit dan mogelijk v/as. Na
enkele minder elegante kronkels en buitelingen heef t..dk»
p-ar tij leiding in Frankrijk reeds gezorgd voor een anticlimax*
Een Oo.s t-Du.it se • Sov j e t- zaakwaarnemer van importantie. heeft Frankrijk prompt, gerustgesteld» De Humanité ven
'15 Maart j.l. drukt diens kalmerende woorden op de voer—.•pagina af. Niemand minder dan Otto- G-rotewohl, wiens .desbetreffende rede voor de Duitse "Volkskanimer" hier wordt weergegeven, stelt, dat de Sövjet-voors tellen Frankrijk de 'tegenwoordigheid van een vredelievende nabuur verzekeren.
Moet nu zo snel mogelijk de vredespropagohda, voor
zover gericht tegen de bewapening van Duitsland, in een
vergeten hoek worden' geplaatst? Het is een der vele vragen» die in de niet-oomrimnistische pers zijn gesteld naar
••aanleiding van dit jongste Sovjet-vredesvoorstel, Dit is
niet waarschijnlijk. Het zal veeleer in de bedoeling liggen om, met behoud van het e f f e c t van het zo zorgvuldig
opgebouwde communistische vredesoff ensief , te speculeren
op. de "nationale gevoelens" vnn. het Duitse volk. Het nationaal leger, dat Moskou de Duitsers wil gaan vergunnen,
-. zal uitdrukking moeten geven aan een herstelde Duitse
souvereiniteit. Het zal de plannen moeten doorkruisen om
- 2Duitsland
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Duitsland, voorshands alleen het machtsgebied' van
c.s 9 , in te voegen in een Europees verdedigingssysteem,
dat een eventuele Sov j et-Russische militaire greep naar de
macht moet voorkomen of een. halt toeroepen* Ook na het onvervyachte Russische 'initiatief blijf t het complete communistische voorlichtingsapparaat , zijn verdachtmakingen ,eh : ,
verguizingen van het Amerikaanse "imperialistische", machtsvertoon spuien, [Dezelfde orde van zaken, -waaronder' bijvoorbeeld Pierre Oourtade thans in het.Franse •' communia-tlsohe partijblad pleit voor de oprichting van een Duits nationaal leger (n. b. met bestrijding van socialistische te»
genkan tingen terzake), maakt het ook verder mogelijk pnverminderd te fulmineren tegen de afspraken van Lissabon, • kortom tegen alles, wat de Amerikaanse "agressor en" in het
schild heten te voeren tegen de- nationale verworvenheden
van het oude "Europa. De internationale communistische agiiatie demonstreert dit nog steeds daadwerkelijk»
,
Rusland heeft h e t ' tijdstip voor zijn abrupte overschakeling goed gekozen» Het profiteert van het latente neutralisme in ons werelddeel en van verschijnselen, die duiden op een anti-Merikaanse instelling, ook bij vele nietcommunisten*
De tegenstellingen in het Westerse kamp zijn legio.
Men. denké aan de Bevan-oppositie tegen het bewapeninga tempo, aan de door 'de Britse conservatieven opgestelde limiet
t,a,,v. de bewapenings-expansie en aan de .aarzelingen o.m„
van de Franse socialisten.
•
.
Daarvan maakt Moskou een handig gebruik. Niettemin
heeft het Westen,- sterk in zijn redelijk voorbehoud, 'tc-a.v.
de wezenlijke 'mérites van het nieuwe Sovjet-Russische initiatief, er , goed. aan gedaan om- Moskou de wind uit de propagandazeilen te nenen door het plan welwillend tegemo-et
te treden* Het is geenszins 'onmogelijk, dat achteraf .het
Eremlin zichzelf een stok tussen de benen gooit, wanneer
,'het blijf t weigeren op de voornaamste .voorwaarde van de
Westerse Mogendheden in te gaan, rul. de voorbereiding .van
vrije en geheime verkiezingen in geheel Duitsland, Het is
nauwelijks aannemelijk, dat-. Gr o tewo hl zich op-, eigen gezag
weigerachtig betoont om de .ü.ïï.0.--onderzoekcpmmissie voor
'dii doel toe te laten in de Oost-Duitse zone.
Bij, het verbluffende opportunisme van het Russische
politburo hebben de Yfësterse communistische partijleiders
zich van een niet benijdenswaardige taak te kwijten- Het
heeft er ditmaal zelfs de schijn van, dat Moskou.de nationale partijen zonder vooroverleg ( 'Kominform' ). voor het
voldongen f e i t plaatste. Dit was nog anders met de affaireT'ito 3; toen althans de aange slo ten : leden van .het communistisdh informatiebureau tijdig werden verwittigd van de
komende opzienbarende beslui tem Thans moest zelfs een
- g r o t e partij als die vanTïiorez improviseren bij hét gissen
naar de tactische bedoelingen van deze plotselinge koerswijziging van het Zremliri."Dit b l i j k t zonder meer uit de
uiteenlopende reacties van de Franse communistische pers,
-3 die
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dié ala toonaangevend kan v/orden beschouwd* De communistische ^Liberation" bewoog zich zelf s- op do-.grens van de
politieke ketterij toen h e t . h e t Russische voorstel voor een
nationaal Duits leger- 'becommentarieerde» 3e Duitse 'herbewapening moest men volgens deae krant als ©en gevaar voor
Duitsland blijven zien. Maar in arrenmoede cohclutlearder de
.''•Liberation": een overeenkomst van de G-rcte Vier, die de
'algemene ontwapening zal moeten inluiden, .hangt af van het
aanvaarden van de Russische ho.'ta,
':
•.
•
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ACTIVITEIT VAN DE G «P» H.' EN HAAR HULPORGANISATIES
Herdenking; Februaristaking 1941

i,

Deze herdenking te Gunster dam stond in het brandpunt van ;
de communistische bedrijvigheid.Zoals bekend had het "He-rdenkingscomi té Februaris taking: 1941" aan-de Burgemeester
vergunning gevraagd voor het houden van een massale nationale herdenking en van een gedenfctocht in de hoofdstad op
Zondag 24 Februari van dit jaar» De vereiste toestemming
werd ondanks protestacties en herhaalde verzoeken .geweigerd. 'Wel -was het elkeen .veroorloofd op Maandag 25 Februari
des morgens om negen uur deel te -namen aan een algemene
herdenking op het J.D.Mey.erplein, uitgaande'van Amsterdam's
:, gemeen t eb e s tuur. Volgens -"De V/aarheid" ' stond het gemeente' bestuur' een ieder • toe'_gedurende de gehele dag kransen en
'bloemen te leggen bij-'het aldaar tijdelijk opgerichte monument. — • • ' - '
'
. '• '
Kennelijk heef t'het-Herdehkingscomité van laatstgenoemde
.toezegging gebruik gemaakt om alsnog.-een plechtigheid te
doen plaa'ts vinden, die de aard van de geweigerde'herdenking het-meest kon benaderen.
• • • "•
ïn het dagblad 'fDé ¥aarheid" en op een op'.Vrij dag 22-2-'52
gehouden "openbare protest- :en mobilisatievergadering"
wekte hè t-comité op om Maandagmiddag té 5 uur massaal
aanwezig te zijn op he-t'aah-het J.D. .Meyerplein belendend
Watêrlooplein.-De 'arbeiders, aldus de oproep, dienden hun
werk om 4 uur in de middag te beëindigen,.
De' politiek-agitatörische opzet.van deze opwekkingen kan
mede worden afgeleid-uit een toespraak van. H.» GORT ZAK op
bedoelde vergadering van Vrijdagavond. Zich richtende tot
• het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,
zeide hij o.m« woordelijk: "Wij hebben lak aan Uw verbod,,
Wilt U niet op Zondag, dan zullen wij Maandag nog'magenIer herdenken",
•
De zich achter het Comité versohuilende C.P-.'N.É heeft wellicht buiten haar verwachting, een volledig succes bereikt,
Ambtelijke cijfers vermelden een opkomst van 10„000 persp-,
4

'

':

>

nen

r 4- personen. Het partij-dagblad gaf =33en -nauwkeurige raming
maar. sprak royaal- over "tienduizenden". '•'•• Ho e het zij, .op
/de propagandistische v/aarde van dit gebeuren valt nikt af
te dingen. De massa defileerde gedurende .'ongeveer 2V2 tiur
in volmaakte orde langs het voorl.o.pig: ,monument,.r; Kransen
en bloemen werden gelegd vanwege het Herdenkirigseomité Februaristaking 194-1, de C.P.N, -en haar mantel- en nevënorganisaties, alsmede door personeelsdeput&ties van rij kssemi-rijks- gemeentelijke en particuliere bedrijven en instellingen.
Deze door de overheid eigenlijk niet gewenste betoging.,
Btond volgens "De Waarheid" in het teken van -"het algemeen
Verzet der massa tegen herlevend fascisme en' herbewapening" *
Haar publiek effect, springt'nog'meer in het oog" indien de
voor dit defilé betoonde aotieve belangstelling van zovelen
wordt vergeleken met de deelneming .van..zo : weinigen aan de
officiële herdenkingsplechtigheid in het morgehuur.; ' " •
"De Waarheid" heeft niet nagelaten om daar in woord en
beeld de aandacht van ha'ar lezers op te vestigen.
Dis tr io tse onfe r en tie s
De G«PoN.-districten beleggen thans^ gevoIg • gevend aan';de
eertijds door het Partijbestuur verstrekte opdracht zgn»
dis trio tscohf eren ties. Alhoewel deze bijeenkomsten, volgens
"De Waarheid" van 5 November 1951 bestemd zijn om het ontwerp-verkiezingsprogram der C.cP.N». aan de leden' ter discussie,- c-q.. ter aanvulling of verbetering v o o r - t e leggen,
blijk.fr uit de tot nu- toe over enige"'conferénties gedane
publicaties,, dat daaraan geen of weinig aandacht is besteed.
De dis trio tsconf erénties dragen het normale karajcter, •
d.w«z e dat in samenhön£.taat de.figemene binnen- ~en buitenlandse politiek over/hè t, afgelopen partij jaar :d;e • activiteiten der C.PoN. aan 'een bespreking worden .onderworpen
•-en bediscussieerd. Voorts'worden de statutaire, jaarlijkse
Verkiezingen van distriGtsfunctionarissen gehouden. . ,
Als bijzonderheid 'kan worden"'vermeld, dat ook deze conferenties, conform de opdracht van het Partijbestuur, mede
worden bezocht doof een aantal zgn. "par tij lozen". Het is
begrijpelijk, dst deze/niet .zonder me-er toegang tot de
conferenties verkregen. Als voorwaarde zal-ongetwijfeld
gestald zijn, dat zij direct of indirect de Stalinistische
zaak dienen of in het recente verleden gediend hebben, dan
wel op onmiskenbare wijze van hun sympathie me-t de C.P.N.,
haar mantel- of nevenorg'anisaties of met de door haar geleide acties ( o.a."de communistische vredesbeweging)
hebben doen blijken,
• .
De jaarlijks terugkerende distriotsoonferénties zijn van
het grootste belang uit een oogpunt van partijorganisatie
en handhaving van de paftijdiscipline. Zij stellen de partijleiding in staat, om door middel van dé steeds aanwezige
vertegenwoordiger
„ 5 _
"L ~ ';
•

--.5 ver-te g en w o o r d i ^ r v 'M het partijbestuur, niet alleen direet kennis te neuen van wat er onder de leden leeft, doch
om daarenboven 'de opdrachten van h@.t partijbestuur mondeling,.te .doen toelichten en/ zo nodig, 'Onwelgevallige critie-ic;op'partij- en distBicts-bestuur te smoren,

r,, /QpMmisme in.;jle_0«j?«Jjj
Sinds-.enig e- t i j d ' stellen -de -woordvoerders 'van de C.P.N.
hert in 'Hun redevoeringen opnieuw 'voor, alsof h e t overnemen van de m a c h t ' d o o r d© communisten binnen afzienbare
tijd zal kunnen plaats vinden. De voortdur,en-d slechter
wordende economische toestand in Nederland c„q.. V7est-®uropa, aldus de sprekers, werkt in het voordeel daarvan. Opvallend is, dat dit optimistisch geluid wordt vernomen van
'.. funo.tionarissen» die met uiteenlopende partij-organidatorische'v;erkzaamhedên zijn belaste
. . ".
Dergelijke uitlatingen worden regelmatig in de communistische propaganda vervlochten^ Zij komen het veelvuldigst
voor in tijden van verhoogde partijactiviteit. Derhalve
dient dit min of meer geforceerde optimisme in directe
relatie gebracht te worden niet de verkiezingscampagne 1952.
Het .dient om de s ; trijdgeest aan te wakkeren, de offervaardigheid te stimuleren en het zich hier en daar openbarende
defaitisme t e bestrijden,
.
.
.
In dit licht moet ook bezien worden de reactie van de partij-leiding C p tiet'door de Tweede Kamer der Staten Generaal verworpen wetsvoorstel tot instelling van. de zgn.
Grondwet s kamer- (-rt".7or ;kaaer" -zegt de C»P*N.-vo.-r , , _ . „ _ \ Den

-"kort verslag" .van een zitting van het dagelijks .partijbestuur werd .er geheel^'aan gewijd. Hierin wordt met voldoening;, .aldus, de weergave in De Waarheid, de gebleken te_ genzin -tegen de aanvaarding van dit wetsontwerp /geconsta•'' teercU Het dagelijks partijbestuur ziet in deze houding
een grote, overwinning voor vrede en democratie in ons land.
De. Partij stelt het voor alsof deze haar welgevallige beslissing het resultaat is van een doeltreffend handelene
optreden der communisten. Hiervan uitgaande besluit het .
verslag aldusi "Zij (de verwerping van het wetsvoorstel)
bewijst dat-door geduldige 'overtuiging '.van de gewone Teden van de P»v.d«A« en het N«Y»V«, door samenwerking en
• gemeenschappelijke strijd niét hen voor de directe belangen
der-werkers het mogelijk is ook de Tweede-Kamerfractie der
P»v.dt-A. onder druk. te zetten".
Geldinzameling ten behoeve van de verkiezingsactie
Teneinde de a » s » verkiezingsactie te kunnen voeren, dient
door de partijleden, zoals bekend, een bedrag van
f a 150-.000-*— te worden bijeengebracht, De districten mo, gen daar-van ten behoeve van eigen verkiezingspropaganda
\25<fo zelf behouden. De afdracht aan het Partijbestuur zal
aal
- 6 .•

- 6zal' .derhalve f,112.500, — moeten bedragen*
Teneinde de inzameling te stimuleren ontwierp het Partijbestuur (verkie.zingsbureau) ook thans een zgm tempoplan.
.Daarin i's vastgesteld, dat v£>6r bepaalde data telkens 'een
zeker percentage van de f .112.500«-<- moet zijn bijeengebracht en 'afgedragen.. Regelmatig worden-' de resultaten in
"De Waarheid" gepubliceerd. Zo moeat 45$ zijn .afgerekend
.v"ö$'r l Maart j. l». Op 5 Maart j. 1. maakte De Yfaar hè id- 'bekend,
dat einde Februari 1952 f ,49.022.30 aan 'het verkiezings;b;ureau was afgedragen. .Dit bedrag komt neer op 43,5$. De
..gestelde taak werd dus niet ten volle vervuld.
Met. inbegrip van het' gedeelte, dat door de dis'tricten mag
worden behouden en welk b'edrag, naar aangenomen dient 'te
worden/ inderdaad ontvangen zal zijn, werd volgens 'de bekendmaking tot en met 29-2-' 52 in totaal ruim f . 65. 000. —
ingezameld.
Van de zeventien C. P. N. -districten komen blijkens deze bekendmaking, slechts zes boven het landelijk gemiddelde
(43»5$.)p Vermeldenswaard , zijn de ontvangen ''particuliere
giften", die met een bedrag van f .812,75 onder een .aparte
..rubriek werden verantwoord.
.Einde Maart 1952 moet 65$ van het verkiezingsfonds in.'Teza- •
meld zijn. Dit betekent, dat in de maand Maart 20$
(65 - 45) + iy2 (achterstand Februari) is 2lV2$ moet / -„TV. ^n
ingezameld, zijnde f , 32,250, — .
t lnndddels ging het Verkiezingsbureau over tot uitgifte van
'zgn, " Verkiezingsaandelen", ten bedrage van f .2.50. ' Op
een op de voorzijde daarvan gedeeltelijk afgebeeld stembiljet is als aanvosrder van de communistische lijst Gérb en
T.ïAGMA.'iJl vermeld. De overige plaatsen zijn blanco gelaten,
De binnenzijde van het 'aandeel vertoont 9 'afbeeldingen o, a,
.van de Minister-President, Mr C.P.M. Romme, K.'Vorrink, Minister lief tinck en generaal Bisenhower, welke' door middel
van zegels -met afbeeldingen van C. P.N. -kops tukken (kosten
f . O, 25 per stuk) "wegge plakt" moeten worden. Tegen betaling
van de eerste f. O, 25 wordt het aandeel gekocht»
Een aldus volgeplakt aandeel geeft, mits voor. l Juni 1952
aan het adres Keizersgracht 324 te ./jnaterdani-C opgezonden,
recht op een verrassing. Bovendien worden een aantal premies ter beschikking gesteld. Blijkens een advertentie in
"De ïïaarheid." van 10 Maart 1952 is het aantal inschrijvingen de 10.000 gepasseerd. Het verkiezingsbureau besloot tot uitgifte van een nieuws serie van 10.000 verkiezingsaandelen, w.elke met ingang van die da turn. in omloop werd
gebracht.

Twee parti.lbroohures. '

.:

antwoord op het gepubliceerde sociaal-economisch plan
van de Partij van de Arbeid, genaamd "De T7eg naar de Vrijheid", verspreidde .het Partijbestuur van de C.P.N, een
brochure van de hand van de partijbestuurder F.B.aKUCH onder
de titel "De weg naar Vrijheid of naar Oorlog?"
( f . 0,10? 24 blz.)
?
Het

- 7Het behoeft geen betoog, dat ie inhoud van het C, P, N, -geschrift volkomen is aan je p as t aan de huidige communistische
tactiek, rul. discriminatie van de P.. v. et.'/u-leiding en
aanpappen met de P. v. d. A, -leden. Voorts verscheen eveneens ,
tegen de prijs van f . C, 10 de brochure "De weg naar socialistisch Nederland". De verkorte inhoud daarvan werd reeds
gepubliceerd in "De Waarheid" van 26 Januari 1951« Onder
deze titel brengt de C.P.H, haar Ontwerp-Beginsélprogran
en de Grondslagen van de' Democratische Yolksstaat .(zie
.maandoyerzicht noj,, ' 1/52) . De uitbreiding'' van de tekst bestaat slechts -uit aan enige belangrijks onderwerpen toegevoegde korte inleidingen.
' .
.
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.

Duizenden Jonge mensen, aldus "Jeugd", zullen dit jaar te
Amsterdam samenkomen ter gelegenheid van het Pinksterfes.tival, De opening zal in de middag van 31 Mei ""op indrukwekkende wijze" plaats vinden. Het pro gr anima veraeldt filmvertoningen, internationale sportwedstrijden, tentoonstellingen, enz. Door een massale ; opkomst moet de jeugd van
alle gezindten de "slaafse regeerders" duidelijk maken.
.dat zij ^en gelukkig leven wenst in een vrij en welvarend
. Nederland. "Amsterdamse vredesvrienden" zullen de bezoekers van buiten herbergen..
•'
Uiteraard stelt het verbond zich geheel achter het zoge.•naamde werklozen-initiatief van Houtlgéhage. -Als voorbeeld
van, wat er langs deze weg nog valt te verbeteren geldt de
drinkwatervoorziening van Elim (GenuHoogeveen), "Een onzer kameraden" constateerde, . dat er op het mili-taire terrein van Havelte voldoende; buis:' voor dit doel' aanwezig is.
. Algemeen.

.

'•'.•''

.

:

De in maandoverzicht no. 1/52 gereleveerde komende internationale conferentie, ter bescherming van de' rechten van
het kind (V/enen 12-16 April), gaat zich beraden' over de
voeding, het onderdak, de medische verzorging en de ont. spanning van het kind. Tevens, zullen onderwerp- van begpreking uitmaken de opvoeding der onvolwaardige jeugd, de
bes.trijding van de jeugdraMaad en de kinderarbeid, de be-„
scherming van het kind tegen de verderfelijke invloed van
bepaalde literatuur, radioüitzendingen en films, het probleem van- dé verlaten en zwervende kinderen, de gelijke
.rechten van elk kind op onderwijs en last but not least,
'de opvoeding van- de jeugd in democratische -geest. In de
buitenlandse communistische pers gingen 'berichten over
deze- conferentie gepaard met de mededeling dat de "opvoeder van de Nederlandse koningskinderen" (ir.C.BOBICE) aan
"•.....'"•' '......:....." -•' '
- 8 "' ;' ..... -.-•.--.de
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-dè--~conferentie zal deelnemen»
De. (communistische) International Union of Students organiseert dit jaar .ook in ons land een stüdënténkamp en wel
in de'; tweede week van Augustus te'Den Ham,: De-buitenlandse
' deelnemers zijn-voordien een week te gast.bij .te.Amsterdam
wonende Nederlandse collega's.'•;._'•
:
'.'Nederland-U.3.3,H."

, • •

.

.

, -

De-'leden werf campagne van de -vereniging "Wederland-U.S.S.R,"
zou succesvol verlopen. Volgens het verenigingsorgaan was
'het voor half Haart gestelde- doel, 5.000 nieuwe leden, op
15 Januari j d. reeds bereikt, Sr v/aren toen niet alleen
5*146 nieuwe leden doch bovendien nog. 2,252 -nieuwe abonné's
ingeschreven.
De algemeen secretaris, dr. S.REBLING-, - v e r t r o k naar OostDuitsland. Hij contracteerde voor vijf jaar als.musicoloog
aan de Staatsmuziekschool.
Diversen

''

•

Te Amsterdam werd opgericht een voorlopig comité van zeelieden, die tijdens de j-ongste wereldoorlog onder het vaarplichtbesluit vielen en deswege hun aandeel leverden in de
strijd tegen het fascisme. Naar de terminologie' te oordelen
kan hier sprake zijn van een initiatief- van.de vereniging
"Verenigd Verzet 194-0-1945".
"Nederland-Polen" hield een tentoonstelling te- Amsterdam
over het hoger onderwijs in Polen.
De C..P.S.J. is voornemens, in samenwerking met. de D.S.O,
"Pericles", een oultuurcongres te organiseren "ter verdediging van onze vaderlandse cultuurwaarden tegen de voortschrijdende afbraak".
"Verenigd Verzet 1940-1945" opende ook te Utrè'cfrb 'een medisch en. sociaal consultatiebureau.
*

Het comité ter voorbereiding van de Nederlandse deelname
aan de internationale economische conferentie richtte zich
tot evantuele gegadigden in een bulletin, waarin wordt gewezen op de belangen -van de hout-'en graanhandel',' benevens
op Nederlandse prpblemen betreffende de watereconomie (transport, havenbedrijf, water-'en scheepsbouw). Als secretaris
van het comité treedt op J.H.CQHM STUART, oud-bankdirecteur
te Naarden. Deze zou volgens De Waarheid, evenals prof. C,
W,de -VRIES, Vooraeaens zijn aan het overleg te Moskou deel
t e nemen. '
' . ' . " . '
Hoofdstuk 3
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III:

VAEB WEGING.

1.) PE ORGANISATIE VAN WERKLOZEN.

a. Algemeen, 'Sen belangrijk deel van d© Jongste activiteit
der U.V.C, was wederom gericht op 'de vorming van .werklozencomité' s. Blijkens de hierover ontvangen.toerie h ten' kwamen
nisuwe comité' s o. m. tot stand in Beerta, Finsterwölde,
Nijmegen, Breda, Tilburg, Haarlem en. Zaandam. De communistische pers meldde daarenboven nog de "vorming van comi-té' s
te Appelscha, Drachten, Hoogezand, Hussel- en Stadskanaal,
Veendam, Hoo.geveen, ' Oude en Nijehorne'en ' s-Hertogenbosch.
- Vooral in de provincies Groningen en Friesland zijn,
ter ondersteuning van, hè t activeren der werklozen, veel
vergaderingen belegd, waarin de propaganda voor het zelf
ter hand nemen van werkobjecten een belangrijke plaats innam, De landelijk voorzitter der^.V.O., Berend BLOEZIJL,
trad, ook in kleine plaatsen bij herhaling als spreker .op,

.
/.

b. Flaatseli.l ke ac ties^ Het voorbeeld van Houtigehage heeft
vrij veel navolging gevonden i, H.e.t streven daartoe- is niet
alleen in vergaderingen maar ook in "De Waarheid" sterk
aangemoedigde Bij acties tot verbetering van bepaalde loca—
Ie . toestanden wordt veelal op -de medewerking van' de burgerij .gespeculeerd, Vooral uit de winkelstand blijkt wel materiele . steun te worden verleend.
'
Bij. .hè t -'inzamelen van geld op intekenlijsten wordt vaak de
tactiek toegepast, dat winkeliers door hun eigen klanten
war.d en b e zocht j .weigering om een of f er tj e te brengen kan
dan tot klantenvèrlies leiden. In Houtigehage is. uit de. winkelstand een verzoek tot Burgemeester. .;en. Wethouders gericht
om deze handelwijze te doen verhinderen (Zie voor een .nadere omschrijving van. 'de activiteit der 3. V. C. t, a. v. de
.werklozencomité' s bijlage l)
"
;

2 J BUNDELING DER WERELOZM IN T?%N "NATIONALE VOIKSBFTEGING" .
, - • " " "

;"

•

"

'

"De Baarheid" van 8 Maart j.l. gaf een verslag van de redevoering door Berend BLOKZIJL, Verbondsvoorzitter der
E . V f ö . , gehouden tijdens een speciale zitting van het C. P. W. Partijbestuur, De. voornaams-te. passage is wel deze, dat
"de strijd tegen de' werkloosheid gericht moet zijn
'V op het. tot stand brengen van een nationale .volks. . "beweging met als kern de werklozen-comité' s".
(Onderstreping dezerzijds) ,
'
^9n opvallende' plaats is voorts ingeruimd aan de volgende
ainanede:
.
. ., , "De Werklozen-comité' s mogen zich niet in de plaats
"stellen van de vakorganisaties. Zij mogen geen vak"verenigiögskarakter dragen met contributie e. d.
"Sr is plaats in voor ongeorganiseerden en fieorp;ani• ---•'•- ....... • • ..... — - •
_s eer den
•
- 10 "*~

- 10 "georganiseerden, voor arbeiders van elke politieke
"richting l " *
, .
,. , ,';, .
De leiding van de C.P.N, en die van 'de U..V;.C.f hechten, kennelijk veel waarde aan de "bundeling van de/ werklozen pp
een zo breed mogelijke basis. Het streven naar. "eenheTd
van actie én organisatie" in de werklozen-comité's zou geschaad worden, wanneer de communis tiso hè herkomst van: . ; dez=
comité' s al te doorzichtig zou kunnen blijken. . Vandaar ook
deze instruerende oproep tot organisatorische én politieke
onafhankelijkheid van deze comité' s. Zij moeten de basis
vormen voor -een - eveneens onafhankelijke - ''nationale
volksbeweging". Het is in dit licht interessant, dat, volgens een. bericht uit betrouwbare bron, juist een der E.V..C„
bedrijf sbcnden, .de Algemene Bond van Werkers in de Bouwnijverheid, de opdracht heeft, in den lande werklozen-comité's in het leven te. roepen. In de prac tijk bestaat. .er dus
wel degelijk een nauwe relatie,,
•
••
BBRSTTS REGIONALE BIJB3NKOH3T VAN.

,, O?

28 HAART 1952 IN GRONINGEN-.,

' \e aankondiging van de

Groningen, Friesland 'en Drente wijst op de prac tische. voorbereiding. van de 'door Blokzijl genoemd'e' "nationale, volksbeweging" o Als initiatiefnemers treden op de werklozen-comi^.
té' s van Jubbega, Veendam en Hoogeveen. Het is te verwachten dat. ook in andere delen van het land getracht zal worden dergelijke regionale bije.enkomsten te organiseren.
3') OONffLIGTBET OP D. U, 7. -OBJECTEN.
Uit ?/aar'nem'irigen terzake 'kan enerzijds worden afgeleid, dat
bij herhaling op de D.U.W»-objecten niet onbelangrijke con, f lic ten ontstaan, anderzijds, dat de E. V. O» en .de .communis—
tische' pers aan deze acties en aan toestanden in de. D«U.' 7.kampen grote aandacht besteden. Gedurende.de laatste maanden hebben. zich wederom énige conflicten voorgedaan (Zie
•J ^ ^Bijlage
'
4) DE HOUDING

HEI O.V.B.

t. a. v. DB D.Ü.V/,

•• .Het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
schenkt de laatste tijd veel aandacht aan- h e.t lo.t van de
D.U*W«-arbej.derse In zijn orgaan "Nieuv^e Strijd" keurt het
.verbond het t„a„v« de .D,.U.W»-arbeidera gevoerde beleid af.
Het verlangt, dat de werkobjecten onder de bepalingen van het
vrije bedrijf zullen worden uitgevoerd. De voorzitter van de
landelijke Bedrijfsorganisatie Bouwvak van het O, V.B.,' Cornelis OOSTERWIJK schrijft in een artikel, dat de bedrijf sarbeiders eventuele' daadwerkelijke strijd van de D,U.W»~
v/erkers moeten ondersteunen. Voorts pleit hij voor een
demonstratieve
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demonstratieve eén-dags-staking van -alle D»U.We-arbeiders
over het gehele land.
5) N-rSOWS .B, V.Q:« «ACTIE ONDER DRENT33 VET5N.iiRBBI3,75RSi.- • •
Volgens.'een bericht in "De Waarheid" van 26 Februari j « l .
aal de Bond van land-, en Zuiv el-arbeider s (BIi2-EVC) ook
dit: jaar trachten de :.Drentse veenarbeiders in beweging te
bnengent In een BLZ-vergadering te Roswinkel, belegd voor
bepaalde veengebieden, . zouden de arbeiders hebben besloten voor h&t begin der' campagne nieuwe eisen te stellen»
Dit is vorig jaar 'eveneens het geval geweest. Derhalve is
er nu aanleiding een vergelijking te trekken met de situatie van 1951, en wel onderscheidenlijk vo6p en na de
grote veenarbeidêrsstaking van ^pril 1951, waaraan ruim
8 0 0 arbeiders deelnamen*
.
.
.
.
"EisenApril '51 A p r i ' 5 1

Ka
Apr„'-51

Eisen'
1952

Tariefloon voor
persen .van
1000 turven uit
.normaal, veen

f,3,25

f.4,00

f,3,80 .: £B4',25

'Uurloon

f. 0,81' -'

f,1,00

f.Ö;90 L

Voor de komende campagne zal--verder een-'evenredige verhoging van- de vergoeding .worden geëist voor 'het. verrichten'
van alle andere werkzaamheden in het veenbedrijf,;
Onder de leden van. de. Unïe-bonden zal 'een solidariteitsactie-worden gevoerd. Strijdleuze zal zijns "G-een man en
•."geen machine, het v'ali in alvorens.met alle verve"ners overeenstemming is bereikt"«
6) NIEUWE BMHEIB8AGTIS ONDSR
Het Hoofdbestuur van .'de' Algemene Bond van"ïïerkers in de,
Bouwnijverheid (A.B/J.B.-l.ViG*) heeft opnieuw- een schrijven tot het Hoofdbestuur van de Algemene-Wederlandse Bouwarbeiöersbond. (A.N.B,-N.V*V.) gericht waarin vrordt voorgestald te komen tot eenheid van strijds-Dit aanbod moet
worden:gezien als een voortzetting,van soortgelijke pogingen van de A*B.V/»B.*-"S.V»C. gedurende het vorig jaar, (zie
de maandoverzichten 7 en 9 van 1951)* In het schrijven
wordt voorgesteld een gezamenlijke actie te ontwikkelentegen de toenemende werkloosheid in het bouwbedrijf,, .terwijl -wordt opgewekt te strijden voor een gedwongen lening
en
- 12 -
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en'de bouw van tenminste 50.000 woningen in, 1952, Voorts/
wordt gesteld, dat alleen een gemeenschappeli^c optreden van
A.N.B, 'en A,B.W»3L. het verminderen van het .aantal werklozen
in de bouwnijverheid kan teweegbrengen. Deze organisaties
wormen 'een beslissende kraoht die een einde :kan maken aan de
"huidige financiering van de woningbouw, welke een staaltje
is van "ongebreidelde kapitalistische chaos-politiek, een
politiek die gericht is op he.t drastisch verhogen van'de'
huishuren, teneinde de woningbouw voor de kapitaal-verstrekkers rendabel te maken".
H O O F D S T U K

IV

A n d e r e ..S t r o m i n g e n
Verwikkelingen _in,

.R» .0 «P»

Den meningsverschil tussen het Centraal Comité van de
Nederlandse Sectie der iVde Internationale en 'hè t bestuur ~
van de af d t Rotterdam heeft tot een breuk geleid. De genoemde afdeling heeft zich niet willen neerleggen bi;j een medio
Januari j. l » . door het Centraal Comité van de R, C, P. aangenomen resolutie inzake een 'te voeren "massa-politiek",
"De Tribune" -van l Maart j.l. meldt, dat "meningsverschillen" ten grondslag liggen aan het uit de R. C. P. treden
van Cornelis Oosterwij k en zijn. volgelingen in de -Ro.tterdamse afdeling. De onenigheid is uit het navolgende te verklarenj
Op het in Augustus- September 1951 gehouden.'derde .Wereldcongres van de Trotzkistische Internationale v/as beslist, dat de nationale Secties. een sterker geaccentueerde
"niassapolitiek" dienen te voeren. Ter nadere uitwerking
van deze beslissing heeft het Internationaal Secretariaat
de situatie in de diverse landen bestudeerd,
,
. "•
Het legde zijn bevindingen vast. o. m.: in één brief : aan het
Centraal Comité in Nederland. ••'He t gaf tevans aanwijzingen
omtrent het door de R. C. P. te voeren beleid. Dé partij moet
zich, ingevolge deze richtlijnen, voer alles zien "te ver-,
ankeren" in de brede massabeweging, welke hier ..te lande
beïnvloed wordt door de "ref ormisten". Het werk in de kleine, geisoleerde vakorganisaties is, volgens het Internationaal Secretariaat, wellicht langer dan noodzakelijk voortgezet. Bedoeld wordt het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (O.V.B.) met de daarbij' aangesloten bonden.
De hieryoren genoemde : C* Oosterwij k is een vooraanstaande
O. V. B. -functionaris. Hij had tot voor kort tevens zitting
in het Centraal Comité van de R,C. P» ' • •
:
De huidige internationale conjunctuur van oorlogsvoorbereiding heeft, aldus het Internationaal Secretariaat, reeds
grote deining veroorzaakt in de "ref ormistische milieus"
(vakbonden en socialistische par ii j en)
Het Internationaal Secretariaat signaleert een
radicalisering

- 13 radicalisering van de arbeiders in het U.V.V. en'de'P, v.d.
••<";./u.' 'De R.C.P. zal van deze situatie moeten gebruik maken.
Daarom dient zij een opgaan van het O.V*3. in het N.V,V'.
' te-'bewerkstelligen. De R.C.P.-ers zullen> indien dit.niet
mocht gelukken, individueel tot hetïï.V.'Yt:;moeten toetreden. Het Internationaal Secretariaat beweert alsnog, dat de
verdere'radicalisering von de arbeideramassa ook weerklank
in";de P.v.d.A. zal vinden. :0it zal, zo besluit het Ï.S.,
"voor ons dé mogelijkheid aan de • ordo 'stellen, van onze intrëd'é in de P.v,'d.A. in een latere, maar "nie^ .al•-'^e ver • •
•verwijderde etappe".
: .,
; < .
Bijzonder'Partijcongres.

,

Op 15 en 16 Maart 1952 zal een Bijzonder Partijcongres worden belegd,^ waarop de resultaten van de in het
O.V.B, gevoerde actie zullen worden besproken. De hoofdschotel zal zijn de heroriëntatie t.o.v, het N'.V*V. en de
P.v.d.A., 7)e partijleiding heeft achteraf, oo .da bejrorien'tyatiQ te"rechtvaardigen, verwezen naar een brief van
Trotzky uit 1936, die stelt, dat de partij zich moet verankeren in de reformistiscbe (socialistische) massa-organisaties,
Verdere Af splintering.
Het is onder de huidige, omstandigheden niet mogelijk
gebleken het heftige verzet van de afdeling Rotterdam, onder aanvoering van de hiervorengenoemde Oosterwij k, te
breken.
'
..
.
Het Centraal Comité van de R.0.P, besliste inmiddels, dat
deze afdeling geen deel meer zal uitmaken van de Nederlandse Sectie van de IVde Internationale. Ooaterwijk heeft het
plan'geopperd een"nieuwe partij, in de geest van de oude
R.S.-a.P, o p t e richten. •
. . . • ' .
De zich in interne menigsverschillen verliezende trotzkistische partij- wendde nog in 1951, overigens .zonder succes, pogingen aan om tot fusie te komen.met groeperingen
als de .Socialistische Unie en Spartacus. Zij is door 'het
uittreden: van de Rotterdamse afdeling nog onbeduidender-geworden en steeds meer ineengeschrompeld.

'

. -
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I- n d o n e si. e

An ti-f aecl s ti se h_gebj,ar.
De rageririgscrisis in Indonesië hèeft de comtnunistfin
weer eens aanleiding gegeven hun bekende eisen te stellen
in verband met de vorming ener nieuwe Indonesische regering»
In
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• •'•'•.'•In hot dagblad "-D& Y/aarheid"., waarin kennelijk van
een. medewerker ,tö Djakar'ta regelmatig per luahtpo-st ontvangen, bWiah't e n worden--opgenomen,-'is. Vermeld',• dat de "Par-tai
Eommun'is Indbnesia" oproept tot-de vorming, van een anti-,
f a3c,isti:3'C'he regering» :Dlt :doet ook de 'nauw mét-de" P.K*I*
verbonden" vakcentrale 'Sob'si»
. .
«

De actie dezer communistische vakorganisatie vindt ook
geregeld vermelding in nDe Waarheid'^ Ih de rubriek "Perdjoangan Indonesia11 (Indonesische Strijd)., Zij bevat o,nu
n,
een opgave der stakingen,, die geleid hebben tot .een•"overwinning''; waarin de b i j de Sobsi aangesloten vakbonden
n een-werkzaam aandeel" hebben gehad; O-i) de uit
Djakarta
aan;het : blad toegezonden berechten voor'aiën zijn sran commentaar, 'dan : wel of de se er aan toegevoegd wordt door de
redactie'van tó Ds Waarheid", i s ' n i e t bekende "Een voorbeeld
"is''"iiëï/qommer?taar/ verbonden aan berichten over de. communis tiscfte • actie tegen de '"buitenlandse koloniale ondernemingenn in Indonesië, welke genationaliseerd dienen te word'en. Slechts verwezenlijking van deze eis - aldus wordt gesteld - '''garandeert de naleving van de collectieve arbeidsovereenkomst van de plantage-arbeiderden zal een einde maken aan de buitensporige koloniaLe winsten,, die thans uit
..het Indonesische volk worden gezogen"*
•
:''''•-'•
,;Z)e: communistische vakbeweging in Indonesic-, werd voorts
"belicht ..tijdens een bijeenkomst van de "Werkgroep, Azië" der
Studentenvereniging "Pericles'" te. Amsterdams De Indonesische
.communist Ohairun CAROPEBOKA hield daar een lezing, o-ver-.'"pe rol'van arbeiders en-boeren in. d'a Indonesise-he revolu. ,tie ir o Spreker b e-licht te' vooral de rol. van de .Söbsi'„ die
zic'h in 1947' aansloo-b' big de "World Federation. of'.Trade
Unions';.i In"dat jaar, -aldus: b'racht Chairun in -herinnering.;
was op he.t. Sobsi-congres de E.V^-O^-leider B^BLOTCZIJJj. aanA

n

t

l

'

_

• Indonesische en Indo-Öhinese cömmi.inisten te Amsterdam hebben zieh kortgeleden verenigd in een'"Panitia 21
Februari'5, een comité ter herdenking van-de zgn. Koloniale
Jeugddag f f .
Tijdens een door dit comité georganj.seerde vergadering,
waar afgevaardigden aanweaig waren • van !ï 'Pericles (! en van
&etAcN«J = V 0 ? sprak de bekende communist Slamat SUICOTJO over
de aanleiding tot de 21 Februari-herdenking, (Op 21 Februari 1946 deden de studenten in India een aanval op de
"Indian ïïavy" voor de bevrijding'van het volki- deze-dag is
ook bekend als de. dag van de demonstratie van de studenten'
in Egypte, die in 1947 van zich lieten horen door de eis
: tot terugta/ekking van alle vreemde krijgsmachten uit hun
Vaderland)i
Spreker
.- 15

- 15 - • •
Spreker memoreerde daarbij, dat de jeugd van KleinAzië, Tunis, Viët-Nan >en van, de Philippijnen nóg, steeds
daadwerkelijk .vecht voer de vernietiging van hè t .imperialis'fiie, terwijl ook de jeugd in Indonesië nog steeds strijdt
,voor verbetering van de zeer'. slechte toes'tajaden aldaar. Resoluties werden, op de bijeenkomst aangenomen ter verzending
aan _Sngeland; Frankrijk en aan Amerika (terugtrekking van
vreemde troepen uit koloniale en half-koloniale gebieden,
geen-bewapening maar Vrede)*
.
Een andere, activiMt van vorenbedoelde, groep, communistische studenten te Amsterdam ia de vertoning op initiatief van de "Panitera Pemuda dan Peladjar Indonesia" (P,Pc
P*I*) van een film, waarvoor uitnodigingskaarten verkrijgbaar waren bij genoemde Slamat SUZOTJD, doch slechts voor
een beperkt aantal plaatsen in verband met de beschikbare
ruimte in het clublokaal van, de Chinese,, vereniging, '"Ou Hai"
(een vereniging van in .China geboren Chinezen)c. -De fir.ni,
getiteld "Liberatëd China"f die vertoond werd met een apparatuur van de C«P.;N., handelt over China en beoogt vree:: te
geven de toestand van het Chinese volk onder de vroegere regering (de Kuo Min Tang-regering) toen, het land nog een
kolonie was van de kapitalistische Wes terse machten- Anderzijds worden de communistische leiders,, 'de generaals en de
soldaten van, hè t huidige. Chinese leger verheerlijkt,, D*e aanhangers van de 'Kuo Min Tang worden vergui's.d als 'verraders
en voorgesteld als knechten van het 7esterse imperialisme,
'Met betrekking tot de c.ommunistische propaganda onder
de Chinezen is in het te Parijs verschijnende communistischè
periodiek "Kiu Suen" een bekendmaking opgenomen van de navolgende inhouds
V/ie boeken in het Nieuwe China wil bestellen of zich
op tijdschriften vin China wil abonneren, wende zich tot
de Parij se studentenvereniging om er lijsten voor de aankoop
van Chinese l •.; c tuur in te vullen* De koers van het geld ia
als volgt; l Honkong dollar is 130 francsi 100 Chinese
Volks Yün zijn gelijk aan 3 francs,.
Men kan. zich ook genden tot de Chinese Ambassade in
Zwitserland voor aankoop van'boeken en abonnementen op lactuur.
:
.
De Chiö^se 'emigranten kunnen zich schriftelijk abonneren. Men zende dan het geld aan; LAM Van Tan„ Associatiun
des Etudiants Chinois, 28 Rue Mr„ Ie Prince, Parijs 5e."
Blijkens hetzelfde blad is deze vereniging, die in
contact staat met de communistische studentengroëp "Panitera Pemuda dan Peladjar Indonesia" ±e Amsterdam,, zeer actief. Zij ontvangt berichten uit communistisch China van-het
"Algemeen Comité voor hulpverlening aan Korea en de strijd
tegen Amerika", De Chinese Volkskrant te Peking publiceerde'
onlangs een telegram van me.srrbedoelde organisatie in Parijs,
een telegram ter aanmoediging van de strijders in Korea.
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:. ISen tot dusverre nog onbekend, te Peking uitgegeven
geïllustreerd in de Sngelse taal gesteld periodiek is
TOhina Reoonstruc ts". Daarin wordt de huidige toestand van
China zo gunstig mogelijk voorgesteld. Abonnementsgelden-'
kunnen worden toegezonden per "Cheq.ue or money order" aan
de '^International Co-operative Trading Society itd", l
IiO we r Albert Road te Honkong.
-

15-3-1952

H O O F D S T U K VI
Voor het overzicht der stakingen in de maand Februari
1952 zie blz. 17

OY4JR3IOHI D^R STAKINGEN IN FEBRUARI 1952.
Bedrijf

Aanleiding

Inmenging
Vakbonden

„ 17 -

Resultaat

V

o
l

DUW-object t-e
:iolten: !

Loongeschil,verband ABWB-EVC
houdende met gesteld- stookte.
heid van de bodem.

Geen resultaat.

Y/everij NV G. W.
¥ISbËUNK« s T ex*
tielmijj. .te
Enschede.

Invoering nieuw
JJVC. zocht
tarief, hetgeen
contact met
voor sommige arbei- directie.
ders verslechtering
zou kunnen betekenen

Een der stakers
è.
werd ontslagen.
Nadat het werk
normaal werd hervat, is in zoverre
a.d. grieven dei1
arb.tegemoet ge»
komen,dat de Directie in overleg
trad met de Unie»
bondsbestuurders.

Bootwerkersvere- Invoering nieuweniging "Eensgemethode van tezindheid" te
werkstelling.
Zaandam.

1.

N.V.V.
Voorlopig handtrachtte te be- having van oude
middelen.
methode.

DUW-,object te
Den lip.

Arbeiders verlieten ïüVG stookte. Betrokkenen wer- f 4op 25 Febr. ondanks
den ontslagen.
v/aar schuwing v. d.
werkleiding om 16 u.
het werk teneinde
deel te nemen a.d.
Herdenking v.d.Febr.
staking te A'dam.Zij
eisten doorbetaling
van loon.

DW-object te
uorsael.

Arbeiders waren on- SVC stookte
tevreden en verlangden een hoger basisloon.

G-een resultaat.
Arbeiders hervatten op oude voorwaarden het werk.

- 17 -

v
0

1
g
n
0

TT"

Be
De ondjgr; de stakingsstreep vermelde getallen geven het aangin
tal sTak'ers aan,
.
voDe b_oven de staiingsstreep vermelde getallen geven het aanrige tal arbeiders aan, dat in normale toestand werkzaam is-. '
mnd. . staking met vooraf bepaalde tijdsduur (korter dan 24 uren).
- staking met vooraf bepaalde tijdsduur (24 uren of langer).
= staking met niet vooraf bepaalde tijdsduur.
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VERTROUWELIJK:
i.
Plaatselijke acties van werklozen*
( G-ern. Srnallingerland) :
He;t werk ter verbetering van de Parksterweg is inmiddels
gereed gekomen.. Op 28 Februari is de weg met feestelijk
vlagvertoon aan de eigenaren- "overgedragen".
Diezelfde avond vond. in café "Pultrum" een f e e s t e l i j k e
bijeenkomst plaats, waar circa 160 personen aanwezig waren. Sprekers waren-.o..rn. Derend BLOICZIJL, Ria LIPS-rODINOT,
wonende te. Hilversum, lid 2e Kamer der .Staten Generaal
en landelijk voorzitster van de; ïïed. Trouwen. Beweging
(N. V. 3.), en Johanna A.ffiMDRIICS, wonende te -Amsterdam,
hoofdbestuurslid van het A.N. J. V.
3 eert at Op 8 Fetoruari j * l . zijn enige werkloze arbeiders
begonnen met verbeteringswerkzaamheden aan de Ulsderweg.
Na enige- arvj.,seling tengevolge van "het politie-.toezicht
heeft een S. V. C. -functionaris hen met succes aangemoedigd het werk te beginnen. "De 7aarheid" van 9 'Februari
gaf hierover in forse opmaak aen artikel op de voorpagina,
waarbij ook enige f o t o ' s van het werklozen-werk in Jubbega waren afgedrukt.
Jubb.ega; lüen groepje werklozen is hier begonnen met berst elwerk aan de Groenboomsre.ed. In .de gemeenteraad vroeg
een communistisch raadslid aanvulling van de steun van
deze arbeiders tot het normale loon.
Enschede ; Tijdens een door het werklozencomité belegde
vergadering werd da Hoge Veldweg te G-lanerbrug een geschikt o b j e c t g ene end.
Apeldoorn; Een viertal onbekend gebleven personen heeft
handtekeningen ingezameld ten behoeve van de voltooiing
van een in aanbouw zijnde school, welk ' • werk onlangs
is stopgezet.
Arnhem; Het "Comité ter. Bevordering van de Woningbouw"
begon een actie ter verbetering van een huis, dat niet
meer voor bewoning geschikt v/as. Br zijn ongeveer 10GO
gedrukte pamfletten verspreid met o. m. een foto van het
pand. Op een vergadering zouden de werkplannen besproken
worden» Voordien werd echter aan het gezin, dat in dit
huis woonde, een betere woning aangeboden, waardoor de
actie verliep.
Tilburg en Breda, Het "Werklozen- en !). u. V7. -comité gaf
' onder de naam. "V/erkers Bulletin" een blaadje uit "van en
voor allen die nog werken en voor hen die reeds door de
2

'.,::..

....'.

- 2 -.

yERTRoir.rei.iji:

gesel der werkloosheid zijn getroffen en alle anderen die '
door ' d.e huidige economische situatie worden. götroff en"»
-ï .Leden van het Tilb>urgse comité belegden in Breda een
openbare vergadering, waarin- voor deze gemeente een werklozen-o pmi té tot stand .kwam. Onder de aanwezigen .werd een
blaadje "S* O» S." verspreid, met het verzoek -dit aan medewerkiozen of - arbeiders door te gevend. •. . . . . . '.;..••
Zaandam:: He, t werklozen-oomité ; heef t een '
"Arbeid" uitgegeven, dat ,zic h' aankondigt' als het "orgaan
van de . Zaan'damse werklozen".» Een vijftal arbeiders is begonnen met herstelwerk aan he.t zgn, Hanenpa'd»
/ünsterdam; Op een openbare vergadering, georganiseerd door
de xjnsterdamse 7erkloaen .Beweging,- werd gecolporteerd' met
een gestencild blaa'dje "ïïerk voor Allen"*
Een delegatie van werkloze grondwerkers, straatmaker-s en
bouwvakarbeiders h e e f t ten stadhuize -een plan ingediend
voor verbetering van de Tfib au t straat.
Op een openbare vergadering is 'onlangs medegedeeld^ dat
het karakter van de Amsterdamse V/erklozen Beweging zal ver
anderen in verband met de bundeling dei* comité 1 s tot een
•landelijke beweging.
• . . . , .
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IIJLAGE II.
Conflicten op D«U.7/,-objeoten
a,.' Op 20 December 1951 brak op.een D ? U. T ,7,>-ob j e c t in de
gemeente \7esterbork een staking uit, waarbij 325. & 350 personen betrokken waren. Aanleiding: nieuwe regeling betreffende het reisverlet. Het conflict duurde tot 14- Januari
"19.52. De Bond van Land- en Zuivel-arbeidera (BLZ-T5VC) voerde/propaganda en agitatie onder.de•arbeiders, Aan de eisen
van. de : stakers'is niet voldaan. b. Op een D*U.'7.-object in Holten hebben enige arbeiders
.uit Deventer op 14 Februari j „i,, gedurende één dag het
werk neergelegd, Aanleiding; opdracht tot werken in gedeeltelijk bevroren grond tegen te laag loon. De eis tot uitbetaling van vol l o o n - i s niet ingewilligd*
*£« 0$. Dinsdag 26 Februari j a -l e zijn op het object Den lip
van de ïïed. Heide Mij een v i j f t i g t a l D-lTcvL-arbeiders ontslagen. Obrzaaks ondanks het uitdrukkelijk verbod van de
werkleiding hadden zij de vorige dag eigenmachtig om 16
uur het werk verlaten, om té kunnen deelnemen aan de herdenking van de Februari-stakH.ng 1941 in Amsterdam. ^Na het
ontslag zijn zij in zg. gestraften-steun opgenomen.
d. Op Vrijdag 7 Maart j . l » brak een staking uit op het
D.U.'.T.-object Hors ter Peel in de gemeente Horst. Op een
totale bezetting van 220 D„U.Vakarbeiders legden ciroa 170
man het werk neer.. Aanleiding s invoering van een zomerdienstregèling, tengevolge waarvan de arbeiders twee uur
later naar huis konden vertrekken dan voordien mogelijk
was. Het merendeel van de stakers weigerde aanvankelijk het
D.U.V/.-kamp Horst-r America te verlaten, maar de volgende
dag, Zaterdag 8 Maart, zijn de stakers naar hun woonplaatsen, voornamelijk in Groningen en Drente vertrokken. Zij
worden als ontslagen beschouwc sn zijn op Maandag 10 Maart
niet in het kamp toegelaten. Van ^cV»C»-agitatie is in dit
geval nog niet gebleken? wel is het gebeurde als een nieuw
D«U,W.-conflict in "De ÏÏaarheid 15 beschreven,

