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UITTREKSEL

Uit .-Hationaal Weekblad Naam: KJBfiEHfiECffi1 /'̂

( Voor :OD IJOéa Naam^AElTI-COMMJNISME OP "RECHTS11 PROTESTMTS-CERISTE-
LIJKE GROHDSLAG -

Ag. nr: Afz. : / Datum: j-j gaart 1951

Aard van het stuk: oritiek in net C.Hoekblad loningin en Vaderland op een public%ie van de
Vaderlandse Kring
In het C. H.weekblad Koningin en Vaderland wordt ernstige oritiek uit-

geoefend op een publicatie van de Vaderlandse Kring» l»t gaat hier om een bro-
chure, waarin betoogd wordt dat twee christelijke bladen,nl. "Open Deur" en "De
Hervormde Kerk" een voorportaal vormen voor het socialisme en communisme. Sa
7. K. komt o*a.tot dit oordeel, omdat bv. mannen als ds Buskes aan desa bladen
hun madewerking verlenen. De redactie van Koningin en Tadarland wenst de broe-
derhand te reiken aan geloofsgenoten en dat is haar goed recht. Wij vinden eoh-
teat, dat mem dit ongestoord kan doen en dan toch ernstige critiek uitoefenen
op Aa politieke gestes van die geloofsgenoten, indien sulks nodig blijkt. En
dit is nodig, zodra man te maken heeft mat mannen van het slag van da. Buskes,
gelijk wij al vele malen hebban betoogd* Of de 7.K. in JÖLjn publicatie de kwes-
tie bijsonder helder en tactvol heeft gestald, dat ia iets waarover men van me-
ning kan verschillen. Ba critiek van Koningin en Vaderland is een aspect van

1 het verschijnsel dat man alom constateren kan» het ziende blind zijn voor de ge-
volgen, die een bepaald politiek gebruik van de sociale deernis hebben kan.

Uitgetr. door: p.v.B. ^P aanwijzing van: $ jy

Datum: 10

$\0 - ' 4 9



GEMEENTE-POLITIE KAMPEN
COMMISSARIS VAN POLITIE

No.

TEL. No. 15 ,

Weekoverzicht-
Aan: de Centrale Veiligheidsdienst te Den Haag.

Javastraat 68.

Onderwerp: vergadering Staatkundig Geref. Partij.

Bijlagen : ge en .

Antwoord op i «-.———.

Verslag openbare vergadering van
de Staatkundig Geref. Paiaj op 25 Maart

\.
Zaal: Buiten Sociëteit, zaalcapaciteit
400 man, aanwezig 200 personen.
Spreker: Bokhoven, hoofd eener school
te Zeist. ;
Spreker behaildelde het onderwerp: "Rus-
land onderweg" en wel de geschiedenis
van het Communisme. Spreker toonde aan
de hand van aangehaalde voorbeelden, het
grote gevaar van het communisme aan. Of
er weer een oorlog zou worden ontketend,
hing volgens hem van groot deel af, van
de uitslag der verkiezingen in Italië.
Amerika kan niet gedogen dat de Middel-
landsezee onder controle van Stalin komt
De gehele bijeenkomst stond in het teken
]van het anti-communisme.

De bijeenkomst werd met gebed geopaxi
en gesloten.

DE COMMISSARIS VAN POLITIE,



DE CHRISTELIJKE VAKBEWEGING
weigert elke samenwerking met de

Communistische Eenheids-Vakcentrale!
Het bestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft in een
speciale vergadering zijn houding bepaald tegenover de E.V.C, en de
leden van deze z.g. eenheidsvakcentrale.

1. In de laatste maanden wordt steeds duidelijker, dat de E.V.C.
welbewust aanstuurt op revolutionnaire actie. Vanaf een centrale
plaats wordt aan de agenten van deze organisatie bevel gegeven,
stakingen uit te lokken, in 't bijzonder in die gevallen en in die be-
drijven, waar moeilijkheden bestaan.
Het lijdt thans geen twijfel meer, dat de E.V.C. een mantelorganisatie
is van de Communistische partij, die op haar beurt haar bevelen van
ELDERS ontvangt.

2. Uit de houding, die de z.g. Eenheidsvakcentrale heeft aange-
nomen tegenover het Marshall-plan, is thans officieel en publiekelijk
komen vast te staan, dat het de E.V.C, niet gaat om het belang van
ons volk en van de Nederlandse arbeidende stand. Ons land heeft voor
zijn arbeidende bevolking dringend behoefte aan grondstoffen en
machines. Als gevolg van de oorlog zijn wij echter zó arm geworden,
dat wij deze onmisbare grondstoffen en machines niet kunnen kopen.
Het Europees herstelprogram van Minister Marshall biedt ons thans
de mogelijkheid, deze productiemiddelen aan te schaffen, waardoor wij
onder Gods zegen en met noeste vlijt tot nieuwe welvaart kunnen
komen. Zónder deze hulp zullen wij nóg dieper in armoede en ellende
geraken. Deze hulp is daarom een arbeidersbelang van de eerste orde.

De E.V.C, heeft echter — blijkens haar officiële besluit — alleen belang
bij een vermeerdering van de nood. Zij wenst de arbeiders van Neder-
land en hun gezinnen willens en wetens in nóg grotere ellende te
storten, opdat zij rijp worden voor het bolsjewisme. Het officiële be-
sluit van de E.V.C, is dus kennelijk niet een beslissing, ingegeven door
het belang van de Nederlandse arbeidersgezinnen, doch een beslissing,
ingegeven door revolutionnair-politieke bedoelingen.

3. Het Christelijk Nationaal Vakverbond erkent het recht en de
vrijheid van iedere arbeider om vakverenigingen te stichten en om
zich aan te sluiten bij de organisatie zijner keuze. Ook een E.V.C.-er
bezit dit grondwettelijk recht en deze vrijheid.
Dit recht en deze vrijheid mogen echter niet gebruikt worden met
het doel te geraken tot OPHEFFING van de vrijheid van de arbeidende
stand.



De Christelijke vakbeweging, die vanaf de eerste dag van haar be-
staan heeft gestreden voor de vrijheid van de arbeidende stand, moet
zich daarom met kracht verzetten tegen ieder, die de rechten en vrij-
heden van ons volk wil gebruiken om de arbeidende stand in een
toestand van volkomen slavernij te storten.

Op grond van deze feiten heeft het bestuur van het Christelijk Natio-
naal Vakverbond de volgende besluiten genomen:

1. Het G.N.V. en alle bij het verbond aangesloten organisaties hand-
haven zonder reserve de reeds vroeger vastgestelde WEIGERING
om enige samenwerking — in welke vorm ook — aan te gaan met
de E.V.C.

2. Het C.N.V. richt op de meest klemmende wijze tot alle Overheden
van Rijk, provincie en gemeenten, alsmede tot alle werkgevers en
werkgeversorganisaties, het verzoek, in geen enkele commissie of
instelling een vertegenwoordiging van de E.V.C, te benoemen en
reeds gegeven erkenningen en benoemingen in te trekken.

3. Indien in bepaalde commissies of instellingen, waarin buiten mede-
werking van de bonafide vakbeweging de E.V.C. is vertegenwoor-
digd, deze vertegenwoordiging onverhoopt zou worden gehand-
haafd, zullen het C.N.V. en de daarbij, aangesloten organisaties ge-
noopt worden, daaruit de noodzakelijke consequenties te trekken.

4. Het C.N.V. doet een ernstig beroep op alle arbeiders van Neder-
land geen gevolg te geven aan misdadige aansporingen tot con-
flicten, doch de tyrannie te verdrijven.

5. Het C.N.V. wekt in 't bijzonder elk lid van de Christelijke vakbe-
weging met klem op, om op de plaats, waar hij of zij in het bedrijfs-
leven is gesteld, met woord en daad een getuige te zijn van de Here
Jezus Christus, in Wie alleen een vernieuwing der samenleving
mogelijk is.

6. Het C.N.V. doet tenslotte een ernstig beroep op de arbeiders, die
in de E.V.C. zijn verdwaald. Bezint U vóór het te laat is. Denkt
aan de honderden, die destijds door het nationaal-socialisme zijn be-
koord en eveneens te laat tot bezinning zijn gekomen. En bedenkt,
dat ook gij te kiezen hebt tussen de dienst van God of de slavermj
onder tyrannen.

MAART 1948.

CHRIST. NATIONAAL VAKVERBOND IN NEDERLAND
STADHOUDERSLAAN 43-45 — UTRECHT — TELEFOON 20141

H.V. DmiKKBtU EDECEA • HOORN



COMMUNISTEN PROBEREN HET
OOK IN NEDERLAND

Eerste „comité van actie" opgericht
Ue communisten in ons land weren

zich. Blijkbaar beeft de beweging uil
Moskou instructies gekregen om ook
in Nederland een grijpen naar de macht,
als in Tsjeehoslowakije geschied is,
vont te bereiden. Daarbij wordt hier
te 'ande gewerkt naar hetzelfde re-
cept, dat in Tsjechoslowakije gevolgd
is. Ook hier is men van communisti-
sche zijde begonnen met de oprichting
van zogenaamde „Welvaart-comité's".
Amsterdam heeft daarvan de primeur.

Het „Welvaart-eoinité-Amsterdam"
heeft zich met een oproep gericht tot
de Amsterdamse bevolking, waarin o.m.
het volgende voorkomt:

„Om den strijd voor een nieuwe wel-
vaart te kunnen voeren, la een natio-
nale volksbeweging noodzakelijk. Op
Initiatief van de Amsterdamse raads-
fractie der C.P.I» zijn In Amsterdam
personen uit diverse maatschappelijke
groepen bijeengekomen en vormden een
voorlopig comité. Doel hiervan Is op
grondslag van een program van direc-
te eisen een gemeenschappelijken strijd
te voeren, waaraan allen, zonder on-
derscheid van gelooïs- of politieke over-
tuiging kunnen deelnemen."

Tot zover de oproep
Wie zijn nu lid van dit Welvaartco-

mité Amsterdam? Wie zijn die „per-
sonen uit diverse maatschappelijke
groepen"? De communistische wethou-
ders Seegers en Polak, de communisti-
sche raadsleden Van Wijk en Bot, het

„onafhankelijke" (?) raadslid mevr.
Heyermans. Verder vier bestuursleden
van de bloemenhandelarenvereniglng
„Nieuw Leven", een hoofdbestuurslid
van den Alg. Ned. Diamantbewerkers-
bond, leden van de fabriekskernen van
„Werkspoor" en de Ned. Dok- en
Scheepsbouwmaatschappij, allen perso-
nen, die volgens onze inlichtingen zo zij
geen lid der C.P.N. zijn, sterk commu-
nistisch georiënteerd zijn. En ten slotte
bevindt zich In dit gezelschap de oud-
wethouder, dokter E. J. Abrahams,
vroeger een actief lid in den Vrijz.
Dem. Bond, wiens rol In het politieke
leven indertijd door de geschiedenis
met de Vereniging „Trein 8.28" plotse-
ling beëindigd werd en van wlen men
sindsdien in het politieke leven niets
meer heeft gehoord.

Dit zijn „de yersonen <ilt diverse
maatschappelijke groepen", die de Am-
sterdamse bevolking oproepen in buur-
ten en bedrijven over te gaan tot het
stichten van comité's voor nationale
welvaart. Deze comité's kunnen dan
weer gedelegeerden zenden naar een
conferentie, die Zondag 4 April ir „Bel-
Uvue" te Amsterdam zal worden ge-
houden. Natuurlijk op Zondag! Want
er Is Jmmers géén bezwaar, dat allen
„zonder onderscheid vaij geloofs- of po-
litieke overtuiging" aan de actie deel-
nemen.

Men zij gewaarschuwd. '
Tsjechoslowakije leert waar-

heen de stichting van zulke co-
mité's voert. Dit is een zuiver
communistische actie. Al wordt
getracht dit te camoufleren. Daar-
om: Handen af van deze bewe-
ging!
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gethouden te lampen, in do Sta. d s ge hoor zaal op Vrijdag

Aanwezig; ongev. 150 personen.
J& si capaciteit; -&00 pers.onen/ / .
s preM r v Smal,-lid van da ïwède Katee^ '
onderwerp;1 *BrS,ndénde' ^aagètükken* "' • ^*/ BUf^ÈJïQ"

' '_ ' ' ' " ' ' ' " \' ' /'" /, , / r -y^
' -•-Op'Vr-ijamg viïf'Maart" n?iè werdeliobr de Chri^telij^ Historische Unie,

afdeling Kampen, in de S t ad s ge hoor zaai tre Kampen een openbare vergade-
V Ir ing ba iegd . Als spreker voor deze avond trad op de ' heftr SÜmal, lid va;

*de Twede Kaffler, die als onderwerp be-hande 13e ; ^brandende vraagstukken'
3)e vergadering begon te omstreeks 20.00 uur. Aanwezig waren ongeveer
e'e'n honderd en vijftig personen, waaronder vijf militairen, Be spreke:
werd ingeleid door de voorzitter van de afdeling Kampen. Spreker gaf
in vogelvlucht een overzicht van de vraagstukken met betrekking tot
de gevolgde binnenlandse- en buitenlandse politiek» Volgens spreker
was het vroeger steeds zo geweest, dat wij ons niet interesseerden
in buitenlandse kwestie's. *Wij meendan geen belang bij anderen te
hebben, doch het is wei gebleken, dat anderen zeer zeker belang bij
ons hadden*. Nederland heeft nu dan ook zijn standpunt ten deze her-
zien. De wereld is momenteel door de vele en snelle communicatiemid-
delen zo klein geworden, dat He der land momenteel in vrij wal elk we re l <
gebeuren direct betrokken wordt. Sprekende over de Beneluxlanden zeide
spreker, dat het streven tot samenwerking zijn sympathie had, doch
dat hij betwijfelde, dat onder de huidige omstandigheden, deze samen-
werking wel mogelijk was, vooral met het oog op de economische probie.
men. Hiervoor voerde spreker aan het verschil in prijsniveau in de
verschillende landen; voorts diende men er rekening mede te houden,
dat men bv. in Holland geen fabrieken ging oprichten, die producten
gingen fabriceren, die men in België" kon leveren. He t te sluiten vijf-
mogendhedenverdrag achtte hij verder geen geschikte oplossing, om ver-
lichting te brengen in de politieke verhoudingen tussen Oost- en Weet-
fiuropa. Volgens hem zouden de verhoudingen door het sluiten van esn
dergelijk verdrag nog meer toegespitst worde^n. Ook al gaat het dan
volgens zeggen meer om economische voordelen, toch zal men in üusland
ie e l goed begrijpen wat of de eigenlijke bedoeling van het verdrag is

(Komende tot Rusland zeide spreker, dat dit land momenteel in toepas-
sing bracht, hetgeen in het Westen in theorie bestaan had. Man moest
de ma c hts ui t breid ing van Rusland niet zien in het licht van het Com-
munisme. Rusland heeft steeds, de historie door, gestreefd naar macht*
uitbreiding; met het nemen van conclusie's diende, men erg voorzichtig
te zijn, omdat men daarbij het gevaar zou lopen "belangensfeer" voor
*beginseiensfeerw aan tet zien. Bet streven van Rusland meende spreker
dan ook meer te moeten zien ais de *Pan-Slavistische" uiting van het
land. Ook meende hij de tegenstelling tussen Oost en West Suropa niet
zo te moeten zien, dat hier Ghrist en anti-Ghrist tQgenovör elkaar
stonden. Ifen kan ook communist zijn uit economische overwegingen,zon-
der idiologische bi j ge dacht e^JS venwei achtte spreker de toenadering
tussen Oost en West Europa uitgesloten en sprak in dit verband over
een niet te overbruggen kloof. Voorts zeide spreker, dat het voor le-
derland een levensbelang was, dat de economie van üuitsiand zich sou
herstellen. Verder memoreerde hij de hulpverlening van Amerika aan de
Suropee'se landen, tijdens en na de oorlog. Hoewei spreker toegaf,dat
de idiologische belangen (woord was niet van de lucht) de sterkste ge-
weest waren, waren er volgens zijn mening zeer zeker ook nog andere
wezenlijke eigenbelangen met name econönische belangen, die een woord
hadden meegesproken. Spreker pleitte voor de Samenstelling van een
nationaal kabinet„ De partij van de Arbeid kreeg enkele critische op-
merkingen te incasseren. Onder de aanwezigen merkte ik, K, nog da heei
van He e rde , wethouder te Kampen en de heer ffien op. 33a een korte pauze
waarin een dagblad werd uitgedeeld, beantwoordde de heer Smal enige
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