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E S R GEHEIM.
SOCIML-ECONCMISGHE ACTIVITEIT DER C.P.N.

ETa de verkiezingen.

De verkiezingscampagne-1948 noodzaakte de Communistische partij van Nederland haar krachten vooral te wijden aan het verwerven van bevredigende stembuscijfers* De activiteit van de
G.P.N, en van dé communistische mantelorganisaties richtte
zich dientengevolge op de eerste plaats op dit doel.
Haar leidende functionarissen betoonden zich nadien ernstig
teleurgesteld over het aanzienlijke communistische stemmenverlies van Juli 1948, zulks in vergelijking met de in 1946
behaalde resultaten.
De G.P.W. trok uit deze tegenspoed talrijke conclusies. Aan
zelfcritiek in het openbaar ontbrak het daarbij niet. Het
partijbestuur der C.P.N, heeft immers kort na de verkiezingsnederlaag richtlijnen gegeven, voornamelijk om het contact'
van de partij raet de arbeidende massa te herstellen of te
verbeteren.
Het zijn aanwijzingen van tactische aard, welke uit hoofde
van het effect, dat zij bij toepassing kunnen sorteren, nadere aandacht verdienen»

De vakbeweging
als operatTeveld.

De Open Brief van het Partijbestuur aan de besturen, leden
en vrienden der C.P.N., (zie »ï)e Waarheid" van 27-7-«48)
toont het grote belang, dat aan communistische activiteit
in de vakbeweging wordt gehecht.
De partij, aldus enkele zinsneden uit bedoelde zelforitiek,
is schromelijk tekort geschoten in haar werk voor de behartiging van de kleine en allerkleinste dagelijkse belangen
van de arbeiders, landbouwers en kleine middenstanders. In
het bijzonder, aldus het partijbestuur der G.P.N., wreekt
zich het feit, dat de communisten slechts in geringe mate
in het N. V.V. en de confessionele vakorganisaties voor de
belangen der arbeiders optreden, in welke organisaties de
grote massa der arbeiders is georganiseerd.
Het hier verkondigde, gewijzigde standpunt is nochtans geen
novum. De communisten toonden bijvoorbeeld in de dertiger
jaren daadwerkelijke belangstelling voor het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen, van welks aangesloten organisaties zij destijds veelvuldig lid waren. Talrijke ondermijnende acties zijn uit die periode bekend. Na de jongste wereldoorlog richtten de communisten in Nederland aanvankelijk
hun volle aandacht op de zogenaamd politiek-onafhankelijke
Eenheids Vakbeweging, de latere E.V.C.

Misrekening.

Met behulp van deze Eenheids Vak Centrale als mantelorganisatie meenden de communisten op sociaal-economisch terrein
grote invloed in Nederland te kunnen uitoefenen. De in 1945
veronderstelde politieke eenheidsdrang deed hen, zoals bekend, tevens besluiten de communistische partij op te heffen
en met de vereniging "Vrienden van de Waarheid" voor het
voetlicht te treden. Mede onder interne druk werd echter luttele maanden later al politieke kleur bekend door de oprichting van de Communistische Partij van Nederland (C.P.N.-De
Waarheid).
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3et streven naar De C.P.ïT. heeft nadien vooral de B.V.C, in woord en geschrift
gesteund. Zij schonk haar bijval aan het plan tot samensmeleenheid.
ting van de ïïenheids Vak Centrale en het Nederlands Verbond
van Vakverenigingen. Het voorstel ging uit van de E.V.C» doch
werd afgewezen door het K.V.V.
De G.P.N, en haar mantelorganisatie op het terrein der vakbeweging hebben nochtans het fusieplan niet opgegeven. Het paste uitstekend in de communistische propaganda. De arbeiders
dienden ervan te worden overtuigd, dat zij, ongeacht hun po- .
litieke en godsdienstige schakering, naar eenheid moesten
streven.teneinde hun vakbelangen goed ie kunnen behartigen.
Daarbij moest het de'nkbeeld ingang vinden, dat niet de arbeiders van uiteenlopende politieke en confessionele richting
aan de drang naar eenheid in de weg stonden, doch uitsluitend
de "Unie bestuurders", de kopstukken van de Uniebonden. Gebaseerd op deze gedachtegang volgt de G.ÜP.N. een bepaalde strategie, v/elke zij in de vakbeweging poogt toe te passen. De
arbeiders dienen tegen hun vakbondsbesturen in het harnas te
worden gejaagd. Indien de oppositie tegen het bestuxirs-beleid
zich slechts krachtig genoeg weert, zullen de arbeiders, wellicht zelfs op korte termijn, in staat zijn de oude bestuurders door nieuwe vertrouwensmannen te vervangen. Minstens
zullen zij hun oude bestuurders kunnen dwingen een door de
arbeiders bepaalde en zo nodig radicaler koers te volgen.
De na 1945 aanvankelijk beproefde methode om ontevreden en
oppositionele elementen in de Uniebonden, alsmede ongeorganiseerden, voor de E.V.G. te winnen, wordt niet langer straf
gevolgd. Met handhaving van de"E.V.G. als willig instrument
in handen der C.P.N, zal deze partij zeker in de naaste toekomst trachten een steviger greep te krijgen op de ontevredenen in de Uniebonden en op de niet-georganiseerden.
De agitatie zal echter gevoerd worden in het huis van de tegenstander. Deze tactiek is tot heden wel het duidelijkst gebleken bij de Haagse tramstaking.
Contact.

De communistische vertrouwensmannen zijn daar geslaagd in het
peilen van de ontevredenheid onder de arbeiders t.a.v. loonen andere geschillen. Zij slaagden erin hechte contacten met
de meerderheid van het personeel der H.T.M, te leggen. Si j
waren ook daardoor in-staat op het voor de C.P.N.-leiding
passende uur tot de aanval over te gaan. Doordat de Uniebonden tegenover hun leden over de stand der loons-onderhandelingen grote zwijgzaamheid in acht namen, hadden de communisten bij hun acties vrij spel. Het gebrek aan contact tussen
de Uniebondsbesturen en hun leden zal zeker hebben bijgedragen tot het uitbreken van de staking. Het contact met de leden is ook na beëindiging van het conflict niet veel nauwer :
geworden, aangezien men de leden niet in vergaderingen van
:
de verdere ontwikkeling van zaken op de hoogte brengt, doch
uitsluitend via aan de leden gerichte circulaires.

De Haagse
tramstaking.

3ij het H.T.M.-conflict in Den Haag heeft de G.P.N, de stelling verkondigd, dat aldaar de Uniebondsbestuurders, onder
druk van de strijdende eenheid der Haagse trammannen, gedwon-"
gen waren de eisen van de stakers over te neraen, "Voorwaarts",
het weekblad van de G.P.N., schreef d.d.'14-8-»48 o.m.:
"De stakers hebben het sprookje van'de 'onaantastbaarheid1
van de Unie-bestuurders' in een strijd van vier dagen de
wereld uitgeholpen. Modern-georganiseerden/ ctiristeli jke en
Katholieke arbeiders vonden de eenheid in het bedrijf, maakten gebruik van hun democratische rechten en toonden de werkers in Hederland,dat de Vakorganisaties wel degelijk strijd-

- 3baar kunnen zijn, toonden de directie van de H.T.M, en de
Uniebestuurders, dat de tijd voorbij is waarin alleen maar
gesproken werd over maar zonder de v/erkers».
De G.P.ïT.-pers had inmiddels niet verzuimd de staMngsleider
L.L.TO'UW aan haar lezers voor te stellen als een wakkere
obmmunis t i s che kameraad, die in de Nederlandse Vereniging
van Spoor-en Tramwegpersoneel als lid het goede voorbeeld
gaf en strijdbaar op de bres stond voor de belangen van zijn
mede-arbeiders. Een portret van groot formaat werd bij dit
prijzend relaas afgedrukt. In het openbaar werd door de
C.P.N, verkondigd, dat Touw, juist omdat hij communist was,
zulk een prijzenswaardige strijdvaardigheid had getoond.
vJeken tevoren
geïnstrueerd'.

In streng besloten kring poogde de C.P.H, aanvankelijk de indruk te vestigen, dat de H.T.M.-staking niet door de partij
zou zijn beinvloed. Toen echter over deze kwestie werd gediscussieerd, bleek, dat Touw, alsmede vier andere H.T.M.-personeelsleden (allen communist), reeds weken vóór de staking
waren geïnstrueerd.
Van deze, voorbereiding gewaagden trouwens ook enige vertegenwoordigers van de Bedrijfsunie Vervoer in Den Haag tijdens
een bespreking niet de pers. Een communistisch bestuurslid van
de Haagse afdeling der Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel was, aldus de desbetreffende mededeling, op de hoogte
van de bestaande loonvoorstellen van het H,ï.M.-personeel.
Hij had, vlak voor deze eisen openbaar werden, blijkbaar in
overleg met leidende communisten, van de bestaande onrust
gebruik gemaakt, om een staking te forceren. Indien deze poging na het bekend v/orden van de eisen gedaan zou zijn, dan
zou de staking niet gelukt zijn. De stakingsleiding heeft
geweten hoe de loonvoorstellen luidden, zodat de staking,
aldus de bestuurders, volkomen door kwade trouw veroorzaakt
werd.

Staking niet
voorzien.

Erkend werd, aldus het krantenverslag, dat men in vakbondskringen deze staking niet had voorzien (Brabants Nieuwsblad
dd. 10-8-'48).
Telkens opnieuw blijkt, dat acties op sociaal-economisch
terrein in het kamp der links-extremisten worden beschouwd
als welkome hulpmiddelen bij het voeren van maatschappelijkpolitieke strijd. De communistische agitatie voor loonsverhoging houdt nauw verband met de gangbare pogingen der communisten oni het economisch evenwicht te verstoren (de klassestrijd).
Ook in -gevallen, waarin looncorreoties gemotiveerd blijken
- zoals in het Haagse - zal de partijleiding der communisten
het politieke doel primair stellen en dit, wat gebeurd is,
energiek nastreven. Vandaar het gevaar, dat in acties, welke
het oppervlakkig oordelende publiek wel sympathiek lijken,
de communisten zich van de leiding meester maken en de oogst
binnenhalen, zij het dan onder protest van hen, die ter voorbereiding van resultaten, moeizaam en langdurig onderhandelden.
In het beeld van de vakverenigingsstrategie der communisten
was de hiervoren gesignaleerde Haagse tramstaking en het optreden van stakingsleider Touw veeleer een symptoom dan een
incident. De daarbij, gerezen moeilijkheden werden voor verder
reikende doeleinden uitgebuit dan: een sociail-economische
pacificatie. De politieke oogmerken der links-extreme leiders
beogen integendeel het maatschappelijke evenwicht in de kapitalistische wereld zoveel mogelijk te verstoren.

Bestrijding.

De voorwaarden voor net voeren van verdere revolutionnaire
en ondermijnende acties v/orden zodoende het best vervuld. Zij
kunnen echter in niet geringe mate worden geschapen door de
wijze van bestrijding.

Royementen.

Het .oordeel over het buiten de organisatie zetten van communisten en communistisch gezinde leden is uiteenlopend. Het
royement van stakingsleider Touw en vijftien andere leden
door het bestuur van de "Nederlandse Vereniging" voorkomt
niet, dat zij hun agitatie tegen "bestuurswillekeur" en
"machtshonger", aan de poort staande zullen voortzetten. Het
is geenszins denkbeeldig, dat zij als gedwongen buitenstaanders, appellerende aan de eenheid, hun invloed op een aantal
leden binnen de organisatie behouden. Politiek geïnstrueerd,
zullen zij niet aflaten telkens opnieuw te wijzen op de afstand tussen bestuurders en arbeiders. De actie van zulk een
buiten de deur gezette oppositie ligt geheel buiten verantwoorde lijkheid van de besturen der niet-communistische vakverenigingen, doch ontsnapt tevens aan hun controle.

3-een "binding.

Hetzelfde verschijnsel heeft zich tot heden voorgedaan ten
aanzien van de E.V.G. Buiten het Georganiseerd Overleg gehouden, kon deze vakcentrale zich vaak onttrekken aan voor
de Uniebonden bindende besluiten, wat agitatorisch voordeel
opleverde. In hoeverre verwijdering van communisten uit de
vakbonden effect kan sorteren zou de practijk moeten aantonen. Daarbij dient in het oog te worden gehouden, dat de communistische leiders er grotelijks belang bij hebben de afstand tussen de leden en hun (oude) besturen te vergroten.
Slechts uit die scherpe tegenstelling kan de kans voor nieuwe
leiders, om achter de bestuurstafel 'plaats te nemen, geboren
worden.

Breed front.

Opmerkelijk is, dat de communistische actie over een breed
front is gericht tegen de oude en, volgens de communisten,
onbetrouwbare leiding. De C.P.N, nam niet alleen stelling
tegen de bestuurders van de Nederlandse Vereniging van Spooren Tramwegpersoneel, maar eveneens tegen de leiding der confessionele vakorganisaties., Alle initiatieven om de oude leiding van de niet-oommunistische vakbonden te verdrijven, genieten de instemmende belangstelling van "De Vfaarheid". Op
S7-8-'48 signaleerde het blad, dat Haagse R.K. trammannen het
aftreden van hun afdelingsbestuur hadden geëist. Zeer scherpe
critiek werd,'volgens "De Waarheid", uitgeoefend op de houding van de Katholieke .bestuursleden, die tijdens de tramstaking als "duikboten" hadden gefungeerd en de wagens hadden
bestuurd. Tot deze "duikboten" behoorde, aldus de communistische krant, de Haagse afdelingsvoorzitter. Vooral tegen zijn
beleid zou zich de ontstemming van de katholieke trammannen
hebben gericht. Hij probeerde "met een ongelofelijke brutaliteit aan de critiek van zijn leden te ontkomen door met het
vanouds toekende communistische spook te schermen".
Over de hoofden van de bestuurders heen wekken de C.P.N,-voormannen de leden op recht te doen wedervaren aan geroyeerde
kameraden gelijk Touw en anderen. De royementsactie is gretig
aangegrepen om fellere agitatie dan tevoren tegen de "oude
heersers" te voeren. Het is dezerzijds niet ter beoordeling
in hoeverre een communistisch gezinde oppositie groter gevaar
oplevert in een vakbond of geroyeerd er buiten. De vakorganisatie, al dan niet overgaande tot een zuivering van haar eigen gelederen, eventueel met behulp van het royement, zal
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zich echter te allen tijde rekenschap hebben te geven van de
feitelijke verhoudingen en eventuele spanningen in haar midden.
5e arbeidsvrede. In dat opzicht gewaagde "Vrij Nederland" (5-9-'48) in een commentaar op de Haagse tramstaking van haar bezorgdheid over de
handhaving'van de arbeidsvrede in Nederland voor de eerstkomende tijd.
De afstand tussen bestuurders en arbeiders is in sommige bonden grotesk geworden, oordeelt dit weekblad, vervolgend:
"Op de vergadering van de R.K.bond verdedigde een bestuurder
zich tegen het verwijt, dat het bestuur in gebreke was gebleven het katholiek personeel richtlijnen te geven over het al
of niet deelnemen aan de staking, met de mededeling "dat men
van de staking,niet had gewetenl". Wanneer de kaarten zo liggen ziet het er met de arbeidsvrede in Nederland voor de toekomst slecht uit.
Het zal voor de vakverenigingen zaak zijn zich de komende
tijd te bezinnen door welke organisatorische middelen de
kloof tussen bestuur en leden kan worden overbrugd. Zonder
een snellere doorstroming van het bestuursapparaat met. fris
bloed zal de tragedie,die zich in Den Haag afspeelde, zich
telkens herhalen".
Kunstmatig verwekte onrust.

Op het 6 September j.l* geopende achtste Trades ünion Gongress
te Margate (ingeland) is gerede aandacht gewijd aan het euvel
van wilde stakingen en aan het veroorzaken van "artificial
unrest1', kunstmatig verwekte onrust onder de arbeiders.
Met een verwijzing naar de verantwoordelijkheid der vakorganisaties onder de veranderde omstandigheden, werd het te
Margate een kennelijke plicht dei- arbeiders individueel geacht alles te vermijden, dat de onderhandelingen van de vakverenigingen of het optreden van haar verantwoordelijke leiders ter regeling van de verlangens der vakbonden zou kunnen
bemoeilijken of saboteren. Dit verklaart de drang van Labour,
en in casu rechtstreeks van het Britse ïrades Union Gongress
om ook in het Y/ereld Vak Verbond te komen tot een duidelijke
scheiding der geesten door zich voortaan scherper te verzetten tegen het misbruiken van het W.V.V. voor de politieke
doeleinden van één enkele mogendheid of groep van mogendheden.
Zij, die op grond van veler verlangen om klare wijn te schenken, verwijdering van communisten en communistisch gezinde
meelopers vorderen, verwijzen naar het onophoudelijk streven
der links-extremen om de vakverenigingen te misbruiken voor
het stellen van steeds nieuwe eisen, welke de redelijkheid
geweld aandoen. Deze onverzadigbare oppositie zal, omdat zij
geen sociale doch politieke oogmerken op de voorgrond stelt,
de verwekster zijn van de genoemde kunstmatige onrust onder
de arbeidende bevolking. De propaganda van het wereldcommunisme - en stilzwijgend die der horige nationale communistische partijen in de wereld buiten de Sowjet-Russische levenssfeer - tracht door politieke stakingen het economisch evenwicht zo gevoelig mogelijk te verstoren.
. •
Het geuite verlangen om in besturen van vakverenigingen fris
bloed te stuwen kan alleen tot een verwachte gezondmaking
leiden^indien zulk een bloedtransfusie plaats vindt onder
toezicht van verantwoordelijke personen. Zij hebben er voor
te waken, dat de leiding van hun vakbonden verschoond blijft
van communistische infiltratie.
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Invloeden.

De communisten pogen zich in Nederland ook te handhaven in
de niet-coimiiunistische vakbeweging of hun invloed daarop uit
te breiden. Zij bewandelen daarvoor uiteenlopende wegen. De
G.Ï.N, oordeelt het bijvoorbeeld - gelet op de «leerzame
ervaringen" van de Haagse H.T,M.-staking - noodzakelijk, dat
haar daarvoor in aanmerking komende leden zich een zodanige :
positie in de organisaties verwerven, dat zij een grote invloed op de massa krijgen. Leden van de Communistische Partij van Nederland, die, bij de C.P.K. hetzij als R.K«' of
Christelijk staan ingeschreven, aldus zou zijn besloten, dien-;
den zich zo mogelijk als lid op te geven voor de H.K., Prot.
Christelijke of neutrale vakorganisaties. Ten opzichte van
het N.V.Y.'diende tevens een houding van-sympathie te worden
aangenomen. Dit stemt overeen met de nog steeds aanwezige en
door de C.P.U» gesteunde fusie-neiging van de E.Y.C.

Het mom der
algeme enhe id,

In het Zuiden des lands werd voorts getracht de communistische invloed uit te breiden onder de camouflage van een algemene arbeidersbond. Het bleef tot heden bij een poging,
want succes werd niet behaald.
Op 18-5-'48 werden er b„v. onder de textielarbeiders te Tilburg pamfletten verspreid, volgens het opschrift uitgaande
van de Algemene Tilburgse Textielarbeidersbond in oprichting.
In de Tilburgse dagbladen van 2S Mei '48 werd door de eerste
vier van de twaalf ondertekenaars van dit pamflet van het zogenaamde voorlopige comité, een ingezonden schrijven geplaatst, waarin de bevolking, maar vooral de textielarbeiders
werden gev/aarschuwd voorzichtig te zijn en in geen geval in
te gaan op de inhoud en de bedoeling van het pamflet, waarmede zij niets te maken wilden hebben. De eerste vier ondertekenaars verklaarden voorts hun namen nooit te hebben gegeven om ze op deze manier te laten gebruiken als trekpleister :
voor de S..V.C» of haar mantelorganisatiës. Het ligt echter
meer voor de hand om achter deze aotie geen E.Y.C«-werk maar
rechtstreeks C.P.N.-initiatief te zoeken. De voornaamste
stuwkracht ten deze bleek een'vurige communist te zijn,tevens,
bestuurslid der E.Y.G. afd. textiel. Tot tweemaal toe had hij;
gepoogd tot oprichting van de Algemene Tilburgse Textielarbeidersbond te komen. Deze oprichting zou z.i. in dezelfde
trant moeten gebeuren als bij de Algemene Bond van Vferkers
in het Mijnbedrijf (A.3."W.M.)..Drie andere ondertekenaars van
het vermelde pamflet stonden eveneens bekend als communist en
waren vermoedelijk lid van de ïï.Y.C* De eerste"vier a.g. ondertekenaars, die protesteerden tegen het misbruiken van hun
naam, waren E.Y.C.-leden, noch communisten.

Het pamflet»

Ook de inhoud van dit pamflet vertoonde de tendens om verwijdering te veroorzaken tussen leden en bestuurders van een
niet-cormnunistische vakbond, dus wederom een poging der communisten ora de bonden van hun oude leiding te ontdoen ..teneinde zich naderhand zelf van de sleutelposities meester te
maken. In het verspreide pamflet werd o.m, vastgesteld^dat
de E.K.Bond St.Lambertus niet meer voldoende optrad ten be- •
hoeve van zijn leden, zodat de arbeiders elders hun heil dien
den te zoeken. Voorgesteld werd te komen tot de oprichting
van een bond, die alle textielarbeiders,ongeacht hun geloof
of politieke overtuiging, zou kunnen omvatten. Men wilde aan
de bevoegdheid van de R.K.geestelijkheid niets afdoen, en
steIfe uitdrukkelijk vast,dat de christelijke beginselen ook
bij het behartigen van materiele belangen onmisbaar werden
geacht.

- 7Het v/aren echter deze Christelijke beginselen, die in toenemende mate 'Biet voeten werden getreden. Terwijl de armoede in
de gezinnen van de arbeiders bleef voortduren, ja zelfs in
talloze gevallen nog toenam, maakte het bedrijfsleven nog
buitensporige winsten ten behoeve van enkelingen. Dit was
tegengesteld aan de normen van sociale rechtvaardigheid en
naastenliefde. Op grondslag van deze normen stelden onderge- :
tekenden zich voor alle arbeiders te verenigen, die zich uit
teleurstelling van de bestaande vakorganisaties hadden afgewend, dan wel op gezag van het Hoogwaardig Episcopaat niet
tot deze waren toegetreden» aldus het pamflet.
De Bond -stelde zich uitdrukkelijk op het standpunt alleen
sociaal-economische vraagstukken te behandelen en geen partijpolitiek, van welke zijde ook, toe te laten.
Geconcludeerd mag worden, dat de G.P.N, bij deze infiltratiepogingen doelbewust de acties zelf leidt, zo nodig met terzijde stelling van de E.V.G.-leiding. Het verantwoordelijke
werk wordt uitsluitend opgedragen aan betrouwbare partijleden.
"Voor deze conclusie bestaan nog andere positieve aanwijzingen.
werken in
ïïê Bedrijven.

De C.P.Ïf. is er, blijkens haar geheime organisatorische voorbereidingen, van overtuigd, dat haar voornaamste arbeidsveld
de eerste jaren op sociaal-economisch terrein moet liggen.
Inzonderheid de bedrijven - fabrieken, werkplaatsen, ateliers
en kantoren - dienen rijp te worden gemaakt voor een politieke infiltratie, welke uiteindelijk de groei van de partij
zal hebben te bevorderen. De werkzaamheden op dit ruime arbeidsveld worden van dusdanig belang geacht, dat de partijleiding er een afzonderlijke organisatie, los van de normale
partij-instanties, voor heeft ontworpen. De opbouw ervan verkeert in een beginstadium.
De praktijk van dit G.P,N.-werk in de bedrijven zal, naar
verwacht mag worden, het eerst tot uiting komen in enige grote Amsterdamse industrieën en bedrijven. In de fabrieken e.d,
nullen toegewijde C.P.N.v'ers als vertrouwensmannen optreden,,
Zij worden vooral geschoold in het agitatiewerk. Zij zullen
elke willekeurige grief onder hun mede-arbeiders hebhen aan
te grijpen om deining en ongenoegen te veroorzaken en zo mogelijk (en nodig) een staking uit te lokken,, Deze verwekkers
van kunstmatige onrust moeten de sympathie van niet-ooimriunisten winnen doordat zij steeds weer als voorvechters van de
arbeiders in de bres springen. Het komt minder aan op ti-un
critische gezindheid bij de beoordeling van de redelijkheid ;
der gerezen grieven, dan op hun opruiende capaciteiten.
De bedrijfskrant, waarvoor de G.P.N, zich reeds geruime tijd
veel kosten en moeiten heeft getroost, bereidt in niet geringe mate het agitatorische werk in de bedrijven voor. Sij
heeft de actieve aandacht en daadwerkelijke medewerking van j
vooraanstaande partijfunctionarissen.

Initiatiefnemers.

Talrijke vooraanstaande communisten zijn of v/aren tot dusverre lid der E.Y.C. Het is vooral voor de buitenstaander
moeilijk te onderscheiden in hoeverre de G.P.N, zelf, dan
wel haar mantelorganisatie, de E.T.G., het initiatief heeft
genomen bij het aanmoedigen en forceren van stakingen. De
achtergrond van sommige conflicten geeft soms een positieve
aanwijzing. Zeker is, dat de E.Y.C.-leiding niet werd gekend
in het stakingsinitiatief tegen uitzending van troepen naar
Indonesië. Het was partijwerk. Hetzelfde was het geval met
de poging om een traiastaking in de hoofdstad des lands te
forceren als protest tegen het verwijderen van de Amsterdamse
communistische wethouders. Tevens mag worden aangenomen, dat
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de C.P.N, de wilde staking van H.T.M.-personeel te 's-Gravenhage hielp voorbereiden. De communistische stakingsleider
Touw had, zoals hiervoren gereleveerd, contact met een vooraanstaande G.P.H»-functionaris. Ter aanvulling van het op pagina 5 van dit rapport vermelde, aangaande de invloed der
communisten op het bedoelde conflict leverde nader onderzoek
omtrent het voorspel der Haagse H.T.M.-staking nog o.m. het :volgende op:
>
Beeds geruime tijd had in het afd.bestuur van de Hed»Ver0van ;
Spooy-'eh Tramwegpersoneel in Den Haag, een fel lid der O.P.F.
zitting. Bij zijn benoeming tot bestuurslid van genoemde ver- .eniging verklaarde hij echter, dat hij zijn politieke beginselen buiten het verenigingsleven zou houden. Hoewel dit een
voorwaarde was om hem in het afd. best uur te handhaven, kwam
de betrokkene zijn belofte niet na.
'felvaarts3omi~té' s.

Zo hield hij zich begin Mei 1948 bezig raet het vormen van z0g.
Welvaartscoraité's binnen de Nederlandse Vereniging, van 3pooren Tramwegpersoneel,, Toen het hoofdbestuur dezer Vereniging
hem vermaande dit streven te beëindigen, trok hij zich enigszins terug.
..
Eind Juli 1948 was dezelfde persoon als bestuurslid der Neder-.
landse Vereniging ervan op de hoogte, dat de verbeterde loonvoorstellen voor het H»T.M.-personeel gereed lagen en dat de- '.
ze zeer binnenkort aan de directie van de H.T.M, zouden worden
voorgelegd. Hij bezocht de nachtvergadering op 31 Juli 1948 ;
in Den Haag, gehouden door het bekende stakingscomité van de :
H.T.M» Hij deed, hoewel hij door het afdelingsbestuur hiertoe •
gerechtigd was, geen mededeling van het gereed liggen der
•
loonvoorstellen, doch spoorde aan een staking te beginnen,
aangezien, volgens hem, het dagelijks bestuur der Vereniging ;
niet van plan was met verbeterde loonvoorstellen te komen. i
Het een en ander was voor het hoofdbestuur van deze Vereniging aanleiding deze bestuurder, met nog een aantal andere leden •
met ingang van 1-8-'48 te royeren als lid der Vereniging.
De hiervoren bedoelde communist zou binnenkort door de'C.p.ï"!.
voor enige tijd naar Tsjecho-Slowakije worden gezonden, ten- ?
einde studie te maken van het vormen van de Yfelvaarts comité 's.

Por'tie van

Er zijn bij de leiding van de O.P.N, misverstanden gerezen
over de huidige en toekomstige positie van de Eenheids vale
Centrale. De partij stelde in haar onlangs wereldkundig gemaakte Open Brief vast, dat de communisten erin waren tekort
geschoten de arbeidersklasse tot eenheid te brengen.
.
De S.V.C, zou de mentaliteit der arbeiders verkeerd hebben
begrepen en o.a. de gehechtheid van talrijke werkers aan hun
oude vakbonden hebben onderschat. De C.P.N, had in haar streven om de S.V.C, groot te maken juist in de kaart van het
H.V.V. gespeeld, dat ongestoord kon voortbouwen. De pogingen
om zoveel mogelijk communistisch gezinde arbeiders uit het
N.V.V. te halen, teneinde de E.V.C, te versterken, was mislukt. Vele C.P.N.-kameraden bleven in het N.V.V. georganiseerd. De C.P.N, wilde voortaan van deze situatie profiteren.

.V.C.

Instructies
van de partij.

De arbeiders dienden in hun oude bonden té blijven en 'instructies te ontvangen van de partij. Waar het voorbeeld van stakingsleider Touw moesten deze C.P.N.'-ers zich onderscheiden
als voorvechters van de arbeiders en op die manier het vertrouwen vannen van niet-partijgenoten. Zodoende zou de C.P.N.
in het bedrijf haar invloed kunnen vergroten. De E.V.C., zo
is gebleken, zal voorshands slechts een bescheiden plaats
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jeen argwaan
wekken.

krijgen toegewezen. Met kracht val de G.P.N, echter front
maken tegen uitingen, als zou de E.Y.C» beter kunnen worden
opgeheven. Hiermede werd tevens een opmerking van een der
O.P.F. -voormannen, Jan Haken, gedesavoueerd. Hij verklaarde
in een vergadering, dat de E. V. G. wel "opgedoekt" kon worden.
Het lag zeker niet in de strekking van de recente Open Brief
een liquidatie stemming ten aanzien van de E.V.C, te kweken.
De Benheids Vak Centrale mocht niet verdwijnen.
De binding van G.P.N, en E. V. G. komt' vooral in besloten kring
scherp naar voren. Suggesties over het eventueel opheffen van
kleinere en onbelangrijk geachte afdelingen der B.V.C, .worden
thans in het bijzonder beoordeeld vanuit het belang, dat de
C.P.ÏT. met haar infiltratie in de niet-communistische vakbeweging behartigen wil.
In besloten kring waarschuwde een bekende partijbestuurder
tegen het plotseling opheffen van E. V. G. -af delingen, waarnade leden zouden moeten afvloeien naar andere vakbonden, gouden deze arbeiders zich bijvoorbeeld in grote getale bij het
N.V.V. melden, dan kon het bestuur van dat Verbond aan infiltratie op grote schaal denken. Uit tactische overwegingen
diende daarom het wekken van argwaan te worden vermeden.
Het rechtstreeks ageren der G.P.N, in de bedrijven - via daarvoor aangewezen en getrainde medewerkers - heeft het voor de
partij noodzakelijk gemaakt de agitatie-methoden van de E.V.C.
nogmaals critisch te bekijken. Hierbij dient niet uit het oog
te worden verloren, dat er in het critisch standpunt van de'
partijleiding der C. P. K. mede een sterk opportunistisch element aanwezig is. Daarenboven staat wel vast, dat. de leiding
van de partij veelal niet scherp omlijnde en uiteenlopende
opvattingen heeft over de plaats en taak der E. V. G., speciaal
ten opzichte van het partijwerk. Verschillende mogelijkheden
omtrent reorganisaties zijn in interne kring door de C .P. inleiders besproken maar tot definitieve beslissingen is raen
nog niet gekomen.

Camouflage.

De voorkeur gaat blijkbaar uit naar het verhullen van communistische acties in de bedrijven. De indruk dient gewekt te
worden /lat niet speciaal de C.P.N, of de E.V.C, aansporen tot
het verstoren van de arbeidsyrede . Stakingslust en onrust in
de fabrieken moeten zich manifesteren als een uiting van ontevredenheid, welke voortkomt uit de eenheid van de arbeiders.
Vanzelfsprekend is de leiding van zulke agitatie toegedacht
aan de vertrouwensmannen der C.P.N, of E.V.C. Naar buiten zou
de indruk gevestigd kunnen worden, dat de C.P.N. zich in zekere zin distanciëren gaat van de E.V.C. Mogelijk komt dit in
de naaste toekomst tot uiting in een of meeren» critisohe
beschouwingen van de hand van een C. P. N. -bestuurder in de
communistische pers. In de E.V.C, bevinden zich nog leidende .
figuren, die deze vakcentrale zoveel mogelijk los zouden willen maken van politieke partijinvloeden. De achtergrond van
de C.P.N.-critiek is, dat men hiermede trachten zal verwijdering te veroorzaken tussen de E.V.G.-leden en die bestuursleden van bij de E.V.C, aangesloten bonden, die aan de partijleiding onwelgevallig zijn.

Verwijdering
geënsceneerd,

n zogenaamd oritische instelling van de C.P.N, ten aanzien
van de "iü.V.C. kan het tactisch voordeel opleveren, dat van die
zijde gedane aanvallen op de besturen van niet-communistische
vakverenigingen een minder eenzijdig karakter lijken te hebben. Dit zou kunnen leiden tot een grotere ontvankelijkheid
van de leden der niet-communistische vakbeweging om zulke
critiek metterdaad te ondersteunen. De C.P.^N. kan, zo wordt
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verondersteld, met deze bijval haar voordeel doen om haar
infiltratieplannen te verwezenlijken. Een andere mogelijkheid
wordt onder het oog gezien,n„l. te komen tot opheffing van
zwakke en minder belangrijk geachte E.T,G.-afdelingen. Bepaalde afdelingen, welke men van plan is op te heffen, zouden
zich naar buiten moeten gedragen alsof zij ernstige meningsverschillen met het hoofdbestuur der E.V.C, hebben gekrege®..
De onenigheid 2ou zo hoog moeten worden opgevoerd_>dat de onderhavige afdelingen zich gingen losraak en van het hoofdbestuur derÏÏ.Y..C.en zich zelfstandig zouden verklaren. Zij
zouden daarna aansluiting bij het 1-T.V.Y. moeten zoeken,,
Dezerzijds dient te worden opgemerkt,dat het hier nog maar'
suggesties betreft» Definitieve beslissingen zijn niet genomen ,
Vorming van
Tenslotte kan een geval uit de practijk duiden in de richting
be dr i j fsker nen. van infiltratie zoals ze door de communisten wordt beoogd.
Bij de N,Y. Vredestein Rubberfabriek te loosduinen werkt momenteel ongeveer duizend man personeel,waarvan circa een
vijfde deel in de E.Y.C, was georganiseerd. De laatste tijd
bedankten echter steeds meer leden voor deze vakcentrale.
Snige weken geleden namen twee E.V.C.'ers het initiatief om
te komen tot oprichting van een z.g„ bedrijfskern. De bedoeling was om door middel van deze kern rechtstreeks contact
te onderhouden met de directie van genoemde fabriek» Voor dit
doel circuleerde onder het personeel een lijst,waarop ruim
vijfhonderd handtekeningen vierden verzameld. De directie van
de N,V. riep de initiatiefnemers ter verantwoording. Zij
deelde mede op een dergelijke bedrijfskern geen prijs te
stellen. 3ij wilde slechts onderhandelen met de Uniebonden.
De initiatiefnemers gaven daarop als hun mening te kennen,
dat zij de directie daartoe dan zouden dwingen. Dezerzijds
kan worden toegevoegd^dat het landelijk congres van de S.V.Q.Metaal te Amsterdam het oprichten van dergelijke kernen sterk
had aanbevolen. Aldaar werd er de nadruk op gelegd, dat de
invloed van de arbeiders,die in de bedrijven kernen vormen^
steeds is toegenomen ^ongeacht de verdachtmakingen van vrij v/e l
alle zijden. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat in de
toekomst steeds meer van dergelijke bedrijfskernen zullen
worden gevormd. Eén van de initiatiefnemers in de fabriek
te Loosduinen bleek een bekend O.P.N.'er te zijn. E.V.G.Ivletaal heeft tot heden onder uitgesproken communistische invloed gestaan.
Den Haag, IS September 1948.

