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I Communistische Partij Nederland Ĉ e Waarheidl

Standpunt, t.o.v. het Vaderland.

In het eerste hoofdstuk: " De Roeping van de arbeiders**
klasse in de Nederlandsche Geschiedenis" van het Ontwerp
Beginselverklaring der C.P.N, luidt het:"De ervaring heeft be-
wezen, dat de arbeidersklasse in den modernen tijd do beslissen-
de factor in de natie is. Zij wordt, volgens de omschrijving van
JMarac en Engels "zelve tot de natie".... "Deze zinsnede is de sleu-
tel tot de houding der C.P.N. t.a.v. de vaderlandsche idee en
verklaart hoe zij eenerzijds kan be 'eren, nationaal georiënteerd
te zijn, ter-ijl zij anderzijds alle vaderlandsche belangen of-
fert op het altaar van een internationalisme, dat de belangen van
een bepaalde buitenlandsche mogendheid dient. De C.P.N, stelt
zich n.l. op het standpunt,, dat het belang van de natie samen-
valt met dat van een bepaalde klasse der bevolking: "de arbei-
ders". Van deze klasse is volgens de Communistische theorie het
proletariaat de voorhoede, terwijl de C.P.N, op haar beurt van
dat proletariaat de leidende zelfbewuste kern is. Criterium voor
's- lands belang is volgens deze logische stuwende gedachtegang
het belang dezer klasse, d.i. dus, het arbeiderobelang, welk be-
lang slechts de arbeiders aelf kunnen kennen volgens de oud-li-
berale opvatting, dat ieder zijn eigen belang het beste kent, en
welk belang de in de CiP.N» georganiseerde meest bewuste groep
dezer arbeiders .het best kan voordragen. M.a.w. het arbeidersbe-
lang Is voor den communist het criterium voor het belang van de
natie en de partijleiding beoordeelt wat het arbeidersbelang en
dus het nationaal belang is. De arbeidersklasse komt echter niet
slechts in Nederland, maar in alle landen voor en is zoodoende
internationaal. Het belang der arbeidersklasse kan daarom slechts
internationaal worden bepaald en dus is ook het nationaal belang
van de internationale situatie afhankelijk. Het wordt nu Tiê rij-
pelijk, dat de scheidslijn tussohen wat niét en wat wél in het
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belang van de arbeiders klasse is, het best kan worden bepaald

door dat landwaar het denkend hoofd van die arbeidersklasse -

d.i. de Communistische Partij - het bewind voert. Daarom is het

in deze redeneerin^ niet verwonderlijk, maar logisch, dat uit

Moskou wordt bepaaldj wat het Nederlandsen belang is, en zi.ln

Nederlanders, die zich aan Moskou's richtlijnen houden, goede

vaderlanders, al gaat dit ook ten koste van welke andere klasje

der bevolking»

Een ander punt van het "Ontwerp-Beginselverklaringl: der C.

P.N., waarin de houding dezer Partij ten aanzien van het Vader-

land wordt bepaald, is artikel 4 van "De grondslagen van de po-

litiek der Communistische Partij in w e d e r l a n d, waarin

leest: "Zij (d.?r.z.: de C.P.N.) is nationaal in dien zin, dat zij

geenszins van plan ie in Nederland een of ander stelsel van een

of ander landnechanisch na te volden, en dat zij in Nederland de

overwinning ven het socialis ie wil verzekeren onder eigen Neder-

lands che verhoudingen."

In toonaangevende kringen der C.:?.u. vrordt de beteekenis van deze

zinsnede uitgelegd als gericht te^en het ïrotakyistioch beginsel

van de wereldrevolutie. De Stalinische methode ter verwezenlij-

king van het Communisme in alle landen der aarde verscgilt n.l»

hierin van de Trotzkyictische, dat Stalin eerct Rusland sterk

wilde maken en daarna landsgewijs de andere landen voor het Com-

munisme veroveren, hierbij rekening houdend raet de omstandighe-

den in de versch.ille.nde landen. De pogingen, vlak na de Russische

revolutie indertijd ondernomen om deze tot een wereldrevolutie

uit te breiden, waren immers mislukt en daarom werd later de me-

thode gevolgd, om al naar gelang van dé omstandigheden uit te

zien, waar de bodem voor een revolutie rijp was. Trotzky en Sta-

lin zijn nl., wat het beoogde doel betreft, gelijkelijk princi-

pieelj hun tegenstelling betrof een verschil in methode en in 4it

opzicht was Trotzky dogmatisch, terwijl Stalin een tacticus is,
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• die niet geaarzeld heeft in zijn boeren^olitiek een stap terug te
doen, teneinde naderhand twee stappen vooruit te komen; Stalin
geeft in zijn geschriften dan ook duidelijk aan, dat men bij het
doen ontwikkelen van den toestand in een bepaald land in de rich-
ting van een communistisch bewind terdege rekening dient te hou-
den met de economische ontwikkeling van det land en dat men in de
Westersche landen niet slaafs en mechanisch de methoden der Rus-
sische Co taunisten diende na te volden, daar de economische en
maatschappelijke toestand in Rusland bij het begin der Revolutie
heel anders was dan b.v. taans in.de vtest-^uropeesciie landen.

Verhouding to t Rusland.

Art. 3, 4 lid 2 en 5 van "De grondslagen der Communistische
politiek in Nederland" geven aan, hoe de C.P.TT. haar verhouding
tot üusland officieel voorstelt.

Art. 3 luidt: "De C.P.F, maakt het volk bekend met de ̂ oote
overwinningen van het socialisme, behaald door de Communistische
Partij van de Sovjet-Unie (Bolsjewiki), waardoor de superioreteit
van de beginselen, die zij voorstaat, belezen wordt. DQ Sovjet-
Unie is het rerste land, ̂ aar het socialisme gevestigd is» zij is
de vriend en bondgenoot ven alle democratische en vooruitstreven-
de krachten ter wereld." Hier wordt diis de propaganda voor de me-
thoden en resultaten van het Ruosich Bolsje -is;ao tot programpunt
vsrhsven, niet wordt aangegeven, dat deze propaganda in de prak-
tijk zoover gaat, dat zij het Rusüisch staatsbelang en politiek
standpunt van geval tot r̂ eval onherroepelijk steunt»

Art. 4 luidt: "De Partij is intar.oationalistisch in cLien zinr
de.t zij wenscht te leeren van de ervaringen der intornationale
arbeidersbeweging, terwijl zij harerzijds de arbeidersbeweging
van andere landen in de gelegenheid v/il stellen leoring to trek-
ken uit de ervarinfrsn van den strijd der Nederlandsche arbeiders-
klasse. In dit verband onderhoudt zij kaaeraadachappelijlce be-
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tre'-kinden met de pertijen in andere landen, die hetzelfde doel
nastreven als zij".
Het is duidelijk, dat in C.e pra? tijk genoemde "kameraadschappe-
lijke betrel'-kingen" op een nauwe samenwerking met deze communis-
tische partijen in. andere landen neerkomt.

In Art. 5 leest iaën:" De Communistische Partij van Federland
bepaalt haar politiek in volle vrijhoid en aanvaardt geen enkele
inmenging van bx>itenaf van welke zijde ook» Zij behoudt haar vol-
ledige zelfstandigheid tegenover de Nederlandsche regeering en
tegenover alle andere regeerin^en." Gesprekken door waarnemers in
de C.J?.N. met zeer vooraanstaande personen uit de leiding dezer
partij t>ver de beteekenis van dit artikel gevoerd, verduidelijk-
ten de beteekenis daarvan als volgt: de nadruk valt in de tv7eede
zinsnede ven dit artikel op de woorden "regeering" en "rogeerin-
gen". Het contact van de C.?.H. als zoodanig met Rusland loopt
navielijk niet over de Hucsische liegeer ing maar bestaat niet partij-
instantiesj t.a.v. Nederland hoadt de zinsnede in, dat de C.;?.N.
als Staat in de Staat bij het handhaven harer zelfstandigheid
zoover gâ .t, dat zij ook tegenover een eventuecle communistische
Regeering onafhankelijk blijft, opdat de partijleiders de poli-
tiek kunnen blijven bepalen en niet de eventueele comjmnisten-
staatsfunctionarissen, die onderworpen blijven aan de partijdis-
cipline en dictatuur van het partijbestuur. Do ëerote zinsnede
van het artikel drukt de zelfstandige beslissingsbevoegdheid der
C./?.ïJ. uit tegenover de communistische opvattingen sn tactiel: in
andere landen. Tevens is het eon syiptoon vt:n de politieke stra-
tegie van Stalin, die - realist als alle moderne dictatoren - in-
zag, dat men niet vanuit 2.!oskou de situatie in de afzonderlijke
landen kan ovorzien en daaron meer bereil^t ;jet aan de plaatsêlij-
Ikë leidingen een mate van vrijheid te laten, dssr de ideologische
verbondenheid een voldoende sterke band is, dan dat zij niet bij
het bepalen hunner houding het Russisch "belans op don voor<?rond
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zullen blijven stellen. Hieruit ;aoet men het ook begrijpen, dat
dé slotwoorden van het a.g* "CóncmniBtisch Manifest" van Marx en
Engels, luldèndt "Prbletariers aller landen, vereenigt TT!" aan
hét slot van het "Ontwerp Beginselverklaring der C.P.H.1' luiden:
"Werkers van Nederland» vereenigt TT." De tactiele is inderdaad ver
snderdj het doel bleef hetzelfde.

De leffilitoit van de Ory?»Jl».

Lid 1 van art. 4 van het hoofdstuk ;''De or/?anis8torisehe be-
ginselen van de Coirouniètische I?artij van ïTederland" luidt als
volgt s "TOe C.?.N. bo7/eegt zich binnen het raan van de bestaande-
legaliteit, die zij tegen alle reactionnairo aanvallen van de
volksvijanden verdedigt"»

Deze regelen vertolken den volronden .̂ eaachtegang: Voor cl̂ /,
oorlog was de C.P.N, eert voor ambtenaren verboden partij en dus
illegaal. Gedurende den oorlog /srden alle partijen verboden er.
dus illegaal. Na den oorlog is de U.:?.!!, tezamen met de andere
partijen legaal geworden. Voor deze, verkregen legaliteit zal de
de C.P.IT. pal staan tegen alle krachten, die de C.P.N, zouden
willen verbieden.

De vraag, in hoeverre de Communisten een gevaar voor ons
land zullen zijn, gef hot dagblad "De Telex" o? 3 Juni 1946 aan-
leiding tot een beschouwing. Het blad erkent, dat de comriüniston
alom germntrotrwd worden t i a. v. hnn̂  n&t:ione-1 o introjrr̂ tpj.jb. Het
zelfde wantrouwen gold vroeger, en tcrecVit.. de H»'J.3., maar de
Telex meent, dat men intake de C.j?.'T. zeer vcoraichtig moet zijn
een gelijke banvloek uit te spreien. Tïel zou •. Duitschland in-
dertijd behoefte gehad hebben aen een vijfde colonne, speciaal
ook in ons land, meer naar de meenia«r vr-n don schrijver ven het
artikel heeft Rusland die behoefte niet. Uit het vervolg ven bol
artikel blij'.rt, dat dese ovêrtf„i~ing vooral gebaseerd is op dn
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,woorden van Stalin:"3)e tijd van de revolutie is voorbij - de tijd
van de evolutie is aangebroken", waaraan hét blad toevoegt: "ïJen
vatte deze woorden niet te licht opj in Stalin heeft de wereld
met een anderen aan te ;aaken dan met Hitler. Het een man; die ge-
duld heeft en met een man, die ( voorzoovor na te gaan ) niet
werkt Bet intuïtie".

Manifest Politiek Bureau.

Het Politie Bureau der C.P.N, heeft op 5 Juni 1946 een op-
roep gepubliceerd, gericht tot de leden der C.r̂ ilï. en do medevTor-
kers der partij. Daarin vestigt het de aandacht op don uitslag
der verkiezingen voor de Provinciale ^tatcn en verklaart, dat
ruim 530.000 Nederlandsche mannen en vrouwen hun vertrou\7en niot
alleen in de partij hebben uitgesproken, doch tevens hun stem
hebben verheven tc^ren de plannen 021 e^n roactionnaire regeering
te voraen. In het manifest \7ordt voorts gepleit voor de vorming
van een nationale en democratische re'-eering»

Hè partij verklaarde zich b reid tot de vorming van .fte-ien̂ de
candidatenlijsten voor de {?;n3ieenteraaduverkiezin'?en, tezamen mot
personen of groepen, die bereid -mren een gemeenschappelijk voor-
uitstrevond pro>rramma oy het gebied fier jremecntepolitiek ten uit-
voer te leggen, door de vorming van bloklijoton v?n communisten,
zelfstandige socialisten, vooruitstrevende danocraten of par«ij-
loozen.

Aan/ĵ zien in eeni^e gemeenten de C..?.N. bij de Statenverkie-
zingen geen voldoend aantal sto-aien heeft behaald oa een seaieen-
te-raadszetel te kunnon verkrijgen, is aen de afdoelingen der par-
tij in zoodanige geiaeenten door het Politiek Bureau geadviseerd,
om grondig te overwegen, of bij de a.s. gemeenteraadsverkiezingen
de kans bestaat het stemmenaantal zoodanig te vargrooten, dat een
zetel zou kunnen worden bezet. Indien dit niet het *teval zou zijn,
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werd het niet verantv/oord geacht ih zulke gemeenten candidaten te
stellen.
Waar geen candidatenlijst wordt ingediend, zullen de C.p4N.-kiü»
zers worden opgewekt hun stem op de Partij van den Arbeid uit to
brengen.

Dagblad "De Waarheid".

Met ingang van 1 Juni 194-6 ie de directie van de Haagsche
editie van het dagblad "De Baarheid" in andere handen over*rĉ aan.
Piet Metacher heeft zijn functie als zoodanig neergelegd en is
opgevolgd door 7̂. F» T̂ ui a t er. Eerstgenoemde was sedert den ,dag Z'.r.
bevrijding door de P.T.T., \?aar hij als chef-monteur bij den
Rijkstelefoondienst werkzacm was, op nonactiviteit gesteld; l.Iet
inTang-van 1 Juni j.l. hoeft hij deze werkzaamheden hervat*
T7.]?. Puister heeft in den "bezettingstijd do verschijning van het
dagblad "De Baarheid" voorbereid en na de bevrijding werd hij in
de hoofddirectie opgenomen, ^edurenrle korten tijd heeft hij de
kaderschool der C.P.N» te Laren geleide Op 1 April 1 n/j.6 is hij
directeur der Rotterdacische editie van "De baarheid" gev/ordon en
thans is tevens de Haagsche editie onder zijn leiding gekomen.
Op 7 Juni 1946 publiceorde "De ?earheid" nen waarschuwing togen
ejn oproep tot algenieenewerksta.!:ing ven de Rovolutionnair Comau-
nistische Partij, waarvan het blad zeide, dat deze :uasi-revolu-
tionnaire daad de arbeidersklasse achaaddê en den opbouw van Ne-
derlans in gevaar bracht. Om alle misverstand te voorkomen deelde
de C.P.N* mede, dat ai j met deze actie niets uitstaande had en
haar ook geenszins goedkeurde»

Protê tyergaderin̂ en.

De C.P.N, heeft in haar dagblad "De Baarheid" en door middel

van openbare vergaderingen ^eprosteoteerd teoren de wi )zo:,. waarop



-8-

het nieuwe kabinet Werd gevormd, "tè^on de vorming van een ïeeö-
tionnaire regeering", zooals aij het noemde. Door de partij nas
het voorstel gedaan_oon kabinet te vornen, bestaande uit de Partij
van den Arbeid, de C.P.N. en de Katholieke Volkspartij, hetgeen
7as af -ê ezsn. Het ."Politiek Bureau tichtte oen oproep tot do be-
volking om deel te nemen aan de demonstraties , welke op 19 Juni
194-6 werden gehouden te Amsterdam* Rotterdam, 's-Cta'avenhege, Zaan-
dam en ̂ nschede onder de leuzen:
"Tee-sn een reactionnaire rogeerin^r-Beei".
"Voor een regeering op nationalen en democratisciaen grondslag."
"Handen af van de Indonesische Hepubliek'1.
"Solidariteit met de zeelieden en havenarbeiders".
i*Voor eenheid van de arbeidersklasse en alle democratische krach-
ten".

Oppositie in do C.P.7>r.

Eeni?e communisten hebben zich vereenigd tot een groep, zich
noemende "De ojpjpositie in de C.P_»N. ': Deze geeft een orgaan uit,
getiteld "Dê  Communis t̂  , waarvan ds redactie en administratie is
«revosti^d ten huize van II. J?erarez, Prinsengracht 820 II te Ani&ter
dam (C.), ̂ elken omvang deze groep heeft, is nog niet kunnfen
den vastgesteld.

na het partijcongres in Jan̂ âri 1946 is dsze oppositie
ontstaan als gevolg van de vaststelling van de BcTinselverl'laring.
Daarin vrerd aan de arbeiders in plaats van den klassenstrijd een
algemeen belang voorgesteld, de opbouw van het Vaderland} zelfs
een oorlog voor het Vaderland werd verdedigd» De leor van llarx
en Lenin, die zegt, de t de arbeidersklasse het kapitalisme moet
aanvallen op zijn zwakste oogonblik, b. v. na een verloren oorlog»
werd hiermede overboord geworpen.
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Zelfs de staking werd tot op zekere hoogt in den ban gedaan»
De oppositie in de partij» meent te moeton protcsteeren tegen

den geest, welke uit de Beginselverklaring spreekt, waarin, vol-
gens haer, "do grondslagen fier ideologie van de pp.rtij zijn ver-
kracht", iij kan zich evenrain vereenirren met de partijdiscipline,
waardoor de partijleiding een ondeiiocratisciie dictatuur over ke-
der en leden zou uitoefenen. Het is vooral tegen raul de groot,
dat de oppositie fulmineert, en wien verweten trordt, dat hij ook
in het verleden de echte uarxisten in de partij heeft reisoloerd
en "streber8-neî pingeni'heeft. In oen van zijn brieven, gericht aar
partij genooten en ̂ aa: in hij medestrijders oproept, ze^t Peraroz:
Il3ien heeft een politiek uitrestippeld, dio de arbeidersklasse ni^l
naar de revolutie leidt, maar wel De Groot, ''agenaar e.a. naar
e^n Ministerszetel11.

Uit een dergelijken brief vrordt voorts geciteerdV-^eze staats-
bureaucratie bestaat uit politie, ambtenaren en beroepsleger en
ie gehuurd om het bezit der uitbuiters te beschermen; Deze bureau-
cratie moet vernietigd worden."
Het doel der o/ppositie is niet zich van de pertij af te scheiden,
maar om de leidinf door er i t ie k te dwin^ren haar politiek te her-
zien. Deze gedragslijn kan de partij/.ciding niet dulden en men
kan aannemen, dat eenige schorsingen uit ("e gevoerde oppositie
zijn voortgevloeid, niet na-ien b.v. Öie van ftooatam Jüffendi en die
van de Brabantsche coanuniston, J.N. Mallo en T'h»2?. Viering.
In het district Brabe.nt is naar aanloidin» van de 3oginselver!;la-
rin? clirect eon heftige oppositie ontstaanj zelfs al op de partij-
conferentie, waar tot heroprichting der C.piN. werd besloten, toe-
kenden zich tv/es stroomin.̂ ren af. Senorzijds de aanhangers van
Paul de Groot, aan de andere zijde die v^n ". van Bxtei*» L.'5er'?hüï<ö.
Goulooze en ̂ oestam Effendi, dio de gevoordc politiek scherp be-
critis*-erden. Behalve üoestam Bffendi hebn/en laatst Boenden later
allen bakzeil "gehaeld.
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Ee ontevredenheid in liet Brabantsche district is blijven be-
staan» Het aantal abonnementen op "De Waarheid" zou mede als ge-
volg daarvan te Eindhoven gedaald zijn van 1500 op 800, te 's-Her~
tögenbosch van 600 op 550, te Vught v?n 280 op 100, te Helmond var.
800 op 4-00. Ben aantal van de oudste leden der partij bedankte
als zoodanig.

Tegen de beginselverklaring ontstond vooral verzet in Lim-
burg onder leiding b?n Van 3xter, die dp een kadervcrgadering te
Eindhoven als zijn meening te kennen gaf, dat deze boginselvorkZn-
ring niet discutabel was. De afdeeling Eindhoven besloot dan ook
een andere beginselverklaring op te stellen on de afdooling Den
Bosch sloot zich hierbij aen. Op de districtsconferentie te Til-
burg v*erd de beginselverklaring der partijleiding ver.7orpen.

In de coaziiacie voor het beginsel 2 r o gram werd het ̂ rabantschc
voorstel niot in behandeling <?ono 'en, met de opmerking, dat er
slechts t ëe districten eraren, die oen ontv/crp voor een andere
beginselverklaring hadden ingediend en er dus geen meerderheid,
voor was.

'̂erarez belegde in Brabant oppositievergaderingen ten huize
van communisten. De schorsingen van Hallo en tfiering waren hier-
van het gevolg. Uit protest bedankten 6 partij genooten, waaronder
3 bestuursleden, als lid der partij.

In het eerste nummer van "De Comaunist" wordt uiteengezet,
waarom de verschijning van het blad noodig is. Uit dit numiaor
wordt het volgende geciteerd:
"Wenschelijk was, dat er in de partij een gezonde discussie over
de partijpolitiek zou worden gehouden. Wonacholijk was, dat de
partijgenooten eensgezind en overtuigd tezamen een lijn vaststel-
den.

•̂ eze mogelijkheid wordt ons door hot partijbestuur ontnomen
en daarom is "De Communist" noodzakelijk, daarom is zij er geko:aer.
Wat wil "de Co:.raunistM zijn?
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"De CoflLiuhi'st" wil een discussie-orgaan zijn, waarin allen, ook
diegenen, die liet mot de partijleiding ééns zijn, kunnen discus-
sleeren. "De Coffiaunist" wil zijn de vrije tribune, waarin iedere
partijgenoot zijn meening kan ê.njgen ov:;;- de po.litió-k dor partij.
"De Communist11 wil het sewettm der partij zijnj wil echter no*
meer zijn.
" De Communist" wil niet alteen op öe fouten der partij wijden, zij
wil ook de oorzaken van haar foute politiek zoeken.
"De comjnunist" verwacht niet alleen, dat degenen, die het mot <?s
politieke lijn eer partij eens zijn deze verdedi?cn, maar ook, dat
zij zes~en, waarom doze jvist is.
"De Communist" wil daarenboven het orgaan zijn, dat de Marxisti-
sche scholing geeft, waaraan in de partij zulk een behoefte be-
st aa 11
MDe Coimunist" wil een orgaan zijn van partijgenoot on en voor par-
tij genooten.
"De Connunist" wil het orgaan zijn,-dat in positieven zin de par-
tij opbouwt tot de workelijke klassepartij, die de leiding kan.
geven in den strijd voor de vestiging van de dictatuur van hot
proletariaat '••'.

II Royolutiom

De afdeeling Den Haag der R.C.P, hè.ft in navolging van die
te Amsterdam een Marxistisch-Leninistische Kaderschool opg&richt.
Wekelijks zal een conferentie worden gehouden, waar een lid van de
afdeeling het woord zal voeren. De eerste conferentie heeft plaats
gevonden op 9 Juli 1946, waar R. II. ven der Hordt hè-, f t gesproken
over de Russische revolutie.

Daarnaast zal eon afzonderlijke cursus wordon gehouden voor
partijleden en syiapathiseerenden. ̂ eze vangt aan op 16 Juli 1946
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met een lezing over het onderworp:"Grondslagen van het Marxisme".
Het doel der cursussen is iederen partijgenoot zoodanig te

instrueeren, dat hij in staat is zelf het standpunt der partij te
verdedigen en uit te dragen*

Ten aanzien van de havenstaking heeft de R.CUP. geconstateerd
dat de afloop daarvan positieve v?inst voor de stakers heeft ge-
bracht, maar dat integendeel de reeders op één punt na hebben go-
zegevierd. Dit éëne punt zou aijn, dat de reeders hun doel, het
breken van de B.V.C., niet hebben kunnen bereiken*

De S.C.P. heeft aan de Bulgaersche r.«gatio en aan de Regoe-
ring hot volgende protost gezonden»

"De Hevolutionnaire-Comiunistische Partij protesteert met
alle scherpte tegen de massale arrestaties ven Bulgaarsche revo-
lutionnaire communisten en van de leiders van de Liga ter verde-
diging van de rechten van den mensch, waaronder de bekende revolu-
tionnaire arbeidersleider Dr. Gatchew uit Plovdiv. Do R.C.P, eiscfcj
als partij der revolutionnaire arbeiders, onmiddel]ijke invrij-
heidsstelling van de geerreatcerde socialisten"*

"De Tribune" ge ;f t een toelichting op dit protest en zegt,
dat er geen twijfel â n is, dat cle bevelsn tot arrestatie zijn
uitgegaan van de Bulgarije overheerschende "̂ talinbureaucratie"
en het bied voegt er aan toe> dat juist den laetsten tijd uit de
Sovjet-Unie berichten kernen, êlïce wijzen op e^n groote ontevre-
denheid onder do Russische massa's. Het optreden van revolution-
naire leiders in de door de ;-ovjct-TJnie bezette gebieden, zou Hoe-
kou zeer onwelgevallig zijn, omdat eon revolutionnaire ontwik e-
ling van den politieken toeotand in deze landen ook de bevolking
van de Sovjot-ühie in beweging zou brengen, om met de "paresiteo-
rende bureaucratie" af te rekenen.

Aangenomen kan worden, dat arrestatie oer revolutionnair-com-
munisten een normale maatregel van den bezetter is geweest, uit-
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sluitend ten doel hebbende de rust in het land te handhaven»

Door de R.C.p* is onlaiigs ö-^n openlijke poging gedaan om te
f'

komen tot een fusie met den Comnmnistonbond "Spartaeus"» Laatst-
genoemde bond ontkent dchtei' ooit osn daarop betrekking hebbend
schrijven te hebben ontvangen en verklaart in zijn orgaan, dat de
R»C.P. weet, dat zij bij Spartacus niet openlijk behoeft aan te
kloppen voor een fusie. Intusschen heeft de R.C.p. haar pogingen
niet opgegeven en tracht langs anderen weg, n.l. door het bewer-
ken van Spartacus-leden persoonlijk, in de richting van vereeni-
ging der beide organisaties te werken» Veel succos is hiervan
niet te v-.rwachten.

Het standpunt der R*Ö*P» t.o.v. de nieuwe Regoering wordt gs-
karakteriseerd door de vol/ronde passages uit do "Tribune"!
"Uit de samenstelling van de nieuwe regeering blijkt duidelijk,
det de Partij van den Arbeid de vuile wasch voor de roactionnai-
ren map opknappen."
"Wij hebben haar (de Regeering) slechts den wensch mee te Teven,
dat zij spoedig den nek mag brekon over den strijd der arbeiders-
klasse".

III Eenheids Vak Centrrle.

D© Eenheids Vak Centrale stelt zich de medezeggensc'.iap in de
bedrijven als volgt voor:

In alle bedrijven dienen productie-comitJ 's te ^ord-in inge-
steld, welke niet alten beooron iri samenwerking met de .̂eiding
van het bedrijf de productie te regelen, doch medezeggenschap
dienen te hebben in alle social-:;, h\e en technisoha toe-
standen in het bedrijf.

•̂ eze productie-comitt's dienen door de arbeiders van het be-
trokken bedrijf uit hun midden gekozen te worden. Zij dienen
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medezeg^enschap te hebben over de wijze van produceeron on con-
trole uit te oefenen op den aard van hetgeen geproduceerd wordt.

Aan het hoofd van eiken tak van industrie zal landelijk een
Economische. Raejl worden ingesteld, Welke gekozen zal Borden uit
en door de arbeiders, werkzaam in den betreffenden tak van indu-
strie» Deze Economische Raad «al tot tcak hebbon om in overleg
met de productic-comitt: *s uit de bcdrijvon zolf, ds gchesle pro-
ductie in dezen tak van industrie te regalen.

. «'annoer aan het hoofd van eiken industrieolen bedrijfstak in
Nederland een dergelijke Ucomomische Raad is in* stold, dan zal
daarboven een Rationele Raad voor het geheele bedrij f s?.evcm moe-
ten komen, gekozen door alle arboidrs in Nederland. Deze Nationa-
le Raad zal met de Regeering, eventueel aiet een Econozaische Kamer
overleg moeten plegen over het te voeren beleid in het bedrij f slo*
ven 4

De actie der E.V.C, heoft zich in do afgoloopen masnd voor-
namelijk bepaald tot het in standhouden van de havonstakingen te
Rotterdam en Amsterdam, welke ton slotte geoindigd zijn met een
capitulatie door gcnoumde vakvereenigingi

Te Rotterdam heeft do S.V.o. niet kunnen boletton, dat da-
gelijks 850 tot 950 werkwilitfen in de havens arbeidden. Door aan-
vulling met vrijwil?.!<*er en militeiren kon olkon dag mot circa
3000 man worden gewerkt. Dit leidde vanzelfsprokendtot een zekere
moedeloosheid onder de stakers, waarbij kwam, dat tengevolge vp.n
de geringe geldelijke uitkeering in vele ,/pzinnon van stakers ar-
moode heerschte» Stakende havenarbeiders hebben in andere takken/
bedrijf als losse arbeiders werk gezocht. /van

De staking heeft weinig eanleiding *e "-even tot ordeversto-
ring* Het optreden der stakors was Tiedisciplin :ord. Wel kwam bij
herhaling voor, dat voning ;n van 'er)cv7illi.«»en dos nachts mot verf
of teer werden besmeurd. De .Ü.V.C, 'ceurdc deze daden vanzelfspre-
kend af.
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Gedurende de maand juni heeft de B. V. C j wederom eonige
gen voor de atakars gehouden» waarin getrt-.cht werd hun moed in te
sprekeni Echter was In hot begin van do maand het verlangen naar
het einde der staking al groot. Heeds toen waë er onder de ste.kors
te Rotterdam een meerderheid voor hervatting van het werk, in
Amsterdam evenwel zou met een steaoenverhouding van 3300 voor en
3000 tegen het besluit gonomon zijn het conflict te doen voort-
duren.

Na de hervatting v?.n de werkzaamheden trachten B.V.C, en
C.P.N, door publicatios in de pers het publiek te doen geloovon,
dat de staking met een klinkende overwinning der E.V.C, is ^ooin-
di<?df waaronder zij verstaan de erkenning van de E.V.C., welke
contact zal opnemen met het College van Rijksbcaidcelaars ter be-
spreking van de grieven der arbeiders. Toeren de stakers zullen
geen rancunemaatreq;elen worden getroffen»

Opmerking verdient, dat tijdens hot conflict ook in niet-
links-extreMstische hringon do houding der Regeerin,?, -/elke niot
met de E.V.U. rrenscnte te onderhandelen, word afgekeurd»

IV Comité "Vrij __S?anjen.

Het initiatief-comito "Vrij Spanje" hoeft bij monde van Prof.
Jan Romein de volgende richtlijnen voor verdere actie aangegeven.
1o. Voorlichting van het Nedorlandsche publiek ovor cle Pranco-

terreur en het opWekkon tot een petionnoa^nt aan de rĉ eeringj
2o. Contact zoekon met golijk/rosteaidon in het buitenland"
3o. Druk uitoefenen op de UNO*
4o. Organisatie van internationale boycot te^c-n het fascistische

re fine in Spanje.

Men wil zich voornamelijk toeleggen op hot richton van een
potionnement tot de Nederlandsche regeering, waarin dez^ wordt
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uitTonoodigd de politieke en economische betrekkingen met Franco
af te breken. Het ligt in de bedoeling nog dezen zomer handteeke-
ningen onder dit petionnoment te verzamelen van personen, ouder
dan T8 jaar.

Binnenkort zal een maandblad "Vrij Spanjen verschijnen, dat
onder redactie staat van Mevrouw L. Alaa-Heynon. de voorzitster
ven het in October 1945 opgerichte initiatiof-comité.

Zooale bekend, zijn in het comité vrijwol uitsluitend ex-
treem-link s che groepen vertegenwoordigd. Onder de weinige groepen
die daartoe niet behooren, mar r het cojnitu toch hebben gesteund,
behoort de Bond van Jonff-Liberalen»

Op het congres te Iloshou ven de ̂ cieldbond van Vakveroeni-
gingen is het houdon ven anti-]?ranco-d nonstri-tios in alle lan-
den aanbevolen gedurende een periode van 18 Juli tot 13 Augustus
a.s.

Op eerstg noemden datum valt n.l. de V2rö?.ai4dag van den
Spa:.nschen burgeroorlog.

V« Cjircolp RjGTRativp__Italuiajnio •
(Italiaansche Ontspan'.iingakring).

Onder verwijzing nasr Hoofdstuk XIII in Overzicht no 3 is
betreffende bovengenoemde Italiaansche vereeniging nog het vol-
gende bekend geworden.

Uit de leden ven het initiatief-comite is een voorloopig
bestuur samengesteld, bestaande uit R. Buttazzoni, diamanthande-
laar» wonende te Aerdenhout. A.C.p. Marandi, ijsf^brikant, wonen-
de te Amsterdam, JNH.' Bokma, coraaies der .gemeente Amsterdam, vo-
nende aldaar, gehuwd met een Italiaansche vrouw, G;- Mignon^, cefö-
houder te Amsterdam.
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Te Heerlen heeft de vereeniging een afdeeling voor de Italia-
nen, die werkzaam zijn in de limbur^sche mijnen. Het lidmaatschap
kan zoovel door Italianen als Nederlanders worden verkregen.

Het voornemen bestaat een maandblad ondor den titel "Voce
Italiano" to doen verschijnen onder rsdactie van grederico Antonio
Caras sp, beeldhouwer, wonende te Amsterdam.

In de maand ffuli 1946 zal een al>emosne ledenvergadering
worden gehouden, waarin het definitieve bestuur door de leden zal
worden gekozen.

Er zal worden voorgesteld om in plaats van R. Buttazzoni tot
voorzitter te benoemen Prof. Roaano b o co ndo Gu.?. rnairi, hoogleerap.r
aan de Universiteit te Amsterdam.

Do C.R.'I. stelt zich ton doel de cultureele belangen der le-
den te behartigen en hun ontspanning te geven. Het plan is feest-
avonden te organiseeren, uitstapjes te maken en s^ort te beoefe-
nen*

Hoewel men zich eenorzijds voorstelt de politiek gc-heel bui-
ten beschouwing te laten, wil men ?nderzijds de politieke ontv/ik-
keling van Italië niet uit het oog verliezen*

Reeds is gebleken, dat de Italianen hier te lande (als ojvolg
van gebeurtenissen tijdens den oorlog niet eensgezind zijn. In den
bezettin^etijd sympathiseerden vele in Nederland verblijvende Ita-
lianen in meerdere of mindere mate met het fascistische regime.
Velen hunner, zijn indertijd ô eroej-eh voor den militairen dienst.
Zij vertrokken soms met een zek̂ p enthousiasmeJ doch zouden gaerne
zijn teruggekeerd, toon zij met het fascistische regime, onöer
Duitsche supervisie hadden kcm.is gemaakt.

Aan somaî e leden van de C.R.I. wordt vergoten, det zij ver-
ent^oordclijk zijn voor de inlijving van Italianen in hot leger.
Een der leden, d-, Nederlandsche arts 3)r._ Hendrik J. EJLein, Qbbink,
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*
wonende te Amsterdam, gehuwd met ean Italia?nsche vrouw, is tij-
dens den oorlog door het Italiaanscho Consulaat op last van den
Secretaris van de Fascistische partij, belast gewe ;st met de !:eu
ring van de in Nederland verblijvende Italianen, die in militai-
ren dienst waren opgeroepen.
Volgens sommige leden der C.R.I. heeft Dr. KLein Obbinl: ter ge-
legenheid van de keuring terecht gesaboteerd , anderen, die fas-
cistische neigingen hadden en daarvan nog niet genezen zijn, la-
ten zich in ongunstigen zin ovor den arts uit en verspreiden het

dat de verc^niging een coramunistisohen inslag heeft.

Het bestnur staat op het standpunt, dat men niet alle Ita-
lianen met lichte fascistische neigingen zonder meer uit de vcr-
eeniging moet weren, naar hun de gsle^onheid moet gewen in --en
milieu met democratische opvattingen te:* vcrkeeren en zich aldus
te assimilecren*

VI Vrij denke rs vp r eeSfli ging "De Pa rre re ad " .

In het be«dn van de bezetting hoeft het Hoofdbestuur van de
ereeniTinT "De Dageraad" het besluit -nnoinen cV) be-
stukken, welko tot het archief behoorden, op t:i bar-

gen in liet Instituut voor Sociale G-eachiedenis t o Amsterdam, in
d^ vor»7achti:a«t, dat ze daar veilig zoiid- n zijn. Echter <erd ook
dit Institu t ni it voor eun onderzoek cloor de '"•'.> E taoo gospaard,
aoodat talrijke archie.Cstukksn der vereoni^ing verloren ginrron.

Ook heeft het Hoof dber. tuur aan do efdei-linTon opdracht gG<*o~
ven aich te ontbinden en vooral het a?nr/ezip;e adrc.':.senae.teriaal
te vernietigen. Postbus en postrekening ,-erden or.rozc^d.

Hoewel een geregeld contact onder de vrijdenkers ontbrak,
hielden de hoofdbestuurders gedurende de eerste twee oorlogsjaren
voeling met elkaar en werden door hen bij tijd en wijle bespre-
kin̂ on gehouden.
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Daarna hielden alleen de voorzitter, Van den Brink on de secre-
taris Van der Potten,contact. De vereenigirigskas en een deel van
het boekenbezit liet men bij eonige geestverwanten onderduiken.

Ha de bevrijding werden direct pogingen gedaan, om tot de
wed".roprienting der vereeniging te komen. Op 1? Juni 1945 kwaaien
ten huize van den 2on voorzitter, De Ronde, de navolgende perso-
nen bijeen:
De Honde, voornoemd, B. Kooker, administrateur van het weekblad
"De Vrijdenker", g. de Lanr-e, boek en brochurehandclaer, Van den
Brink, voorzitter, Van der Putten, secretaris, J.H. Dapper, lid
en I.E. ven der Driesschen, 2e secretaris, gokkeim»n en Bonsaorts,
rosp. voorzitter en secretaris ven de afd. Amsterdam.
Inmiddels waren reeds afdeelingen ongericht in Aastordam, Rotter-
dam en Utrecht, en word door de afdeoling Amsterdam op eigen ini-
tiatief reeds een weekblad uitgoscvon, onder don naam "De Dage-
raad" en onder redactie v?n Jan de Ronde.

Besloten werd, dat in October 1945 ean landelijk congres zou
worden gehouden. Voor dit tijdstip vonden eonige mutaties in hot
bestuur plaats, onder voorbehoud, dat na het congres een bestuur
zou optreden, dat door het congres v/as gekozen, Ala data voor hot
congres werden vastgesteld 27 en 28 October 194-5» In 9 voorafgaan
de bestuursvergaderingen werd beslotan, om £*een veranderingen aen
te brengen in Oe statuten, het huishoudelijk reglement en het
strijdprograjniaa en geen ingrijpende beslissingon to nemen op or-
«Tanisatorisch terrein. Het congros zou slechts eon informatorisch
karakter inogyn hebben. Tevens werd besloten tot wederoprichting
over te gaan van de Vrij denkoï's Radio-Qmroej), waarvan het dage'r
lijksch bostuur te Utrecht was gezeteld. In éaaenwerking raet hot
bestuur ven den Vrijdenkers Radio-Omroop werd tot don betrokken
Minister ean schriftelijk verzoek goricht om voor zendtijd in aan
merking te mogen komen.

Op het in Utrecht gehouden congres bleek, dat hoewel al los
opnieuw moest wordon georganiseerd, landelijk oon behoorlijk
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reóultaat WPS verkregen» Verte "!ünwoordi*d waren de afdeelingen
Amsterdam, Blaricum, ̂ s -Hart offinbo s ch , Groningen, Rotterdam
(Linker- en Rechte^r-Maasoover) , Haarlem, ütrüch/t en

Beverwijk kon niet aanwezig
Er werd na ampele overweging en stemming besloten, dat het

Hoofdbestuur zou worden gevormd door 5 leden der Af d. Amsterdan,
3 leden der Af d. Utrecht, terwijl Rotterdam, Linker- en Rechter
Maasoever en Haarlem elk met 1 lid zouden zijn vertegenwoordigd..

Tot redacteur van de "Vrijdenker" werd benoemd Van don Brink,
die gerechtigd zou zijn om do vorgrderinrron Van het Hoofdbestuur
bij te wonen en dae.rin een adviseorende stem te hebben.
Ben Archief- en Pocumentatiebureeu werd opgericht, dat beheerd
2ou worden door Jan de Ronde, Piet, kpigt, en Beekhof. Een commis-
sie Werd samengesteld om het Hoofdbestuur op het eerstvolgende
congres te adviseeren nopens herziening van de statuten, hot huis-
houdelijk reglement en het s t rijdprogramma, terjijl ook een com-
missie werd ingesteld tot voorbereiding v?.n de viering van hut
a. s. 90-jarî e jubilieum'.

Ter sprakewerd gebracht, of de vereoniging zich zou moeten
uitspreken voor of te-Tc-n de doodstraf en of het Hoofdbestuur ait-
ting zou nemen in het "Comité tegen de doodstraf". De meeningen
bleken tijdens de besprekingen zoo uiteenloopend te zijn, dat
geen definitief vereenigingsstandpunt kon worcljn bepaald en "be-
sloten werd geen zitting te no:ien in gonoöad comité»

Het nieuwe Hoofdbestuur was na het congres als volgt samen-
gesteld;
Jan de Ronde, voorzitter,
Bvert Go t ze, secretaris,
I . B. van dor Driosschen, penningmeester en ambtenaar voor de
Ke rkaf s che i d ing ,
LUC, van der Putten, 2e voorzitter,
A. don Hertog, 2e secretaris,
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J.G. Rauach,2o penningmeester,
B» gooker, administrateur "De Vrijdenker",
Y. fi «Kool, boek- en brochurehandclaar-,
K. van dor Hoven, or<*anisatie*-secr3trris,
H» ^iket, commissaris,
A. van den Donk, commissaris.

Dit hoofdbestuur werkte aan do uitvoorint v?.n de op hot con-
gres genomen besluiten en aan den uitbouw dor vereeniging» hot
betuigde adha&sie aan du doelstelling van hot Comité "Vrij ëpen--
fte" en nam daarin zitting.

Om bij belangrijke gebeurtenissen naar buiten o? te treden
werd een Commissie, van Attentie in<^esteldc

Naar aanleiding van een door H.M. do Konin-tin gehouden radio-
rede werd Haar een schrijven toegezonden, w %~rin werd verzocht,
om, in het geval H.M» zich wederom met een boodschap tot de go-
heele natio zou wonden, do prlncipieelo denkbeelden van degononj
die H-ar godsdienstige overtuiging niet doelen, te willen ontzion.

Benige brochures worden \iitgegevon? terwijl op initiatief van
de afd. Amsterdam "besloten werd tot uitgavo van eun herdcnkins-
boek ven den in het concentratiekamp Sachsenhauson overleden
Prof. Mr. Dr. Leo Polak.

De oplage van hot weekblad "De Vrijdenlcor" bedroeg eind Do--
comber 194-5 2500 exemplarcnj hot ar.nt̂ l abonnementen 1095. Op
1 Juni 1946 bedroeg de opl?,go 3300 oxemplar;n, waarvan 2310 abon-
nementen. Deze opl?"-e is rurfda groot.jr dnn in het topjaar 1931/
1932, toen da oplage Cftj 2700 exê pl,?.r.-n bodroy»?;. Er r/ordt thans
• :-~n actie gcvo; rd tor <7orvint van 1000 nieuv& abonnd'e. Hat re-
sultar.t van deze actie is tot nu toe, dat gedurende het tweede
kwartaal van 1946 in tote.al 412 nieuw anonneaenten werden genomen.

In A.-ril 1946 verscheen het eerste nummer van de "Correspon-
dent y een door de ver.eniging voor de lod.,n uitgegeven orgs'an,
waarin zij op fle hoogto worden gehouden met de t/erkzeamheden vr.n
het Hoofdbestuur en het overige interne vereenigingsleven.
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In October 1946 zal het 90~jarig bestaan der vereeniging
feestelijk worden gevierd. Het plan bestaat een landelijke bij-
eenkomst te Amsterdam te houden*

Met betrekking tot het Archief- en Documantatiebureau is be-
kend gemaakt, dat dit nu voor goed is ondergebracht in het Insti-
tuut voor Sociale fteschiedenis te Amsterdam. De bibliotheek omvat
circa 200 boeken en brocbures, benevens vele jaargangen van "De
Dageraad" en "De Vrijdenker". Uit de nalatenschap vrn Prof. ïlr.
Dr. Leo Polak zijn een honderdtal waardevolle boeken aan de ver-
eeniging gelegateerd.

Br is verzocht om een opgcve. ven geestverwanten voor werk-
zaamheden als plaatselijk correspondent. Hun tac.k zal zijn hot
verzamelen en doorgeven van plaatselijke gegevens, persberichten,
inlichtingen van statistischen aard, enz.

In Moi 1946 heeft de Wcreldunie . vr.n Yri j denkers te Londen eon aan-
tal conferenties belegd, georganiseerd door het Britsche Comité
van genoemde Wereldunie en de Engelsche Humanistische organisa-
ties. Vertegenwoordigd waren "The Rg. t i onal is t Fre s ŝ Asa o c iat i on "
en "Tho .Tfoglish Positivist ComiitteG", alsmede de vrijdonkorsbo-
wegingen in België, Frankrijk en Tsjecho-Slowakije.

Te beginnen mot 30 April 1946 is een pe.ntal lezingen gehou-
den.
President van het ' Eere-comité was de Labóur-loider Prof. H.J*
LaskjL* onder de leden daarven bevonden zich o.a. Marjorie Boyun,
Sdouard Herriot, Julian Huxley en H.Gr.t Wolls«

Do onderwerpen der lezin^n waren: ttationelismo, Materialis-
me, De Mensch, De Natuur, De Beschaving en Religie.

ôt slot -rerd een bijeenkomst gehouden, waarin geprotesteerd
werd tegen de "godsdienstige politie':: van de 3.B.C,"

In "De Vrijdenker" ven 15 Juni 1946 wordt in eon artikel,
getiteld "Is godsdienst privaet zaak?, het vrp.rgstuk behandeld
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of socialisme te vëreenigen is met godsdienst. De schrijver, do
bekende vrijdenker A.L. Gonstandso, komt tot de conclusie, det,
indien een socialistische beweging wil herleven - hij doolt hier-
bij op de Partij van den Arbeid - zij hr.p.r nieuwe basis niet zal
kunnen vinden zonder haar godsdienstloosheid te erkennen. In de
daarin voorafgaande beschouwing wijst hij er op, dat de leuze
"Godsdienst is privaatzaak" reeds voorkwam in het Erf. rter pro-
gramma der Duitsche socialisten. Hij meent, d?t hot punt nog even
belangrijk is als voorheen en verwacht, dat het in de Partij van
den Arbeid wel weer een "brandende vraag" zal worden.

Hoewel het socialisam zich eoncrzijds "wetenschappelijk"
noemde - waardoor het, volgons don schrijver, Q .n op de weten-
schapp -lijke wijsbegeerte gegronde levens - en woreldbeschouwing
wilde zijn - liet men anderzijds in alle socialistische bewegin-
gen evenzeer religieuzen als arbiiciston toe, maar n̂ vernachtte,
dat deze godsdienstigen in God niet zoudon zien de scheppsr van
het kapitalisme en ven het gozag. Do bawo^ing noemde zich "maat-
schappelijk" en eischte als zoodanig van heer loden, dat dozen
op sociaal-politiek terrein "goddeloos" zouden d^nkon. alleen uit-
gaande van de natuurlijke rede on de ervaring.
Wat deze reli'̂ Louze loden evenwel op ander torroin meenden, ring
de beweging niet aan.
Volgens den schrijver is hot dwaas hot socialisme ervan te beschul-
digen, dat het godsdienstloos wasé Nae.r zijn moening was hot dat
evenzeer als elke wetenschap het moest zijn en zou men evengoed
de plantkunde kunnon verwijten, dat zij niet religieus is als
aan het socialisme, dat zijn economie en politiek niet op gods-
dienstige basis rusten.

Zoo acht Constandse de leuze "Godsdienst is priv&atzaak" yol-
komen begrijpelijk. "In de socialistische bewoning was voor de
G-odsvoorstelling geen plaats. Zij was oon partij van leeken, niet
Kerkelijkan of geestelijken. Zij voerde in har.r redeneerin*?on
nooit de almacht of goedheid Gods in. Zij rekende slochts net do
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natuurf den mensen, do gemeenschap. Indien bepaalde leden dit
konden rijmen met hun opvatting van godsdienst, dan atond hun
dit vrij".

Nu meent Constendse verder, det de godsdienstige in de "bewe-
ging toch moest aanvaarden, dat de geschiedenis ven den godsdionsi
geen gewijde, maar profane historie was, door economisch-politie-
ke factoren mede bepaald? dat de Bijbel een product was van eon
bepaalde maatschappelijke ontwik'eling en haar geestelijken boven-
bouw en dat het Christendom niet anders dan een voorbijgaand
verschijnsel kon zijn van culturecle ontwikkeling.
Alleen een "modern" Christen kon, volgens don schrijver socialist
zijn, één, die in feite uitging vr.n zijn ei«:on oordeel, maar meon-
de, dat allerlei elementen uit den Bijbel daarmede overeenstemden,
genoeg om zich nog Christen te kunnen nooaon»

Sprekende over do Partij van den Arbeid verklaart Oonstandse,
dat deze partij afstand heeft gedaan van de socialistischo begin-
selen, aangezien zij to ver is gegaan en plr..nte heeft geboden aan
orthodoxe Christenen.
"Zij hoeft tegelijk mot ec;n eigen ideologie vrijwjl alles prijs-
gegeven, wat nog aan het socialisme cis lovons- en wereldbeschou-
wing herinnerde. Dat is fataal geblelcon en het zal zich in de
•boefcoïï&t evenzeer wreken".

VII Mijnstreek^

De stemaing onder de niijnworkers ie in hot algum&^n aanmer-
kelijk verbeterd, nu de nieuwe pensioenregeling bekend geworden
is. Echter is er nog steeds ontevredenheid als gevolg van de om-«
standigheid, dat de loonen on salarissen niot voor alle groo'pen
van werknemers nacr evenredigheid zijn gestegen. Ook hot intrek-
ken van vergunningen, wolko tot nu toe a-n allo ondergrond&che
mijnwerkers en acn bepaalde cato??oriocn vr,n bovongrondsche arbei-
ders wurden verleend tot het houden van oen varicon voor huissle.oh-
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ting, is niet bevordelijk geweest voor het schoppon van een sfeer,
waarin de productie belangrijk kon worden opgevoerde

De stemming der arbeiders blijkt tot op zekere hoogte uit
den uitslag van de verkiezingen voor het Algemeen Mijnwerkers-
fonds. De Algemeene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf (een
etfnheidsvakbev7e.<ring), behaalde 31 van de 50 zetels, terwijl de
Vakunie, bestaande uit don R.K. Mijnwerkersbond, den Protestant-
Christelijken Bond en den Modernen ilijnwerkjrsbond, slechts 29
zetels wist te verkrijgen. De uitslag van de stemming was als
volgt: A.B;W.M. 9120 stemmen. Vakunie 8548 stemmen, terwijl 7500
mijnr/erkc;rs van hun stemrecht geen gebruik macktcn»

De indruk is verkregen, dat de leiders van de R.K., Protos-
tent-Christolijke en Moderne Vakbeweging geen voldoende vertrou-
wen meer genieten.

-e, 11 Juli 194-6*


