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AAN ZIJNE EXCELLENTIE DE MINISTER-PRESIDENT

IE ' S GRAVENHAGE ,

AAN ZIJNE EXCELLENTIE DE MIKISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

TE »S GRAVBNHAGE ,

t.a.v. de Hoogwelgeboren Heer Mr. J .W .G. Baron Gevers,
Directie Politieke Zaken.

Met betrekking tot de communistische agitatie tegen het
Marshall-plan veroorloof ik mij het volgende onder de aan-
dacht van Uwe Excellentie te "brengen:

Gedurende de maanden Januari en Februari 1948 is in openbare
zowel als in besloten vergaderingen der Communistische
Partij Nederland - alsmede in die van de Eenheids Vak Cen-
trale - in steeds toenemende mate sritiek geuit op de be-
doelingen en vooral op de gevolgen van het Marshall-plan
voor Nederland.

43223 - '46

Reeds in de zomer van 1947 werd op deze vergaderingen en in
communistische periodieken gepropageerd, dat Nederland "het
"oog op het Oosten moet richten", waarbij gewaarschuwd werd
tegen een eenzijdige, naar het Westen gerichte economie.

In September 1947 verscheen een brochure: "Welvaart voor
een nieuw Nederland", uitgave van de Communistische Partij
Nederland (De Waarheid) , waarin"algemene richtlijnen voor
een NATIONAAL WBLVAARTSPLAN" werden gegeven.

In de



In de inleiding op deze richtlijnen \t teruggegrepen op

de te Parijs over het Marshall-plan gehouden conferentie van

de ministers van buitenlandse zaken van Engeland, Fraoikrijk

en de Sovjet-Unie, welke op 2 Juli 19̂ 7, ten gevolge van

Molotovs weigering tot samenwerking, Donder succes is ge-

ëindigd .

De brochure merkt hieromtrent op, dat de Sovjet-Unie heus

v/el begrijpt, dat de rijkdommen van Amerika de geteisterde

landen van Europa uitstekend bij hun weaeropbouv. zouden

kunnen helpen; dat daarom Molotov dan ook naar Parijs is

gegaan en daar zijn eigen voorstellen heeft gedaan.

'Die voorstellen" - zo vervolgt de brochure - "komen in het

"kort hierop neer: Elk land geeft op, welke soorten goederen

"en hoeveel het van de Amerikaanse hulp venst te ontvangen.

"Uit de gegevens der verschillende landen v/ordt een totaal

"programma opgesteld, de t aan Amerika v/ordt overhandigd. Bij

"de toev.ijsing van de gevraagde goederen, komen die landen

"het eerst in aanmerking, die het meest tot de overwinning

"op Duitsland hebben bij0earagen.

"Dit plan-Molotov is ecLter af0e7.ezen. Maar dit betekent

"niet, dat voor ons land nu niets anders meer overblijft dan

"maar te bukken voor Amerika en toe te staan, dat vij een

"koloniaal aanhangsel van Amerika voreien. Er zijn meer v/e0en,

"die naar Rome leiden. En er zijn ook meer v/egen, die onze

"onafhankelijkheid kunnen verzekeren en nieuwe v/e l vaart voor

"ons land mogelijk ina.ken.

"Zulk een weg v ordt ons ^evezen door het Welva: rtsplan van

"de Communistische partij."

verschijnen van öe voormelde brochure v:era

een tx^eiasgs landelijk "'TSLVAAg/ISCOI-TGRZiS"

:io.idsn, '..sarop het "ITatioi-ale 'relvaart=plan" zcu vorden

De s roken.



Dit congres stond afwisselend onder leiding van de 2de Kamer-

leden JAN HOOGGAR3PSL en FEED SCHOONENBEHG. De voorzitter

van liet partijbestuur der C.P.H., het 2de Kamerlid GERBEN

WAGENAAJR, hield op de openingsdag een inleiding van ongeveer

anderhalf uur, terwijl hij tevens, aan het eind van de tweede

congresdag, de discussianten beantwoordde.

Men heeft getracht aan het congres, zowel als aan de daarmede

ingeluide landelijke actie voor het "Welvaartsplan" een natio-

naal tintje te geven en daarin zoveel mogelijk ook niet-commu-

nisten te betrekken. Bij de opening van het congres werden

in het bijzonder de vertegenwoordigers van de Partij van de

Arbeid welkom geheten. De saai was versierd met Nederlandse

vlaggen; communistische vlaggen of symbolen ontbraken zelfs

geheel.

Het buitenland was vertegenwoordigd door-

1. -~r~ •• } ]_id van het Poolse parlement;

2. -'' * _ , lid van het partijbestuur der Bel-

gische Communistische Partij, en»

3. "'/••' , lid van de ïs jechoslowaakse Staatsplan

Comnissie. Laatstgenoemde hield een toespraak, waarin hij

een overzicht gaf van de economische wederopbouw van zijn

land. Van het ïvle.rshall-plan zeide hij voor Europa niets

te verwachten.

ITaar aanleiding van Oestelde vragen moest tegen het einde

van het congres worden erkend, dat er van een omschreven

""elvaartsplan" eigenlijk nog geen sprake was; er waren

slechts richtlijnen, langs welke - naar het inzicht der C.P.F

- de nationale economie diende te v/orden geleid. Daarbij

werd nog aangevoerd, dat de weg voor een vastomlijnd plan

eerst openligt, wanneer een eind is gemaakt aan "het huidige

"bewind der mislukkingen: het kabinet-BEEL. "

Slaande de vergadering werl nog besloten, een co .issie te

benoemen tot bestudering v-:c het handelsverkeer niet Oost-

Europa. Over dez= commissie is nadien niets meer vernomen.

Bij de



Bij de observatie van de verdere ontwikkeling van de lande-

lijke actie rondom het Nationale V/elvaartSjlan der C .p .N . is

v/el gebleken, d e. t deze _ eerste - actie vrijwel mislukt is.

Noch. liet congres, noch de talrijke in den lande gehouden

vergaderingen over dit plan hebben sterk tot de communistisch..;
aanhang gesproken. Een constructieve waarde heeft men aan

het plan niet "/eten te verbinden; ook in negatieve zin hebben

de voorspellingen ten aanzien van de gevaren der .'-jaerikaanse

hulpverlening v/einifc oï geen succes gehad.

van een bezielende invloed, welke tot vergroting of innerlijke

versterking der C .P .N , sou kunnen leiden, is dan r->k nJ e h

gebleken. De gemiddelde interesse van hen, die onder het

bereik van deze actie vielen, lag te ver beneden het peil,

waarop men de belangstelling juist \iilde activeren.

Het gestelde in de vorige alinea geldt evenwel niet voor de

thans ingezette, t we ede landelijke actie voor het ITelvaarts-

plan der C.P.K.

Deze t\ eede actie v/erd reeds aangekondigd in d.e reae van de

algemene secretaris van het partijbestuur der C .P . r ï . , PAUL

DE GKOOT op het "KEB^TGQNGIGS 19^7" der C . P . N . in ^sterdaiL.
De Groot zei onder raeer, dat er naar één weg is, die Neder-

land voor de ondergang kan behoeden en dat is: het '.Velvaarts-

plan van de C .P .N . Omtrent het plan zelf \ e rden evenv el ook

nu geen onthullingen gedaan. Wel noen.de de Groot de drie

hoofdbeginselen, v/-s. e r op het sou berusten. Deze zijn;
1. Het vertrouwen in hst arbeid s venio^en en de scheppende

krachten van het werkende volk van Nederland.

2. De saiiiem erking met de socialistische en dameer;-tische

landen van Oost-Suropa.

?. Ds v;il van het Ned^'ianase volk on in vre" e en in volle

saaien/",erking te leven ciet Indonesië.

De Groot z-eicie, dat cit plan. in hei; iniddelp'.int z,a.i stssn.

de partijactie voor de kenende verkiesinten.



Het resultaat van deze aankondiging is, zoals dezerzijds

kon worden vastgesteld, dat gedurende de laatste weken geen

G. F. ïl. -vergadering wordt gehouden, zonder dat op felle wij a e

tegen liet Marshal l-plan wordt geageerd.

Van liet daarvoor in de plaats gestelde Welvaartsplan der

G.p.N. v;orden ook nu vrijwel geen practiscli-constructieve

elementen naar voren gebracht. Als regel bepaalt men zich

bij de systematische verzekering, dat het Welvaartsplan,

vrede, geluk en voorspoed zal brengen, terwijl - met enige

voria-variaties - telkens v/eer wordt gewezen op de noodzaak,

dat ons land en volk zich sullen richten op de rijkdommen

van de "bevrijde volkeren" in het Oosten.

In positieve zin gaat dan ook van deze tweede actie nog

weinig bezielende invloed naar de communistische aanhang

uit; naar niet-communistische uiteraard nog minder.

Het accent van de actie ligt evenwel duidelijk op de negaties

agitatie. De observatie daarvan - van de strijd tegen de

bedoelingen en gevolgen van het Marshall-plan - heeft wel

geleerd, dat het succes hiervan geleidelijk groeit, naarmate

nen op vergaderingen de vroegere algemene beweringen en

voorspellingen meer en Eeer met voorbeelden uit de praktijk

tracht te staven.

Lag de eerste actie boven, het interesse-niveau van de gemid-

delde toehoorder, thans - bij de tv/e e de actie - -,;ordt dit

anders; vooral de illustratie draagt er toe bij, dat de

toehoorder tot de overtuiging geraakt, dat zijn persoonlijk

v/e l zijn ernstig door het Marshall-plan wordt bedreigd.

Zo wordt bij voorbeeld eerst het ware karakter van het plan-

Marshall blootgelegd als dat van "een geraffineerd verove-

ringsplan", dat Nederland volkomen aan de leiband brengt

van het "Aitierikasn.se dollar-imperialisme". Daarbij :, ordt

c!r.n gesteld, dat in Amerika een ernstige crisis voor de

deur staat en dat Haderlend in de afgrond van die crisis

zal worden meegesleurd. Sn dat betekent: werkloosheid!
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C . P . N . is hierbij opgevallen, dat

het Marshall-plan op ver,-, de ringen wordt ge^es^d, een pjeliik-

vormiciheid vertoont, die een centrale l e iel in-j OD dit punt

duidelijk aam/ijst .

lenBij de keuze van ae te „ebruiken pre.ctl sche voorbeeld..„

evenwel, wordt kennelijk rekening gehouden net het karakter

van ae streek v/aar - en met dat

zal worden gesproken.

Zo v/era in plaatsen v.-aar scheepsbouwindustrieen sijn geves-

tigd, in het bi jzonder geweien op de gevaren van het Marshal]

plan voor de scheepswerven, v/elke zelfs ".getorpedeerd" zulle!

v orden. Le v/erven zouden reeds nu vrijwel niet jreer mogen

bouwen, omdat Amerika eerst a i jn Liberty-tchepen moet kv.ijt

raken. Deae schepen kunnen v ij -zelf bouv/en en bovendien

beter. Haar - 7,0 vordt dan het betoog voort:;eïiet - v.<ij

vcrden ^edrongen Ze te kopsri, kri.jgeii daardoor minder-waardig

Qaterisal en liet gevolg ligt voor.de hand; werkloosheid'

Soortgelijke voorbeelden worden ook elders iri den lande ge-

hanteerd, Kas r daar v;ordt dan het accent meer gelegd op een

voorbeeld, dat ter plaatse beter "a^iisle.at".

Deze raethoae en de over ö.e toepassing daarvan, ontvangen in-

lichtingen hebben Beleid tot de indruk, dat z i n , Oesteld

in het centrum van ds aanstaande verkiezin_sactie der C.p . ï i .

- zoals op haar Eerstcongres 19^7 aaii£e>ondi0d - kunnen bij-

dragen tot versterking ven het politiek bewustzi jn van de

connunistische part i j leden en de met hen syrapathisereaden.

Uit-.raa.ra



Uitera-rel zal dit evenv.el afhankelijk zijn van het antwoord

op de vraag, of de communistische partijleiding in de prac-

tische ontwikkeling van het Marshall-plan voor ons land

voldoende stof zal kunnen vind.en, ora de agitatie tegen dat

plan te kunnen blijven illustreren met "voorbeelden uit de

praktijk".

Deze vraag en het antwoord daarop ..orden dezerzijds van te-

meer belsng geacht, oir.dat - te0eover een afname van de

communistische invloed in het algemeen - valt te constateren,

dat bij een geslaagde voortzetting van de vore nbe sproken

tactiek, ook niet-conuaunisten ond°r invloed van deze actie

en derhalve van de C.P.ïï.-verkiezan^sactie kunnen komen.

Thans reeds is namelijk gebleken, dat bij voorbeeld een

ontslag van fabrieksarbeiders door de C. P. N. -leiding, zovel

landelijk als regionaal \ rat aangegrepen als een bij uitstel

geschikte gelegenheid, de "\e bedoelingen en gevolgen van

"het Marshall-plan" incidenteel a-Ji de kaak te stellen.

Als voorbeeld daarvan mo^e ,. orden genoemd het ontslag van

een zeventig- tal arbeiders van de N. V. Nederlandse Instru-

mentenfabriek WAIiDQRP te 's Gravenhage in Januari van dit

j ar r en de reacties daarop van C. P. £7. -a i jde „

In "De Baarheid" van l? Januari 1948 verscheen het eerste

communistische connentaar op deze ontslagen. Opvallend kort

nadien werden ook op talrij ~e G.F.ï-ï.- en !-rY.C.-v?rgaderir.gei

in den lande, deze ontslagen "benut" als practisch voorbeeld

van de verschrikkingen ven het Mc.r.=hall-plan voor de arbei-

dersklasse .

gare. 3en belarurijk deel ':o'rvsn v;erd uit,_ -vcüiv iia; r

"Frankrijk. DiT; ja- r echter meren slechts 30. COC stofzuiger

"-•jrd-in „esaakt. 7^-.rcra? C'/at het iiaerika , d^t cns ze graa

"vil helpen, ons afzet, ebieci voor Eich opei5~. Onze V'alaprp



"Onse Waldorp-stofsuikers zi jn beter van kvaliteit en boven-

"dien go e dl op e r dan de Amerikaanse. Maar toch meet onze pro-

"ductie inet meer dan de helft v/orden j.n;..eV.ronpen. D.:- regering

-D

;rs \n de straat op jeschoi t."

Naast het Oebruik van dit voorbeeld op de gewone, regelmatige

vergaderingen, heeft de C.F.L", hieraan in den Ha-1 g nog een

bijzondere vergaderin_, gev.-ijd, speciaal voor het . erecneel

van de Waldorp-f abriek en dat van de Zui;.'--:~ollcn; _-e Bier-

brouwerij; (ook in h.'t I j / . t . te be ' r i j f zou nameli jk, tenge-

volge van de Amerikaanse "hulpverlening f ; , de productie

moeten v/orden beperkt),

De tactiek is er du.;-, niet alleen op cericht, een ontslag-

k\e te benutten in het algemene, over het land -,-espreide

propaganda-".1.erk, maar tevens grijpt men ze aa;n c l& een ge-

legenheid, om de bevolkingsgroep, die ten nauvste bij de

verleende ontslagen is betrokken, onder de invloed te brenger

van de comiumi^tiscl'e aiens i:ijse omtrent oorsaak en gevolg

ten d e z e .

Hierbij aient te ..ord-=n opgemerkt, dat in het gekozen voor-

beeld van de V'aldorp-fcbriek, et succes van ae bijaondere

actie der C .F .L . ond-r het per;one=l van dit bedr i j f voorals-

nog niet ,_.root is. Ssn tv e ede, speciaal voor dit ;ersone-l

belegde verga de ri--:g op 26 Februari j l . , v.v.arvoor het 1ste
Ksiaerlid J. BRAhhEHEURG v/as ingezet, trok zeer ^-r i r-^e

Svenx el - door systematische voorbzettir.g van het a-nvoeren

van practisc:;e "bs; ijzen" voor de "f mie s te" gevolgen van de

Ma.r.-.hall-polirJiek voor de arbeiders, hoopt nen in het bijzon,

der ook niet-coiiiriiu-isten op teergevoelice punten te t reffen

en . ICus — in het zicht va;: de l:o:n-ncle verkiezin_e;i - de

co—ALiio'ieche par'ij-invloed ook nominaal te verdroten.

In de derde



In de derde plaats moge aangaande de C.P.l".-tactiek ten

d z.e noó %orden opgemerkt, dat in de actie té; en het Marshal

jlan en vóór het communistische ~elvaartsplan, ook de jeugd

..ordt betrokken.

A

Bij de observatie van de communistische jeu.-.dorgariisatie ,

het "ALGEMEEN NEDERLANDS JSUGD YEPJ30KD" (A .N . . J .V . ) is ge-

bleken, dat voor toespraken op afdelings- en districtsver-

0-:;.derinyen van dit verbond, landelijke richtlijnen ..oixLsn

gegeven. De overliet land gespreide A.1T.J.V.-propaganda

• ordt dan ook sterk centraal geleid.

Ook in. deae propaganda onder jongeren, heeft de anti-Marshal

actie e~n belangrijke pla&ts gekre0en.

Ten aanzien van de voormelde ontslagkrestle aan de Waldorp-

fabriek • orde in dit verband ter illustratie nog vermeld,

dat slechts enkele dagen na de eerste publicatie hierover

in de Haagse editie van "de '.Va' rheid", dit voorbeeld, reeds

v/erd aangehaald op een afdelin_sver<-.a:,ering van het \ . K . J . V .

in iNieuv/e-pekela, v/asrbij detail-gegevens bjtreffen.de de

^.roductie ;. -aruen genoepid, die op dat ogenblik nc _ niét

gep.ibliceerd vaaren.

i) e hiervoren. beschreven t\e actie der C. ~.I', vindt thans

:', i jn voortsett in_ in o. e vor^in^ van plaatselijke "i'^.TIOK^LE

'..1-ILYAAHT COMITÉ'S", \velke Eich - naast de algemene C.p.ï.-

pro:-agenda - in het b i jzonder zullen to^le^gen op de agitati

tegen liet Iv'ar^hall—plan.

c'.t?rker can in de reeds aangehaalde C .p.g .-brochure van

: ' ^ te':bar lS!';-7 en ' e t : :-.-.aro_. gevolgde "Welv£.ari'&congres",

i al ~i6n het in deze " ^lv. - rtcomité? villen doen voorkc ' en ,

:1: t men niet - tegenover h;t J.IarshBll---lau - een eenz i jd ig

c_. het Oos ten ^erich^e eco.icciie v;il voorstaan, ï.ien ril deze

conité • s doen i jveran v._or een economische "TI ld-n midden. ee

In ver-
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In verscheidene plaatsen zijn reeds "Ilationale Welvaart

Comité ' s" gevormd. Als re_el dragen zij een plaatselijk

karakter , ma" r daarnevens tracht iaën ook binnen belangrijke

bedrijven der-/eli j l :e comité ' s in het leven te roepen.

Zo is zeer onlangs ook voor de eerder genoemde Zu i cl -Ho el and s -

Bierbrouwerij en de Waldorp-fabrieken te 's Grav-nhage een

"voorlopig Nationaal V/elvaarts Comité" gevormd.

.. au g aa na e de s a m en s t e 11 in g v en d e 2 - c o ra i t é' s \. o r d e n v anv; e g e

oe communistische parti j-lei'iing aan-, i j zingen en richtlijnen

verstrekt.

Op een besloten G .P.H.-ver .-vdering; v.erd hieromtrent door een

vooraanstaande, landelijke partij-functionaris een. inleiding

gehouden. Hij gaf daarbij het a'vies, "de v/elvaart-comité' s

"niet lan^s politieke vegen saaien t:- stellen, doch ze als

"ge- oiie "burger-cociité' s ; l te doe:1 ona-.taan".

Als voorbeeld 1de hij hierolh .--.o a het we r' Vcja JAIT HAKEN,

(2de Kc_ . e r~id , partijbestu :ir:.er ..':•?r C .g .g . 3 - journalist)

onder de D . U . .-;-.ibei ! '-r-r - i; Drente, vaar men niet alleen

partijgenoten in dez,e c^ai t - ' s --a--" i j.;, t, Aa., r ook "politiek

en godsdienstig aihers-.^atiate aerseii" . "Hierdoor" - zo

vervolgde h i j , " ordt het v^ogel i jk , oaze ideeën op c,era-:-.vke-

lijae •. i j z r e onder deze laeiioen te brengen".

Op een andere, streng besloten G . P . H .-conf ereubie •, rd eb: o r

een vooraanstaand, partij-functionaris ten aanzien van de

vorc.ing van deze " elvaartconite*' s ongeveer het v.'l ende

^ezegd;

"Oo-: in de verschillende beó.rijven moeten v;ij actie-co:-:itë' s

"vox-nen. ""/ij sic s ben dat doen saaien met de andere arbeiders.

"Of deze nu katholiek, christelijk, of anders denkend _eor-

"ganiseera z i j n , h; n or.s ;:r:v; rscr.illig : i j r- ; :.±~ ij hen

''m? ;-.r kunnen overrJ.i-:,eia v,.-n ce n ^ c v : - r ^ . y , van .--tii; 'd tegen het

''Marshall-plan en voor eeu c-; t•-.r-, lever;.: ï"Crr:'-.:•-:.•. i'.:i . _lu reeds

'V.; e ten " i j in onze ei s- l i : ._~r ; ..".e r:ensen i- i :.:;oe'".T'.':., die

"zitting kunnen ne:-:3.\. c e •; stie-conité' ~.. '"ij moeten de

"J'iscussie over het Marshall-plan in d' b - ' r i j ven doen los-

"tranden. De bakker, de ; :elkboer, de -.-lager, kortom ieder,
die
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"die i e i.aar tejjen het lijf lopen, moeten \j hiervoor v/akkt

"raaken. 'Tij moeten op grote schaal tam-tam gaan maken."

"De E . V . C . zal dit alles doelbewust steunen."

De ver0:. de ring, . aarop deze v,o orden . erden Oe sproken, stond

raede in het teken van voorbereidende activering der parti j-

verkers voor ei- komende verkiezingsstrijd.

Ten r.ancien van de actie voor opvoering van het aantal

abonné' s op "De V.at.rheid" '/ere nog; gezegd;"Elke abonné

"immers, betekent een kaakslag voor het Marshall-plan,"

in hoeverre de a.--ns taande verlciez,in_sactie der C . 3 - . L . , mede

middels de vo re nbe sproken. "Nationale Welvaart Comité ' s" en

de daarin te voeren agitatie tegen het Marshall-plan, "wind

in de zeilen" zal krijgen, valt op dit ogenblik dezerzijds

nog niet te overzien.

Ter illustratie van de door de G.P.IT. gevolgde en hiervoren

omschreven methodiek, moge ik Uwer Excellentie tenslotte

hiernevens no0 afschrift eanbieden van een zeer onl'-n._s

door de G . P . N . , afdeling ZstJadam, aldaar verspreid vlug-

schrift.

Het Hoofd van d



A F S C H R I F T .

DB «ONBAATZUCHTIGE MARSHALL"

De Vorrinks en Vermeers worden niet moe te beweren, dat de
enige redding van Nederland schuilt in de aanvaarding van het
Marshall-plan.

Dat het plan-Marshall West-Europa verplicht 6V2 millioen ton
scheepsruimte minder te bouwen, waartegen men zich zelfs in
scheepsbouwkringen gaat verzetten, nou ja ....

Dat hierdoor het bedrijf van Pieter Schoen » dat steeds belang
rijke kwantums verf leverde voor deze nieuwbouw, in zijn pro-
ductie wordt bedreigd, nou ja ....

Dat bij de levering 62.000 ton olién en vetten zijn, terwijl
het Hart en de Zwaan, de Toekomst, P.uyvis' oliefabrieken, enz.
de grondstoffen zullen worden onthouden, nou ja ....

Dat het "plan" om de crisis in Amerika te verschuiven ons ook
lY4 millioen ton afgewerkt staal brengt, terwijl de hoogqveas
grondstoffen nodig hebben om te kunnen blijven draaien, dus
haar arbeiders aan het werk te houden, nou ja ....

Terwijl het plan om Nederland als vuilnisvat te gebruiken
tevens voorziet in 26.2 millioen dollar aan landbouwmachines,
terwijl onze eigen industrieën geen vergunning krijgen om
landbouwmachines - die veel goedkoper zijn dan de Amerikaanse-
te maken en de N .V. Machinefabriek "Artillerie-inrichtingen11,
die voor een belangrijk deel landbouwmachines fabriceert,
onderdelen en half-fabrikaten nodig heeft en geen afgewerkte
producten, wil ze blijven draaien, nou ja

Je moet al communist zijn, om tegen al deze "kleine" dingen
bezwaar te maken.

Minister Vos, een der vele "knappe" koppen der P.v.d.A.,
stelde volgens het " Parool" van 4 Oct. 1947 op het Economisc!
Congres dan ook vast, dat het plan-Marshall na de oorlog het
eerste uitzicht was op een economische opbloei, wat wil zeg-
gen, gunstiger levensomstandigheden voor het volk. Gelijktij-
dig stelde hij de vraag - altijd nog volgens het Parool dd.
4 Oct. - of het wel juist was, achter het "plan" Marshall
politieke bedoelingen te zoeken.

Hij vertrouwde erop, dat "MEN" in Amerika oog zou
hebben voor onze eigen karakteristieke ontwikkeling

Dat doet ons denken aan het eerste jaar der Duitse bezetting.
Toen werd, o.l.v. Host van Tonningen, de Nieuwe Socialistisch
Werkgemeenschap (N.S.W.G.) opgericht. Diegenen, die zich voor
dit karretje der fascisten lieten spannen, schreven destijds
in de bladen "dat Rost van Konningen hen de vrije hand zou
laten, als eerst de zaak maar liep."

Ook Rost van Tonningen zou dus oog hebben voor de "eisen
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" eigen karakteristieke ontwikkeling" mits dit -vanzelfsprekend
overeenkwam met wde nieuwe orde", d.w.z. ZIJN opvatting van
een eigen karakteristieke ontwikkeling.

Minister Vos heeft hetzelfde vertrouwen in "men" in Amerika.
Die "men" zijn de Rockefellers, Ford? s en Morgan1 s en hoe ze
meer mogen heten. Personen, wier leven is gewijd aan de uit-
buiting en de onderdrukking van de medemens!

Ha de uitspraak van Vos op het Economisch Congres, sprak
echter ter verduidelijking "Oom MarshaAl" zelf. NI. in de
Senaatscommissie van Buitenlandse Zaken»

Hij zei: "De Uitvoering van het programma moet samenhangen
met de buitenlandse politiek der "Amerikaanse" natie...
De werkzaamheden voor de bestuursraad voor economische samen-
werking zullen rechtstreeks samenhangen met de aangelegen-
heden der Europese volken. DE POLITIEKE ZOWEL ALS DE BGONO-
MISOHE.

Wij concluderen: Hierin is geen woord Frans!
Onomwonden geven de Amerikaanse uitbuiters te kennen:«Onze
hulp zal samenhangen met de economische en politieke aange-
legenheden der Europese volkeren,,

DeW. z.s de lonen laag, om hoge winsten te verzekeren.
Afbraak der democratische rechten van het volk, gelijk in
Amerika (de anti-stakingswetten, enz.).
Kortom, Nederland moet een wingewest worden van het Ameri-
kaanse do Har kapitaal.

Doch zoals ons volk op een juiste wijze het zoete gefluit
van de kopstukken derN.S.W.G. beoordeelde, zo zal zij het
zoete gefluit van minister Vos e.a. op zijn juiste waarde
weten te schatten. Zij zal nooit vertrouwen stellen in de
toezeggingen van SI±Ü±HKHJCH millionairs der Verenigde Staten.

Zij zal slechts vertrouwen kunnen stellen in haar eigen
kracht. WANT SLECHTS HET ONTWIKKELEN VAN HAAR EIGEN SCHEPPEN-
DE KRACHTEN ZULLEN NIEUWE WELVAART EN VOORSPOED VOOR ONS
VOLK BRENGEN.



OPROEP AAN DE AMSTERDAMSE BEVOLKING

Drie jaar is ons land bevrijd. Ondanks beloften van gehjke verdeling der. armoede,
ons door dé regerhlgen van Prof. Scherinerhorn en Dr. Beel gedaan, is de nood van
de meerderheid .van ons volk in dé afgelopen jaren toegenomen

* • -.

Ziet om U heen
P,e Ipïien zijf» te laag, de prijzen te hoog.
Er dreigt huurverhoging , ^;
De middenstand en boeren verkeren in nood.
H.et aantal wérklozer|? ëtijgt. ;
De gulden is in gevaar, de staatsschuld ne^rnt toe.
Er bestaat een enorme behoefte aan woningen, school-
ïir. -T_>HC*"' -.' ~mf-fm -,m -' . - - i '< "" f^'* ' ~ ~-"~ T i" sv •ijiv>& ">rï"ifc w^jrijj* fertsA * vx-.̂ sKi. T_lokalen, fabrieksruimten, maat van de opbouw -kwam
«ür«?~«S.*».«'>'';"V»" •"• '- •' -•••-•"•':. ' ' **"*•-, '-,"• * :;'.- -»" f^r ï-«K-r- »»-.-,-.—--,•

' , .
"ÖpjBlevel "• JvSn ;'dè regering mbè^Het bouwplan 1948 tot

• -' *j?lf-?f$i&s?'ï~vs3!saï'it »ii;iiî .? -̂« î"sSl ^waaOT*~ -̂.-a»f''T*?-Tl'--sjp. E-5" ;>v ,-•".- • - .
;de;;helft jvan 4947 worden ingekrompen. - • V .
, -& *^fs -e"̂ *»,, «>"5 ? st- ' ,^*„*'--"T * - * • > , „ ^^. » -^V" "J'" - T W >- y-— '« >-— )ft B "'-S^* ««P, ! 1, ,

De regering vertélde, dat in" dé ,opvoering"van de productie de -grondslag" van nieuwe
welvaart lag. De productie; heeft in 1947 het peil Van voor dè"oórlóg 'weer bereikt;
maaiT de -rioód -van" het .werkende -volk steeg. ' ., " • - , - * , " • '
• -* •''T-iiya?''."*. r — ? .* ' . T - . . • - . -"... .. ^ - - < 3 » * C . % « - i

Net voor iiederaen!-^- ^ ,v - a îwf r-;T^., - ^ j . - ' . - j - ^ ~&~y"* ^? - • - - , *
Er waren öolc^NéderlandeySj^die het goed ging" in 5de af gelopen .jarenV-jDe dividendstop.
voor dé aandéeïhoü.ders werd van 6 op 9 c gëbra'cht, Pè7grote bnÜërnèmingeió. makten
fabelachtige' wjnstén. • Zu reserveren -riiQlipenen Voor wat-zy noemen'; "dé magere fjaren
en deze ̂ wordeif 'vrij gesteld van belasting.- • "" - ' J •* :' ' '.
De, arbeidefsyfÖü;«r echter, * die uit werken gaat, -moet 'buiten haar ^loonbelasting een
navordering aan *inkomstenb*elastmg betalen. - . " - " ' ; - .- ' •
De ömzetb"el_asting 'is verhoogd, waardoor het leven van de middenstand ondragelijk
wordt. , ' • " . ' . '
En bij dit olies komt het gevaar van de Amerikaanse overheersing, die werkloos-
heid -voor onze - industrie en scheepvaart met zich medebrengt, en onze 'nationale
onafhankelijkheid .bedreigt.

Waar lipt de oorzaak?
Hoe 'komt*:het, dat "ondanks de lu-achtsinspanning van ons volk .de nood in. ons land "
toeneemt? De politiek van Ie legering wordt door Amerika bepaald. Dit leidde
o.a. tot de oorlog in Indonesië. Amerika leverde ons .. de wapens, tèrwql onze
jongens .op dé slacitvelden sneuvelen voor reactioiuiaire belangen. Miïïiardeh guldens
en honderdduizenden arbeidskrachten worden voor" dit doel. geofferd.

Zo gaat bet piet langer!
Arbeiders, ambtenaren, middenstanders en boeren 'eisen verbetering van hun ,lot.
Een loonsverhoging van 15%- een prpductie-toe-slag is noodzakelijk. Voor volwas-
senen "eisen wij een minimumloon van ƒ 50. — . Het lot van. de ouden van dagen dient
verbeterd te 'worden. Afschaffing van de tenjgbetaïing van het consumériténcrediet.
Opheffing van ,de schandalige toestanden in de B.Ü.W.

Bouw woningen
Amsterdam beeft* jaarlijks 4500 nieuwe wonuigen nodig, om de gezinssplitsingen, ves-
tiging en sujtage op te vangen,
In 1947 mochten wy slechts 800 woningen bouwen, B. en W. maakten er 1600 van,



Voor 1948 wil de regering er niet meer dan 600 toestaan. Hierdoor zal het tekort
aan woonruimte in Amsterdam tot 27.000 stijgen.
Hierin moet verandering komen en het volk van Amster'dam moet gemeenschappe-
lijk strijden voor de bouw van nieuwe woningen.
Strijd tegen de dreigende huurverhoging, die voor het werkend volk niet te dragen
is, is noodzakelijk.

Verdedig de gulden
Het spook van de waarde-vermindering van de gulden hangt dreigend boven ons
hoofd. Dit zal de onhoudbare toestand, waarjn de middenstand,. waarin de werkers
reeds verkeren, neg verergeren. De gulden most verdedigd worden. De omzetbelasting
verlaagd tot 2%. Een credietverlening op ruime schaal voor dé kleine bedrijven.
Uitschakeling van de overheersing van rde grote concerns en grossiers.
Hulp aan de boeren door de garantie van de kostprijs voor hun productie is nodig.
Verlaging van de pachtprijzen. In cultuur brengen van nieuwe gronden en beschik-
baarstelling daarvan aan de kleine boeren en tuinders.

Plan tot nationale .welvaart!
Vrede, met Indonesië, terugroepen van de troepen. Handel en verkeer met Duitsland.
Uitbreiding van de handel" en -samenwerking met Oost-Europa openen grote moge-
lijkheden voor ons land. Reeds nu ontvangen onze scheepswerven .opdrachten uit
Oost-Europa, krijgen we materialen en grondstoffen vooi -landbouw en industrie;
maar dat alles kan én moet uitgebreid worden.
Daardoor zal het mogelyk zijn onze tiationale -zelfstandighéid te verdedigen tegen dé
Amerikaanse bedreiging en nieuwe welvaart te scheppen. ,
Om tot uitbreiding van onze industrie en landbouw te komen ^ is /nationalisatië ven
de grote banken noodzakelijk. (3taats-cbntrSle op de grote" concerns en vele maat-
regelen op economisch terrein 'dienen té worden getroffen. , '

Voor een volksbiBw|ging
Om de strijd voor een .niéuwe .welvaart te kunnen voeren is een nationale volksbe-
weging noodzakèhjk.- Op 'initiatief van" de Amsterdamse raadsfractie der - p.PiN. zyn
in Amsterdam personen uit diverse maatschappelijke groepen .bijeen gekomen -lèn
vormden een voorlopig -comité. Doel hiervan is op grondslag van 'een program van
directe eisen een gemeenschappelijke strijd te .voeren, waaraan allen, zonder onder-
scheid van geloöfs- of politieke overtuiging, kunnen deelnemen.
Dit comité belegt op Zondag 4 April te Amsterdam in gebouw Bellevue een stedelijke
conferentie. Het roept de Amsterdamse bevolking op, in buurten en bedrijven, over
te gaan tot het stichten van comité's voor nationale welvaart en gedelegeerden naar
de conferentie van 4 April af te vaardigen.
Nadere inlichtingen omtrent het program van eisen, doelstellingen, en werkzaam-
heden zijn voor een ieder te krijgen bij het voorlopig secretariaat.

Het voorlopig Welvaart-comité Amsterdam:
L. SEEGERS, wëïEöuèer;t̂ oörzitter.
W. v. WIJK, raadslid; f secretaris, Keizersgracht 323.
Leden:
B. POLAK, wethouder, ƒ
F. SPAAN,
G. HUIZEE,
W. HUUVENAAR,
P. DE VRIES,
D. SPAENS, hoofdbest. Alg. Ned. DiamantbW.bond.
S. ABRAHAMS, arts, oud-wethouder.
H. HEYERMANS, raadslid//
JAC. BOT," aichitect.
P. WEEL, lid fabriekskem Werkspoor.
J. JANSMA, voorzitter fabriekskern N.D.S.M.
Fractieleden C.P.N. (De Waarheid).

Bestuitrders bloemenhandel ar en-
vereniging Nieuw Leven.


