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CPN-leiding ontevreden over__Ey_C_ activiteit
inzake de_bestedingsbepeT.king.

Het SER-rapport betreffende de bestedingsbeperking werd door
het partijbestuur van de CPN uitvoerig besproken in zijn zitting
van 27 en 28 december 1956. Da neerslag van deze bespreking werd
vastgelegd in een resolutie, gepubliceerd in "De Waarheid" van 29
december d.a.v.. Hierin werd o.m. volledige compensatie van de premie AOW en een nieuwe algemene loonronde geëist.
Het behoeft geen betoog, dat de strijd orn de verwezenlijking
van deze en dergelijke eisen voor het grootste gedeelte toevertrouwd ie aan de EVC. Gebleken is nu, dat men in de kringen van de
partijleiding verre van voldaan is over de manier, waarop een en
ander door de EVC wordt aangepakt0
Het dagelijks bestuur van de partij besloot in zijn zitting
van J>1 januari j.l. het optreden van de EVC ter onderzoek aan het
partijbestuur voor te leggen. Dit besluit kwam mede tot stand door
de vele kritiek welke in de partijdistricten op de EVC werd uitgebracht .
De bedoelde zitting van het partijbestuur vond plaats op 20
februari. Vrijwel zeker zijn in deze zitting het t.a.v. de bestedingsbeperking in te nemen standpunt en de door partij en EVC in
verband daarmede te voeren agitatie onderwerp van bespreking geweest,
De voornaamste punten van de redevoering door Paul de GROOT op 27
februari j.l. bij gelegenheid van de debatten over de nota betreffende de bestedingsbeperking in de Tweede Kamer gehouden, werden
vermoedelijk eveneens op deze partijbestuursvergadering vastgesteld.
De ontevredenheid van het partijbestuur over de laksheid van
de EVC trad duidelijk naar voren in een op 2 maart gehouden vergadering van het bestuur van het partij-district Amsterdam, waaraan
ook een aantal partijgenoten-vakbondsbestuurders en CPN-leden uit
de bedrijfsgroepen deelnamen. De secretaris van het Amsterdamse partij-district, Willem van 't SCHIP, richtte - als spreekbuis van het
partijbestuur fungerende - ernstige verwijten aan het adres van de
EVC-bestuurders en de partijgenoten-EVC-ers. Fel bestreed hij de
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bij hen post gevat hebbende opvatting, als zou de EVC zó volkomen
geïsoleerd staan, dat deze vakcentrale niet in staat zou zijn acties te ontketenen. Een andere verontschuldiging, n.l. gebrek aan
geldmiddelen, werd eveneens door hem afgewezen. Voor het voeren
van actie is, zo meende hij, geen geld nodig. Wanneer de arbeiders
gaan staken, ia de solidariteit groot genoeg om een uitkering te
verzekeren. Een door de partij gedane suggestie orn een grote openbare vergadering te beleggen, had de EVC genegeerd. VAK 't SCHIP
achtte dit tekenend voor de gedeprimeerde stemming van de partijgenoten-EVC-bestuurders, die een fiasco vreesden en geen rekening
hielden met de door het partijbestuur kenbaar gemaakte opvattingen. Boor een dergelijke houding wordt voedsel gegeven aan de opvatting, dat de EVC niets meer te betekenen heeft en maar beter opgedoekt kan worden o
VAN 't SCHIP waarschuwde voor het gevaar dat de arbeiders
uit zichzelf in actie zullen gaan en dat zij de EVC zowel als de
partij links zullen laten liggen, indien deze organisaties geen
leiding aan de ontevredenheid der werkers weten te geven. De bevolking is rijp voor actie tegen de bestedingsbeperking en van de
SVC wordt als meest strijdbare arbeidersorganisatie agitatie en
leiding verwacht. De comcunisten zullan, aldus de secretaris van
het Amsterdamse partij-district, daarbij een actieve rol moeten
spelen. Het partijdagblad "De Waarheid" moet bij elke actie betrokken worden. Dit mag niet, zoals helaas reeda ia voorgekomen, achterwege blijven uit vrees dat de acties dientengevolge als "communistisch" gedoodverfd worden»

