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I. COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND ("De Waarheid").

ALGEMEEN.

De in het vorige overzicht reeds gesignaleerde inwen-
dige activiteit in de C.P.N* bleef ook nadien merkbaar. De
scholing, Waarheidabonnê-werving en de werving van nieuwe
partijleden werden intensief voortgezet. Het schijnt, dat
ledenwer fac ti e. naast de beoogde uitbreiding van de partij,
tegel!jkerÜJd moet dienen om de partijkas to vorsterken.
Men krijgt den Indruk, dat tengevolge van de kosten, ver-
bonden aan de diverse verkiezingsaoties on do gevoerde
propaganda, eenige aanvulling niet overbodig was.

De obligaticleening is thans vrijwel voltookond. Be-
halve door particulieren^ werd ook door diverse afdcolingon
op deze leening ingetookond. Een groot gedpcltc van deze
deelneming word door de afdoolingon aan do courant geschon-
ken.

De scholing heeft momenteel wel de moeste belangstel-
ling van do partij. Do partijleiding is zich bewust, dat de
organisatie on do werkers individueel nog niet zijn opge-
wassen tegen de zware politieke taken, wolke zij hebben to
vervullen. Gedurende oen districtsconfcrontio word deze
moening door S.de Groot openhartig verkondigd on hij deel-
de voorts modo| dat do louzon waarvoor thans zal worden
gestreden, luiden:

De Rogoering Bcol aan den kant.
Onzo pors in eigen hand.
De ocnhoid van de Nedorlandsoho Vakbeweging.
Vrede mot Indonesië.
Radio Werkend Nederland in den aothor.
Ons Icdontal verdubbeld.

Toncindo het contact tusschon de partijleden on do
partijvertegenwoordigers in openbare lichamen to verstevi-
gen, is men in do Amsterdamsche afdeoling begonnen, door
middel van z.g. kiezersbljepnkomston, een nieuwe methode
toe te passen. Het contact tussohen kiezors en gekozenen
bestaat gewoonlijk slechts gedurende den korten tijd van
do verkiozingspropaganda. Do C.P.N, wil met dit syateom
breken door regelmatig aan de oommunistisclic kiezers op
vergaderingen verslag to doen van hetgeen door de gekoze-
nen werd verricht on bereikt, on daarbij tegelijkertijd
de wcnschen van de kiezers en hun critiek op het gevoerde
beleid te vernemen. De communistische vertegenwoordigers
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voelen zich de uitvoerders van den wil der kiezers en zij
wenschon, in nauw oontact mot hun kiezers, verantwoording
af te loggen van hun werkzaamheden.

Ook to Amersfoort word op een vergadering reeds
eonigszins in dezen trant over het gcmoenteraads-werk ge-
sproken.

Niettegenstaande do door do partijleiding sterk be-
vorderde activiteit op allo gebied, blijkt, dat in diverse
plaatsen de werkzaamheden van de leden daarmede geon ge-
lijken tred houden. Geklaagd wordt o.m. over het slecht
bezoeken van de vergaderingen door de leden en van de be-
stuursvergaderingen door de bestuursleden, het niet opko-
men van do deelnemers aan colportagetochton, waardoor deze
niet kunnen doorgaan c.d. In oen andere gemeente word in
het goheol niet meer gecolporteerd, was de communistische
activiteit merkbaar achteruit gegaan en was, in tegenstel-
ling mot vroeger, van communistische propaganda in do ka-
zerne niets meer wc.ar te nomen. Weer elders word het verlan-
gen gouit om do partij te zuiveren. Alloon zij, die dac.d-
werkclijk mee willen werken aan den opbouw van het socia-
lisme, zouden in do C«P.N. thuis hooron.

WERVING.

De actie voor het werven van nieuwe loden voor do
partij, in hot vorige maand-overzicht roeds aangeroerd,
is nu in vollen gang, in do diverse edities van "De Waar-
heid" wordon aan doZo actie de noodige kolommen besteed
en de artikelen zijn getooid mét sprekende koppeni Uit
deze publicaties wordt in het algemeen de indruk verkre-
gen, dat mon over de tot nu behaalde resultaten niut on-
tevreden is. Door het uitloven vnn prijzen (van de Partij
een vlag voor het district mot de boste resultaten; in
hot district Den Haag oon vlag voor de winnende; afdocling),
hot onderling aangaan van wedstrijden en het persoonlijk
uitloven van geldprijzen door loden, wordt de wcrfactio zoo
attractief eri sportief mogelijk gemaakt. Amsterdam is uit-
gedaagd door Enschodo. Centraal Gelderland moet zich met
de IJsselstreok, Groningen met Den Haag onz.onz. De twco
boste ledenwervcrs uit hot district Den Haag gaan in don
komenden zomer met 2 weken gratis vacantic naar Groningen
en dio uit Groningen kamen hun verlof in Den Haag door-
brengen.
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Voor elk district is oen aantal nieuw te werven lotion
vastgesteld. Voor Amsterdam was dit arjntal 4000, voor Rot-
terdam 1200, voor Den Hang 1000. In do districten zijn deze
opgaven verdeeld over de afdoolingen on dozc afdeolingen
wedijveren onderling wie hot eerst do haar opgedragen taak
zal hebben volbracht, dan wol hot verst dr.arbovon uitkomt.

Hot district Amsterdam had op 80 Januari 1947 1154
nieuwe loden ingeboekt, welk aantal oen week later reeds
tot 2100 was gestegen» Men vertrouwt or op hot vcrcischto
aantal van 4000 pp 15 Februari 1947 bereikt to zullen heb-
bon, terwijl de actie nog tot het einde dor maand zal du-
ren. Hot district Amsterdam zal dan 20.000 loden tellen.
Bij het bekend maken van deze cijfers waren, naast sommige
buitonafdeelingen, in het gohool nog geen resultaten bekend
van do bedrijfsafdoelingen en speciaal in deze laatste zou-
don Juist vele nieuwe leden zijn ingeschreven. De verwach-
ting, dat hot gestelde aantal inderdaad zal worden bereikt,
lijkt stellig niet'ongegrond.

In Den Haag ging het gcheele distriotsbcstuur onder
loiding van den districtsvoorzittcr P.Mctscher voor de wer-
ving op pad j terwijl in do omgeving van Amsterdam do func-
tionarissen, die thans daar du kaclerschool bezoeken, or op
uit trokken. Daaronder -bevonden zich do adjunct-directeur
van hot partijblad en minstens con lic1, van het partijbe-
stuur.

Er wordt nog over geklaagd, dat diverse af dodingen
do bereikte rosultateh niet direct doorgovenk Kun is er
van overtuigd, dat in die afdcolingon wol nieuwe loden wer-
den ingcschrcveri on vermoedt, c.at mo$ met deze opgave
wacht, tot men e on flink aantal tegelijk kan melden. Deze
methode wordt afgekeurd j Elk nieuw lid moet onmiddellijk
in do partij worden ingeschakeld» Bovendien moet het regel-
matig toenemen van het aantal loden een waarschuwing zijn
voor de reactie om moor rekening to gaan -houden met do be-
langen van het werkende volk.

Ongetwijfeld is de partijleiding er in geslaagd oon
groot aantal van de leCen - on zeer zeker niot tic oleoht-
sto - bij dozo actie te betrekken on de resultaten wijzen
nu roods uit, dat do partij cnn het einde van tlozc maand
kwantitatief behoorlijk versterkt zal zijn.

Met deze ledenwerfactie zijn de werkzaamheden tot op-
vooring van hot aantal abonné's op "De Waarheid" wol conigs-
zins in hot gedrang gekomen, doch stellig niet uit hot oog
verloren. Do portijledcn-werfactie zal vermoedelijk hot
abonnê-totaal niet aanmerkelijk doen stijgen, daar laatst-
genoemd cijfer altijd veel hoogcr was clan dat van hot cicn-
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tal partijleden, en aangenomen mag worden, dat oon belang-
rijk percentage van do nieuw ingeschreven leden reeds
Wacrhoidlozers waren. Gedurende don laatsten tijd was hot
aantal abonnd's vrijwel overal teruggeloopon. Daarbij komt
thans nog oon vorhooging van don abonnementsprijs, zij het
mot hot sloohts geringe bedrag van f.0.02 por weok.

In oon hoofdartikel in "Do Waarheid» van het Amstor-
damscho Gemeenteraadslid H.Gortzak zogt deze, dat men door
moeilijkheden Gedwongen is bJLort06 ovor to gaan. Dcr.r mon
bovendien zoo spoedig mogelijk hot blad op oigon persen
wil draaien, is een stroom van nieuwe abonn<Jfa noodig. Bij
hun werkzaamheden moet do gcost van hen, die do courant
bouwdon on daardoor in de illegaliteit viclon, don wervers
bezielen en zij worden herinnerd aan de woorden van Lenin
over de boteekenis van een arbeiderscourant, n.l. dat zon-
der zoo'n courant, volkomen in handen van de arbeiders-
klasse, het onmogelijk is de partij goed op te bouv/on.

Do rosultaton van deze aotio stommen blijkbaar som-
migen nogal optimistisch, want in tegenstelling met den na
do bevrijding voortdurend gestelden eisen om snelle ver-
kiezingen, mcondo thans oen der wervers, oon wethouder in
een kleine gemeente, dat dozo verkiezingen nog to vroeg
gehouden waren. Waron deze op con later tijdstip gehouden,
dan zoudon zij z.i. een nog grootere winst voor de commu-
nisten hebbon opgeleverd.

In zijn artikel ovor "De Warjhoid1» hierboven vermeld,
zogt Gortzak ook, dat "onze pers niet te koop is» en dat
deze advertentie's weigert i dio tegen haar socialistische
opvattingen ingaan. In dit verband doet het wol wonderlijk
aan in "Do Oohtondpost" oon faosimile to zien afgedrukt
van oon briof van do administratie van do Rotterdcmscho
editio van »Do Waarheid" aan iemand, die zijn abonnement
hooft opgezegd op grond van het feit, daat daarin adverten-
ties waren opgenomen van do Unilever. Mon tracht, zooals
uit dozon brief blijkt, aan dit vervdjt to ontkomen net
de bewering, dat icdore arbeidor in de noodzakolijkheid
verkeert om in hot dagolijkschc lovon artikelen van dit
concern te betrekken en dat, met het geld van dezo adver-
tenties, do strijd voor do arbeidersklasse sterker kan
worden gevoerd. Ondanks do vrijwel in iedere vergadering
gouito critiek op do Unilevor, ontbcprt iaën blijkbaar
niet gaarne dozo bron van inkomsten.

Behalve door huisbezoek tracht mon tot uitbreiding
van hot aantal partijleden to geraken door toezending por
post van een pamflet, tevens aanmeldingsformulier, aan
hon, die alleon Wacrhoid-iezor zijn. In dit pamflet, ge-
dateerd Lcnin-herdenking 1947, wordt gevraagd of geadres-
seerde, door slechts abonné to zijn op "De Waarheid",
niet het belangrijkste heeft vergeten, n.l. om zijn plaats
in de Communistische Partij in te nemen. Voor de Zeeuwsche
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abonnê's werd bovendien nog oen S pagina's tellende bro-
chure bijgevoegd. Of zulks ook in ra£orc provincies het
geval WQS, is niot bekend»

Eon soortgelijke aotie wordt thans in Bpleiö opge-
zet» Het Centraal Komiteit van de Komnunistische Partij
heeft besloten oen grootschoopsche campagne op touw te
zotten, met als voornaamste dool: "de Roodp V.ac.n eiken
dag op 6 bladzijden". Hiervoor wordt het noodig geoordeeld
ca:
Ie» den verkoop van het blad net 1/3 te verhoogen;
2o« 2000 nieuwe abonné»s te winnen voor "De Roode Yr.an" on

10.000 voor "Le Drapeau Rouge";
Se. 1.000.000 frc. in te zemelen v«4r l Mei 1947;
4e» vorhooging van den Zondagsvorkoop: voor "Lo DropocU

Rouge" ven 75,000 tot 125,000 en voor "De Roode Vacn"
van 25.000 tot 40*000 nummers;

5e, het omzetten van do «volksabonné's in postr.bonné*s.
Ter beroiklne hiorvdn zullen in dlle eompenten on

bedrijven Groepen uioeton worden opgericht ven T!dc Vrien-
den voa'toe Roodo Varji" (600 in Wallonië en 200 in vican-
deron)*

De ontwikfceline der actie zei dagelijks in hot bind
worden weergegeven,

Tenslotte oppert do nationale secretaris van do Bol-
Gisoho Kammunistisoho Partij, tevens directeur van do Koia-
munistischo Pers, Jean Torfvé. do mogelijkheid OEI t® konen
tot oprichting van oen coöperatieve drukkerij voor do Cen-
trale Pers van do Xoüununistische Partij.

SCHOLING,

In zijn inleiding tot den binnon- en buitcnlandsohen
toestand on do taak der partij op de landelijke conferen-
tie te .Amsterdam verklaarde Paul do Groot op 23 November
1946. dat de voornaamste zwaKto ven ce prjrtij, naar Ce
meoning van hot Politiek Bureau, schuilt in het cofcrok
aan politiek cesohoold kader van hoog tot laag. Als oor-
ste on voornaamste taak word op het conprcs aan de orde
ecs.told: do stichting van een Centraio Portijsohool op
zoo groot mogelijke schao.1. De scholing Cicnce aan don
kop te bcGinnon, on don leidenden krachten oen thcoreti-
schen grondslac te geven. In een resolutie over do scho-
ling werd daf.roia voorgesteld het werk voor de Centrale
Portijsohool voorrang to govcn boven allo cndoro takon
van do partij»

Als gevolg hiervan is inderdaad do scholing behoor-
lijk tor hand genomen» De eerste, de z#c» centrale cursus

- 6 -



- 6 -

(voor hot topkader van de C.P.N,) begon reeds op l December
1946 en duurde vier weken. Dr.r.rcan namen 27 partijfunctio-
ncrissen deel i Uitnoodigineon wcron verzonden aan de dis-
tricten Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravcnhace, Groningen,
Utrecht, Leeuwarden, Enschede, Haarlem en do Zaanstreek.
De cursisten uit deze districten zullen net tusschcnpoozcn
worden opgeroepen* De doelnenors af.n dezen cursus, mannen
zoowel als vrouwen, meenden, dat de gevolgde ucthodo goed
was on dat zij het werk thans beter zouden kunnen t.anpok-
kon. Do gedurende dezen cursus gegeven lessen zouden op
hoog peil hebben gcstann.

In do maand Januari 1947 werd de scholing voortge-
zet, nu ook voor het lagere kader. In deze narjid werd door
de partij-uitgeverij "Poeasus" oen bijdrage voor dit werk
geleverd, in den vorm van connaunistischc lectuur. Tc^cn den
Gcreduooordon prijs van f.1.— (oorspronkelijk f.2.45) le-
vert Pegasus een pakket net do volgende 5 brochures:
1. "Waarom Socialisme" door T.A.Jackson,
2i, t:De Democratische Grondwet van de Sovjct-Unio" door Prof.

I.Ti-ainin,
3. "Wat wij willen", redovoerincon vrji S.de Groot, G.V/aco.-.

naar en FiBaruch op hot C.P.N.-concros Jcji'.'46,
44 "Vonr Vrede, Vrijheid, Opbouw", redevoeringen, uitcc-

sproken door S.de Groot op hot C.P.N.-congres '46,
5. "De Sovjet-Unie", een korte beschrijving voor de jcû d,

door Alex Pc£e.
De declncnors aan deze kadcrcursusoen, die por af-

dooline worC.on coh°uden, zijn verplicht zich dit z.£,
scholinespakkot aan te schaffen.

Ter bestrijding van de kosten aan deze actio verbon-
den, zijn in hot £elloclc land 15.000 "scholinrsbusjcs"
uitgezet. Gedurende do weck van 9 tot 15 Februari 1947 zul-
len dczo busjes worden opgehaald.

Voor do bestuursleden van de afdcoline "Overheid" en
van de bedrijfsgroepen in Amsterdam schijnt con afzonder-
lijke scholingscursus, een z.g. "soloctiecursus«•, te zijn
Goorc.anisoerd. Daarbij wilde men betrokkenen ^c^urondc 14
dagen aan den cursus doen deelnemen, ecvol{jd door oen rust-
periode van 4 weken, waarna opnieuw 14 dacon lonf "collo-
ce wordt eeloopen".

LENIN-HERDENKING.

De E3sto sterfdag van Lcnin werd in een zeer rroot
aantal comoenten in vcrGadörinccn on ook in do pers her-
dacht. In diverse, eoedbezettc vercaderinccn in hot Westen
van het land voerde het Amsterdaoschc ^enoonteraadslid
H.Gortzqk het woord. Hij schetste in zijn rodevoerineen
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de ficuur van Wladinir II j i te j Ooljanof (pcjrtijnr.cn Lcnin),
die had looron boseffon, dat rovolutionnaïro r.r:cd alleen
oon ontoereikend wapen wcs in don s tri Je tocon het kapita-
lisno. Nog bolancrijker daarin was non gebleken, do weten-
schap van het socialisme, de diepgaande kennis van verhou-
dingen, strijdmothoden on de te verwachten ontwikkeling,
welke tozanon aan den revolutionnairen moed richting dicn-
don to gcvon. Aan Lcnin dankt het conmunisrio vele waarde-
volle Geschriften, waarin hot theoretische Marxisme is uit-
gewerkt on Geschikt gemaakt voor practisch gebruik in den
strijd voor hot socialisme, welke strijd onverbrekelijk
verbonden is net dien voor do democratie. Do bewering,, dat
hot coranunisnc geen democratie zou kennen, wc os Gortzak
van do hand, daaraan toevoegende, dat hij de voorkeur gaf
aan do ccnooratio van do Sovjet-Unic boven die van ons
land of van Engeland. Aan do leidingvan do P.v,d .A., die
de C.P.N, beschuldigt van eon zich to voel oriöntecrcn op
de Sovjct-Unic. gaf hij too, zich niet te willen oriöntco-
ron op Eagolanc» dat don fascistonloider Mosley ongehin-
derd laat on het Grieksoho volk onderdrukte Do tot de com-
munisten gerichte beschuldiging van genis aan vr.dorlands-
licfdc word door hou afccwczon. Denocratio in oon socia-
listische sancnlevinc is - vol£-ons Gortzak - niet hot bo-
crip, dat door sonniec, vaa do worcld vervreoudo, zich
porsonalistische socialisten noonondc personen wordt aan-
eehaneon, on denocratischc vrijheid is {.chcol iets anders
dan de hoorcn Vorrink on Van dor Goos van Nators zich deze
denken. Deze vrijheid ÉOU allocn bestaan in de Sovjot-TJnie,
waar het kapitalisne is uitgeroeid en do socialistische
econonio is ccvesticd. Qta deze begrippen ook hier tot wer-
kelijkheid te naken zou oenheid en versterking, van do con-
nunistischc partij noodzakelijk zijn, hct,:;eon te bereiken
ware: naar binnen, door de partijschool - naar buiten,
door do ledon-werfcampagne.

Hot ware karakter van dozo door Gortzak bccoordo
vrijheid wordt inriiddcls duidelijk uit do op 9 Pcbrufiri
1947 in Rusland eenouden verkiezineen. Van een werkelijk
kiezen was, door het volkomen ontbreken van tccen-candi-
daten, &ccn sprake. Zelfs noest ncn, on blijk te kunnen
Eovcn, dat ncn ook don fjostoldon cond.idr.tcn zijn sten
niot wcnsohto te eoven, speciaal oon potlood vraccn on
oen natjn te kunnen doorstrepen, daornedo echter tceclij-
kcrtijd erkennend tcc;cn Stalin cGStcnd tt hebbon» Do vcr-
kiczincsdag is, ook blijkens den opzet, waarschijnlijk
ncor bedoeld c^woest als nationalo feostdac» Onwillckou-
ric vraact ncn zich af, waartoe oieenlijk verkiezingen
wcrdon cchoudcn.

Op vrijwel allo Lenin-hordonkinesavondcn werden, na
de toespraken, Russische propacanda-filns vertoond of nu-
ziek- en t o one e Ipr oer oma's afgewerkt.
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Ook de Indonesische Conriunistischo Partij herdacht

Lonin in oon vergadering op 21 Januari 1947 in hot Marx-
House to DjoojacartG.

DE MIJNLAMP.

Door do districtsleiding in Linburc werd de uitgave
verzorgd van oon nieuwe bcdri jfseourant, "Do IvliJnlc-iip" go-
naand, wolk blad voorloopig ocns per 14 dagen zal verschij-
nen. Hot ecrsto nunnor zrt& op 18 Januari 194? het licht*
Do rodnctio on aCniniafcratio zijn voorloopig nog toe ver1*
trouwd nrai Hendrik Groosz, geboren 12-5-1902 to Atistcrdan.,
wonondo to Hoerion.

Groesz hooft voor de C.P.N, zitting in dei: Hcerlon-
schon Goneenteraad en in do Prcvincinlo Staten van Linbure»
Waarschijnlijk zullen zijn workzaanlicde.1'. -yocr dit blad bin-
nonkort wordon ovorccdracen ann Barend_ giovcr, cet>°rcn 23-
5-1892 te Vrooswijk, wononde te Hcorïon.

Do oplaco van het eersto nunier bedroog 2COO exonpla-
ron.

TVffiNTSCHE REVUEGRCÊP.

Te Alnolo werd in Januari 1947 do Twcntsoho Revu-
C.roep opgericht. In dit c-oval hoeft non oon andere ncthode
Gevolg dan de gebruikelijke penetratie in bestaande ver-
eonieinc:on. Het initiatief tot oprichtinc vtj-i dcao ^rocp
Cin£ uit van onkola ooa-iuniston. Vocrafcciando bespre kinzon
werden ccvoerd op het bureau van Do Waarheid, terwijl don
loden van coh bostr.r.nde cocnunistische j©UfjCvoroc-iaif;inG
word ccvrcaed, lid van do op te richten Rovuocrocp -ce wor-
don. Toen de zekerheid was verkregen, dat oncovoor lü octn-
riunistisch ceoriöntoordon toe zouden treden, word in een
nict-conaunistiseh dagblad een advertentie geplaatst on
tot oprichting vaii een Revuegroop te kenen. Belangstellen-
den konden zich, volgens doze advertentie, als lid opgeven
op de oprichtingsvergadering, in een der zalen ter plaatse
te houden. Tijdens deze vergadering gaven zich ongeveer 30
personen als lid op en word tot oprichting bcc loten. De
helft van het aantal leden- bestaat thans uit connunisten,
die stellig wel do bestuursfuncties zullen woten te bonach-
tige n.

RADIO WERKEND NEDERLAND.

Do organisatieraad van Radio Werkend Nederland hield
op 20 Januari 1947 een bi jeenkonst te Anstordau, wc.« .r c, n.
do Radio-politiek van de Reeooring word booritiseerd. Ook
word het houden van een groot aantal vergaderingen aango-
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te beleeeon onder het devies: "Ook onze sten in
den aether"» Aon het bestuur werd . r>p£odre.fien, nognaals
alles in hot werk te stellen, on cc<-aon te kriJcon, dat
alsnog zendtijd wordt toccewezon, til was het voorlocpic
slechts één uur por week.

Morelijk stoet hiernode in vorbrjtid de connunistische
on zitting te kriJcen in don Hadioraad, waarin de

C.P.N, noc cocn vorte(;onwoordif;cr heeft. Door G «Warenaar
word, tijdens oen zitting van de Tv/e ede Jfrü.or, reeds ver -
zooht een corounist in dezen Rer.d op tr. tvcou, doch dit
verzoek werd noc niot ineewillicd. Hot verdek zou thans
worden herhaald, aangezien de ooHnuni3*or>. r.nx'0 betrokken
wenschen te worden bij het uitworlccn vrjx h-ri radioplan,
dat de basis zal ê an vcrncn voor ccn ïiadi^wct, waarbij
ook aan de connuniston een plaats in den cótlier zal noe-
ton worden

Ook ten aanzien van andere cultureole ovcrhcidscon-
nissies wordt aan£;c drongen op versterkinc van f.en c«xönu-
nistischcn invloed, b. v. in de Centrale Corniis^ie voor
do filmkeuring, waarin van de 68 leden er slechts l tot
do ccoQunistische Per tij behoort, terwijl dozo, cozicn
de vorkiezintsuitslacen recht noent te hebben op 7 ze-
tels.

NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN.

In Spoorwcc-arbciderskrinccn worden sinds enkele
naanden plannen uitgeverkt voor een studiereis van spoor-
wcGporsoneel naar Rusland. Vemoodelijk is het plan hier-
toe opcovat door hot C.P.N«-lid Hondrious Koot t cĉ orcn
9-9-1899 te Anstcrdcii', arbeider N .S., wonende te Anster-
dan, die voor zich en eeni^e collecc.'s dienstverlof
trachtte te vorkrijgen, on op kosten van do C»PiN. naar
Rusland ta kunnen c^Ji» Het resultaat van de ecvoledo
bosprekinc;en was, dat ieder lid van het Spoorwocpcrsonoel
in de eoleeonheid zou worden Gesteld ocm i4-<icac:scho reis
naar Rusland to naken, net uitschakelinc echter van kos-
tonvercoodinc door de C «P «N. Voorwaarden voor doclnonint;
waren: stortinc van f.60.— voor reiskosten (hot verblijf
in Rusland zou voor rekoninc van do Russische Recoerin^
konen) on hét niet-bekcnd-no£on-staan r.ls vijand vrji do
SovJct-Unie«

Ook bij leidinccevond personeel der N.S. zou voor
deze reis croote belanestollinc bestaan. De reis, die 4
weken zou duren en in bê in 1947 zou aanvangen, beooct
in hot bijzonder bestudeorinc van do wijze, waarop ncn
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in Rusland de problenen van den wederopbouw, do verhouding;
van de onployö's tot do bedrijfsleiding (ïiedozcQpnsehap)
en Spooywoc-teohnischo kwesties heeft opgelost.

Einde Dcconber 1946 zoudon zich reeds onccvcor 130
Coeadifdcn hebben eeraold. Hot is niet bekend of de reis
reeds is

ADVIES-BUREAU* .

Aon de adviesbureau* wordt don lr.nt.ctcn tijd neer
aandacht besteed. Tioods eind s ü'uli 194S in t o Anstcrdari
eon dergelijk bureau erin te* p er t i „ir. f 'blad verbonden on ge
durende* het thans l£~.;5ari£ boï:tcan zou V, t voor do lezers
in een drinccnde bohooi'to hebben voorsio.'j , I.i 1946 werden
ruin 8200 adviezen verstrekt,, Uoncntcol wordt ?. x per weck
zi t tinc' gehouden on por avond kenen 25 l 30 -ulvies-vrocors
Ook nict-lezors worden êreholpcn. Naast hot ^-.Ton van c.dvie
zcn wordt ook hulp £;e boelen, o. n. bij behandeling van
rechtszaken.

In becin 1947 word. door het District Aas tordan even-
eens oen adviesbureau opgericht* Nadien is nor^ tot oen
workvordoolinc fjoJcononi Het dacblad -adviesbureau,, t'ovostic
N.Z.Voorbur^vc*-! 230 to Atistcrdanj behandelt allo zahon bo-
trcffondo sociale wotf;ovinc, voccdij, woriine^ntrxüninc,
ccrcchtsactics en bolrjstinéï hot cListriots-advioabui^oau,
Keizorsfjracht 32!5 t,o .tootordaa, eooft advies in stounzc-
ken on ton nonziisn van onderhoudsplicht, wonir^iaoo i lij kne-
den, ondorivlt1u , oonsuacmtencrediet on die za>:on. v»v.aivjodo

n^oli jko iriotar.ti -33 te nakenjko iriotar.ti -33 te naken hebben. Waarhcid-loz-'^s
buiten Arjritoi'dtn, i.t: Lvonoónten waar c°cn advios-b'ircau ia,
kunnen '/.icli ach.?.l*Iv.oli jk tot de redactie wendoru

Do schriftol-J.Jko aèjivra{;-;en zullen in aantal stallic
wel carjx torutjlco-pcn,- aoncezion hot aantal adviosburcaux
in den lande ccloidclijk wordt uitgebreid. utroch--> hooft
reeds eon burcjri (ook politieke delinquenten worden daar
Geholpen) , Delft on Don Haac bezitten eon vrouwon-advios-
bureau, te Hcnsclo word in Januari 1947 oen bureau fj°"
sticht en in Gronincon zal zulks binnenkort ceschicdon.

In eon bijeenkomst te Ansterdan word door don spre-
ker de aandacht op hot bureau covosticd, onder cdijktij-
dico nodedoeline, dat hot bureau concurrentie had c^kro-
ecn van Ce Partij van den Arbeid, die iets soortgelijks
had gesticht.
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Op oen vergadering in het lactst van Januari 1947

werd H. Gort zak gefeliciteerd. ter ücloGenheid van het feit
dat het 3 naahden celoden was, dat hij door do troepen in
Ned.Indiö tot een bczook aan Indid word uit^cnocdicd. Over
dit bezoek werd inniddcls niets noor bekend, hoewel hot be-
noodiedo bcdrcc, door de nilitairun bijeen GObraelrt, op
een bank zou zijn.costort. Op 6, 7 on 8 Pebrurjri 1947 ver-
schonen in Do Waarheid over dit -->ndorworp korte artikelen
net reep. als opschrift:

"Wanneer vertrekt Honk Gortzak ?"
"Waar is hot CG^- voor do reis vin H-nk Gortzak ?"
nWio verhindert do reis van Henk Gort-zal: ?:ï

In de artikelen word* do vrrv:.£ ^stolf: oi1 do
tairon clan wel Henk Gortzclr vorder, cpó'.lf.c.^!,, torvdjl to-
vons wordt c°insinuooïd, ?_?*, er ii. Ind'ift i'jbó v. vcitor-

sou zijn.

In don nacht van 13 op 14 Februari 19-i? vnrd c on in-
braak ecplecf;d 1:A hot C J'.N..- on \7anrhcicl-;v/i'>ou:v i-rinso-
cracht 60 te »5J-Gravenhaeo. Vcrnissinrj wor^ ni.t toc^nata-
teerd. Wol kon worden vastccsto.ld, dat do incli'invers alles
doorzocht Laddon_ vr.-jlfs hot portij-archiof,- do'jJi oc.t hier-
uit werd nicta verbist» Van conriuriSuiKchc ?-ijdo wordt cv-
dacht aan bclrjar;r>telling van politieke torjonotoncors* Mo-
COlijk is ook, rint, uon hot veratanci{jor acht don aard. ven
het uocelijU. ontvrooiido niet te laton blijken.

Ka het in november 1946 te .Amsterdam gehouden con-
gres, waar i»it een contact-commissie van de Algemeene Vrou-
wenbondeti t-n het Inj.ï.ifctiefcomité van Vrouwen uit Rav^no-
brttok do Hederlanascïïe Vrouwen-Beweging werd opgerlĉ n.*""
zijn kennelijk eenige maanden'van mindere-activiteit ge-
volgd.. Thans io weer meer leven in dezen kring merkbaar,

Blijkens de door de vice-presidente van het hoofdbe-
stuur in enkele afdeelingsvergaderingen gehouden redevoe-
ringen, was de gedachte om tot oprichting van een derge-
lijke Vrouwenvereeniging te geraken, ontstaan onder de
vrouwen, die tusschen 1941 en 1945 in het concentratie-
kamp Havensbrttck hadden vertoefd. Daar was men tot do
overtuiging gekomen, dat ook de vrouwen alles in het werk
dienden te stellen om tezamen oorlog en oorlogsvoorberei-
ding te voorkomen. Verder moest strijd gevoerd worden te-
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gen hot fascisme on gestreefd worden naar saamhoorighoid,
goed onderwijs on oen rechtvaardige distributie van allo
goederen, zoodat een ideale gemeenschap zou ontstaan. De
bewoging zou zich buiten alle part i i -politiek houden. De
genoemde vice -presidente, Maria Elisabebh NCBjffl , gobcron
Odinot . geb. 4 Mei 1908 te Wijk bij Duufs'ïêTo» wonende
te Hilversum, is oen vooraanstaand lid van do c. P, N.

Afdeolingen van de nieuwe beweging worden rooda in
diverse plaatsen opgericht. Ook werd doorreed a bestaande
afdcelingen van don vroeger on bond, hot -vcrk raio af dee-
ling van do nieuwe beweging voortgezet. In 33.*: geval
werd bereids goc onstate ore1 , dat in L '„t b'j.Viuu.t vun do
nieuw opgerichte if do e l ing niotiend uittip; hè.:*. , dio reeds
deel van hot afdecl?.ng?boatuu?? van der, vvocge.v^n Huiavrou-
wonbond had uitgemaakt . '7at». jou ui"; C» dawvs bor;trian?Tc"""
voorloopige afdooltne»b~-üt/uu.r was or éln, vder politieke
oriönteoring nog o.nbokor.d was, -ocr-.v5.j3 Tau ao overblijven-
de vier er drie bokond stondon als actieve coraTd'Iniüton.
In December 1946 warden, om t'j Alkmaar tor. oprichting van
oen afdeoling to gur&ken, couvooatios v "..morden san rï\Taar-
heid"-lozereas(.D on

To verwachten Is, ds.t in de
nog in verschilioMc gemocnteti afdeolingan van Cozo, rA£.ar
het zich reoda thaû ; laat eanzien, oommun:l:U-.iacho na»itcl-
organisatie zullen '//orden cpgo.r5.cht.

III. iyo'.pITUOT? VOOR VOIKSONTWIgKEIIHGi

Op 10 Ootob'.r 1946 werd te Tilburg opgericht do ver-
t? "Instituut voor Volks ontwikkeling"» aangegaan

voor do.i t.ijd v mi 30 jaar» Doze vereoniging stelt zich toix
doel "do oulturoele belangen in den ruimsten zin doo vroor d s
te beh2.r*:.gea:' on za.L dit, langs v/ottigcn weg, -üruohucn to
beroiker; door:
1. het vortconon van cultureele films, het horicler: vtxti le-

zingen, Let gevou van muziek- en •tooncolvo'jrsï.ellii.'.gea;
2. jonge kunstenaars in de gelegenheid fce stellen hdn proa-

taties te toonon;
3. andere wettige middelen, die tot bevordering van .'iet

dool (kunnen) leidon.
Ion eerste bijeenkomst kon, wegens het iiiot verschij-

nen van don uitgcnoodigden spreker Wilicm van ga^ellon,
niet doorgaan. Do twoode bijeenkomst was oon"f"xlir-.aYonc[,
waar o.m, de bekende Russische verzotsfilm "Do Regenboog"
werd vertoond. *
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Hot bestuur van dozc, thans ongeveer 380 loden tellen-
do vorooniging wordt gevormd door:

voorzitter: Arond SCHOUTEN, geb. 28-6-1898 to i:cstore.r>, tc-
legrafist N,Ö". , wonende Spnr.rcnstrcait £4 te Til-
burg, vurig C.P.ïT.-propagaivJ.ist tevens voorzit-
ter van de ufdeciitg 'Hll'urg van 60 E, v C . ;

socrotoris: M i c h j o ^ - u i c s Corao:.ius Dl' Gtt'XJ.1, ^.-b. 10-12-
SO TJ

visati'e.f.t 10 tö*Tilburg. :-(voj~r lid vur. do G,P.
H.; ou

penning». : ^^S^^^^^CAO^CUSJ:^^^^ {v-b, 10-i-19pa
ïc 'üTnyürg^^Tt^rTóTlT''^!'^^^^"^--11^1-^0 vr r' AIJCO-
nadcat.vr.c.-'ï IA cc -T.'f.J.b^tv .vom-.tl'y..1. l-'.d van do
C.P.tf, ' .'

Ook te Utrcóiiv l\,nv;cr.i te A vir«">ü.y.it\J.nv on O/--:1 C.cscii
neem, ontstaan O ooi- i'-üjou'.'.irr.'j.t:^ vv.r. iilJ." in'^^r-. ^.-/.'.cvv
groopooringcri er. b'-oovóaü.-. ouv.-ï.'.iVi.o.'i.ingf.'-wr.l: -.u-Jv/. d t.- brce-
dc massa dor rxrb*j.lAov"t'«*.YolJt*.uj;» iï<.vv..vv.. Viltivt.v^iv.'.^.'.iuvv:! on
andere r.vcnd':-^ voo; oivtiiptvcriint;, sou de. -/ci-^v.'j.'.H.l.v^ tu.^aus-
son bouclon, vaar ^ósproAon zou v^orc1/.r: over Ivvous- on :vo-
roldbcschcuwingan» Colr nior v/ut'.scn'iit. ït,oii to ;/;o:.:l:c.::, 700
word althans op cun Icdouvsr^uc1 or.ln£ bo.y.lo^.o:.. aondcsr on-
dorschoid van Icvansb'jy^houviring; oï' poliüic-ku ovo'ftui.eint»»
Hot bos tuur van 'Jlr.::,o Utïochtsche Torooniving i.^ v^;:\n
moor heterogene s'.E,GUEtelling dr.i htt Tilbiii'^&iihs» 7oc.r
zoover de politioko orióntcor;'.i\ a?, boiccncï. is, "iiobbou daar-
inf naast drie C ..V.tV. -.lvx!cn, nog xitting lïuufjjiat'ja^ con
vrijdenker, con V.\-nvi-lid en is oox de Partij vr.n clon Ar-
beid vertegcnwoo.vaiftc'., doch stellig is de carnraunist-.oohc
frnctit niet de s>val:t'to.

^Ia cfworl:i.'jLi ven iict nujaaraprogremma, kwam n-on tot
do oono?.ueic, O.?.t de tooogdo rcs-j.lt.aten niot vraron toroikt.
Voor oon jucor cftMniw.iLo voortzetting var. het V«0.-work
word do v'o.r^oUeli.l^heia van con landelijke orgt:/j5.i".<.tiü on-
der 00^011 g-^alür:.

Hot i« ni^t jui^t om in dozo vorocntging c.c:i

gobondon aan een politieke orgc.nliuitic. lodov, dl-, do so-
cialistische on democratische beginselen c.Mivc-.rz-dv,, Kan
als lid tot het Instituut toetreden.' In Duscnbir lolt \va-
ren roods woer 50 afdeolingon, met In totaal 6000 _xc.>-,n ;
aangesloten.

Hot lijkt niat uitgesloten, dat mei. van
scho zijdo zal trachten, van de Vcrconigingon tot Vcli:s-
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ontwikkeling oen Instituut te gaan vormen, dat o on soortge-
lijke plaats zal gaan innemen tegenover do C.P.N, als hot
Instituut voor Arbeidersontwikkeling vroeger innam tegen-
over de voormalige S.D.A.P.

IV- SEVOLÜTIONNAIR-COMMUNISTISCHE PARTIJ»

Do loidinfi i.r_ de Rcvolutionnair-C;ou^.j;i:U'.tini%.hc 'Partij
was tot voor kcrï, in hun.don van oon Puxii'. <lv:.vr.v.:;~; riet VC.B
samengesteld uit IKT,. Politiok Socrotgyi.^ •_ :,\-
Seorot&ris on c-cn .V~ c-'üyiiisoh SoorcTTrA'''': 1T"' v.c t.-.uC'?f ii"ï"Tu"\5::r-
lijksch Bostiuu' rina-èvuTO on (rTcTerri""

Reeds gorvlnor: tr.jd was hot DE.fjOj.i.v:'.^1:; piv'aivr ocl'-
tor van ooracol, ó.at ^c v/erkzacmheCcn :..*-. ü^t. -/.avt.'. ibc-tuur
niet op do iuiin-.- \nj-oc veeren verdutld. en b.vA V.'.- ü'.t voc-r-
nemon, op het otw;it,YC'"i,<oud3 Congrot? ecu .rcov^.:n.:v-/-<ic- in co
leiding voor .to s lc.11 ^.:,, Mon hcof'i con-iv». d i v Oo.'j./i':-c£: aolfs
niet afgewacht, iiaca- or» 11 on 12 J"atoru''i -1.>i-V ;lu ,wii boi'*r.uuri
vergadering het boóluit genomen, aot Trartijiv...i^xiCL? vc -'cv-
vangen door con CcntrtrJ. Cojaité en vcor oli: c.or icac.»\u
dit Comitö zijn "tcjak*vanT te"'Vtollur •

Dit Centraal Cauitö word sanorgonteld uit lï .U-Jon,
uit wie oen Poli t A cl: B-I-U^U, bestur.na'o uit 3 Ir.dyn. \wr^ c.^~
kozon, dat het Dr-^öTT'fA-rtc'H Zontu-jr ï,.: l vc

Do samenstolllr?; vtin hou Po.litiok Burouv. iö thr.us '
als volgt:

Politiek Socyot1-:-iaat on rcciLictio ven "De Tribune1*:
S .S anten. ......

L.ïiul.ier..
Deze moet tcvcr.s ~/Z^ï~ aüudc.óav.~wrj"den ar.ri het werven

van partijleden on abomiö's op "Do Tribune". Vcorv.t wovc'
hij belast met hot Algemeen Secrctrji'ic.at van hot Cc-^tm-.!-
Comitö.

Economisch Socretariagt; A.Dolleman.
Hem word opgedragen de grootste aandacht te wi Jdon ac n

hot partijwork in de E.V.C* en hot K. V .V.
Voor do overige 8 leden van het Centraal-Coniitö 7/ord

do hiernavolgende wcrkvordocling toegepast:
De redactie van de 1!Roodo Ootobor", oen theoretisch

maandblad, werd aan W.J.Tielcman opgedragen, terwijl jr/.d£
Boer belast word mot de redactie van "Hot Kompas", een
maandblad, waarin den loden dor R. C .P. gelegenheid wordt
gegeven to discussiocron.

H.J.Combrink werd opgedragen zijn aandacht te wijden
aan do scholing van partijleden. Do organisatie van deze
scholing werd in handen gelegd van Th «van Tijn.

Moozch Hamzah werd opgedragen do partijioden in te
lichten omtrent do Indonosischo kwestie. Om aan dozo op-
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dracht to voldoen, werd hij vorplioht wekelijks oen bijdra-
ge over Indonesië aan "De Tribune" te leveren.

H.Drenth on N.Jede Boor worden rospcotiovoli jk bclc.st
mot do werving van iedon te Rotterdam en in Overijssel,
terwijl J «Ponders nacst zijn werkzaamheden voor do Afd.Rot-
terdam dor R.C .P., tevens zijn aandacht moet schonken aan
do Afd.Rotterdam van de E.V.C.

Door de R.C.?, word op 3 Februari 1947 onder de ha-
venarbeiders to Amsterdam con vlugschrift verspreid, waar-
in don arbeiders word gewezen op do "Koloniale uitbuitings-
politiok". dio de Nederlandsche bourgeoisie momohteol zou
vooron, daarmede o.m. doelende op hot voortduren der troe-
pcntransporten naar Indonosiü» Volgens de 1UC.F. zoudon
koopvaardij- en passagiersschepen thans worden omgebouwd
tot oorlogsschepen on do zeelieden worden opgeleid tot zec-
soldaton. Do muiterij op de "Boisscvain" werd door de R.C,
P. als voorbeeld ter navolging gesteld.

Het pamflet besluit mot "een oproep tot do arbeiders
hun vakorganisaties to bewerken om stelling to nemen tegen
verdere troeponuitzonding.

Op 25 en 26 Januari 1947 werd te Amsterdam door do
R.C.P. een conferentie gehouden; Do organisatie-secretaris
E .Mulder vergeloek de partij met een kr.artolub, waarin door
de loden teveel "gepast» wordt. Vclo loden zoudon do hun
verstrekte opdrachten niet uitvoeren en het partijwerk aan
enkelen overlaten. Dit zou o.m. gebleken zijn tijdens de
staking in de haven van Antwerpen, welke staking door ge-
brek aan werklust bij bepaalde portiJgonooten niet de noo-
dige steun kon worden verleend. Mulder betoogde, dat voor-
al aandacht moest worden bestood aan do vorming van oppo-
sitie-groepen in Ac C.P.N. De personen, die dozo opposi-
tio-groepon vormen, zouden echter lid moeten blijven van
do C.P.N.

De "Raak do bcl"-actio, welke door het woekorgaan
van do R.C .P., t:De Tribune", was uitgeschreven, heeft na
15 weken do gestelde twee duizend gulden wotcn bijcon te
brengen. Momenteel wordt door do redactie ven dit blad con
groote activiteit ontplooid. Een artikel in "De Tribune"
van 18 Januari 1946 maakte den lezers opmerkzaam op den
voorgenomen wedstrijd tusschcn "De Tribune" on hot orgaan
van do Engelscho sectie van do 4e Internationale "Socia-
list Appeal". Uit dit artikel bleek, dat "Do Tribune" do
"Socialist Appcal" had uitgedaagd tot oen wedstrijd, wel-
ke van dozo twee bladen de eerste duizend abpnné's zou
hebben behaald. Het winnende blad hoeft recht op een gra-
tis vaoantie-tooht voor twee loden van do Engolsche of
Nodorlandsche Sectie dor 4o Internationale, die do moeste
abonné's hebben geworven,
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V, COMI>aiNISTENBOND SPARTACUS.

De Communistonbond Sportacus hoeft • zijn oritiok
op do voorgenomen fusie tusschon E.V.", en N.V.V. in do
afgcloopon-maand mot kracht voortgezet. In zijn -iveokor-
gc.on "Sportacus" wijst de bond don arbeiders er cp, dat
oon cventuoolo fusie funost zou zi In voor? hot volk, Hij
gooft toe, dat in geval van oen fusie een grootere orga-
nisatorische eenheid zou worden borcikt, maai' dozo een-
heid zou zcor nadoclig kunnen zijn voor don arbeider. Vol-
gens Spartacus zou het dool van het N.V.V. on do E.V.C»
gericht zijn op samenwerking mot du kapit.:vr.lsgroopon, wier
vertegenwoordigers zitting hobben in do Stichting van den
Arbeid en waarvan ook vertegenwoordigers van de confessio-
noolo vakverbonden dcol uitmaken. Tevens zou bij cun tot
stand gekomen fusie de E.V .C*, evenals het N.V.V. verbon-
don zijn met do Kogoorins. Spartaous waarschuwt üc tjcbci-
dors, dat dozo verkregen eenheid in wezen een eenheid met
het kapitaal zou zijn, aangezien do Rogcoring momenteel
zou optreden als vertegenwoordigster van de gezamenlijke
kapitaalsgroepocrineen.

Volgens Spcrtacus zoudon n*oh het N,V.V., noch de
EiV.C. strijdorganisatios zijni Ton bewijze hiorvan ver-
wijst het blad naar de Scptcmborstaking in 1946. Hot N.V.V.
had op dion dag don arbeiders het bevel gegeven om niet te
staken, terwijl do E.V.C, zich "op de vlakte" hield.

Spartaous dringt or bij do arbcidors op aan eon klas-
soccnhold to vormon* Als voorbeeld van zoo'n klasse-ecnhoid
vostigt het blad do aandacht der arbeiders op do transport--
arbeidersstaking to Londen. De vakverbonden te Londen zou-
don na 9 maanden onderhandelen over do herziening van loo-
nen- on arbeidsvoorwaarden geen resultaat hobben behaald»
De arbcidors zoudon hierna togen don wil van hun leiders
in staking zijn gegaan» Volgons Spartacus wordt dezo sta-
king gevoerd op oen wijze, die door den Sriartacuc.-bond
steeds gepropageerd is. Er zou n.l. een stakings-oomitê
zijn on do arbeiders zelf zoudon hun afgevaardigden met
opdrachten naar do vergadering dor vckvcrccnieinc hobben
gestuurd. De afgevaardigden, zogt Spartacus, kunnen nu
niot zelfstandig besluiten nómon, inaor slechts datgene
uitvoeren, wat hun door do arbeiders is opgedragen. Gaarne
zou Spartaous nog zien, dat bij oen cvcntucclc uitbreiding
dozor staking de arbeiders door middel van hun afgevaardig-
den verbindingen tot stand brachten met ojidoro bedrijven.
Door afgevaardigden van do verschillende bedrijven, zouden
dan comité *s van actie mooton gevormd worden. Deze comitö's
zoudon echter, meent Spartaous, nimmer zelfstandig moeten
optreden, doch onder voortdurende controle van alle arbei-
ders bohooron te staan. Zij zouden slechts de uitvoerders
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en overbrengers van den wil der arbeiders zijn. Spartacus
spoort de Nederlandsche arbeiders aan, het voorbeeld van
hun Engelsche kameraden na te volgen.

VI, EENHEIDS-TVAK-CENTRALE.

Van Maandag 3 Februari tot en met Zaterdag 8 Febru-
ari 1947 is te Amsterdam het reeds lang te voren aangekon-
digde E ,V.C. -congres gehouden en op den daoropvolgenden Zon-
dag vond te Utrecht in de Jaarbeurshallen de nationale E.V.
C.-demonstratie plaats.

Beide bijeenkomsten dienden om een zoo groot mogelij-
ke eenheid onder de arbeiders te manifestecron en ta bevor-
deren» Door den oproep tot $eolneming aan gemelde demonstra-
tie mode-te richton tot loden van het N.V.V., bracht de E.
V.C. echter de bcdooldc eenheid in gevaar, want deze handel-
wijze gaf het N.V.V, aanleiding daartegen bij monde van
C.v«d.Lende te protesteoron.

C.v.d.Lendo heeft in oen radiorede het optreden van
de E.V.C. t.a.v. do demonstratie van Zondag 9 Februari 1947
afgekeurd. Do L.V.C, zou hiermede zijn afgeweken van de
overeenkomst tusschcn de beide bondon, tot stand gekomen
in Juli 1946, waarbij de E.V.C* had beloofd, dat zij gedu-
rende de onderhandelingen over de fusie op goonerlei wijze
actie tcgon het N.V.V. zou ondernomen.

Van der"Londo keurde de demonstratie op zich zelf
reeds af, doch hekelde in het bijzonder het feit, dat de
N.V .V.-leden door do E.V.C, zouden zijn opgewekt, zich
achter de demonstratie te plaatsen. Getracht was van N.V.
V.-loden gold los te krijgen voor het zenden van arbeiders-
delegaties naar Utrocht en muziokvcreenigingon van het
N.V .V. uit te noodigcn om de bijeenkomsten op te luisteren.

Van dit alles zou do E.V.C, het hoofdbestuur van het
N.V.V. on de daarbij aangesloten bonden onkundig hebben ge-
laten .

Het N.V.V. gaf dan ook aan haar leden don raad de de-
monstratie te Utrecht niet te bezoeken on besloot er van af
te zien het E.V.C.-congres te Amsterdam als gast bij te wo-
nen.

Op het E.V.C.-congros zou als voornaamste agendapunt
de fusie in stemming worden gobr&cht.

Toen over dezo fusie op een vorig congres van de E.V.
C», dat eind Juli 1946 is gehouden, werd gestemd, bleken
76.000 leden voor en 45.000 loden tegen do fusie. Door de
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afwezigheid van 216 E.V.C.-afdcclingen op dit congres, wa-
ren in totaal 60.000 loden niet vertegenwoordigd.

Vooral op aandrang van do C.P.N, werd daarna in do
E.V.C, een zuivcringsactic ingezet en de oppositie, al-
thans de leiders daarvan werden onschadelijk gemaakt. Alle
sleutelposities werden daarne door de voorstanders ven de
fusie (voornamelijk C.P .N.-leden) bozc-t, die tot taak had-
den de fusie onder de leden te propagocren.

Voorts worden de plaatselijke afdoclingcn der E»V.C.
onbevoegd verklaard om afgevaardigden voor hot volgende
congres te benoemen. De aanwijzing daarvan geschiedde nu
door de besturen ven de landelijke bedrijfsgroepen en door
het Hoofdbestuur.

Door deze methode word de mogelijkheid geschapen, om
cllcon voorstanders van de fusie naar het congres af te
vaardigen.

De afvaardiging voor het congres bestond uit 518
stemgerechtigde gedelegeerden als vertegenwoordigers van
de Bedrijfsgroepen, die als volgt waren onderverdeeld:

Metaalbewerkers 93
Bouwvakken 120
Transport 63
Overheid 42
Voedings- en genotmiddelen 42
Chemische en Fabrieksmatige
bcdri jven« 29
Agrarische vakken . 28
Klecding en Textiel 29

339 dezer gedelegeerden

P.T.T. 18
Hout en meubelen 12
Grafische vakken 10
Spoor en Trcm 11
Hotel en Cafó 7
Hendel- en Geldwezen 5
Bioscoop on Theater 4
Sociale hygiëne 5

waren vroeger «ingesloten bij het
N.V .V*;- 120 hadden hierin een
functie gehad.

12 dezor gedelegeerden waron vroeger aangesloten bij het
R.X.W.V.; - l had hierin oen
functie gehad.

10 dezor gedelegeerden

63 dozor godologeorden

26 dezer gedelegoordon

waron vroeger aangesloten bij het
C.N.V.; - 3 hadden hierin een
functie gohad.
waron vroeger aangesloten bij hot
N.A.S.; - 39 hadden hierin een
functie gehad.
waren vroeger aangesloten bij ove-
rige organisaties; - 12 hadden
hierin oen functie gehad.
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Een derde van de gedelegeerden was Jonger den 30 Jaar.

Bovendien waren cis gedelegeerden aanwezig de afgevaar-
digden dor Plaatselijke Ctntrale, die evenwel geen stemrecht
bedden. Vele hoofdbestuurders der Landelijke Bedrijfsgroepen
woonden het congres bij, zonder stemrecht te hebben, terwijl
als gasten nanwezig waren:

Wosjnikof, Pis j Tsjekowitsj, Jcfinof (Sowjot-Russ. Vakbeweging) ;
Momnausseau {C .G. T. -Frankrijk) ;
Bothcreau (V/ereld Vak-Verbond);
Istvan Kossa, Emil Groff, Jozeff Weiss (Hongaarsche Vakbewe-

ging) ;
Koktan, Juray Sen, Lenz (Ts jecho-Slowaki je) ;

Will Lawther (Engelsche mijnwerkers);
De Bock (Algemeen Belgisch Vakverbond) ;
Severino Chacon, José Rodriguez Vega (Vrije Spr.cnsche Vakvor-

eonie-ine) ;
Frapporti (Vrije Luxemburgs che Vakcentrale);
Marietto (Italiaanschc Eenheids -Vakbond) ;
Jules Abon (Belgisch Eenhcids-Syndicaat van Mijnwerkers);
Hamers (Algomeono Bond van Werkers in het Mijnbedri j f ) .

Het Ministerie van Sociale Zaken werd vertegenwoordigd
door Mr.Fagol en Prof.de Gaay Portman.

Bij de opening vr.n hot congres op Maandag, 3 Februari
1947, waren circa 700 personen in de uitbundig versierde
zaal van "Bcllovue" te Amsterdam aanwezig.

Behalve de gedelegeerden, hoofdbestuurders en buitcn-
landsche gasten, werd de opening bijgewoond door:

d-on Burgemeester van Amsterdam;
Hamers, voorzitter van den Algemecncn Bond van Werkers
in het Mijnbedrijf ;
den directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Amster-
dam;
don directeur van de Arboids- en Haveninspeotio ;
de Amsterdamsche wethouders francko , Soegors en De Roos;
de Kamerfractie van de C.P.N..
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De Poolsche Vakbeweging had een telegram van verhinde-
ring gezonden wegens drukke werkzaamheden, terwijl de Yoego-
Slaven verhinderd waren, omdr.t het Nodorlahdscho Consulaat
te Belgrado geweigerd had visa te verstrekken* Ook de Indo-
nesische delegatie bleek later door visuxnmocili jkhedcn ver-
hinderd te zijn.

Als het muzikale gedeelte vrji dezen avond werden door
hot Utrechtsch Stedelijk Orkest do "Ouverture Egmont" van
Beethoven, de "Notenkrakersuito" vr,n Tsjaikowski en de
"Spaanscho RhapsodietJ van Chabrier ton gehooro gebracht.

Na de gedelegeerden en gasten welkom gcheetcn to heb-
bon on de hiervoor genoemde autoriteiten te hebben begroot,
verklaarde de voorzitter, B.BLOKZIJL, dr.t in de bolangstel-
linc voor dit congres de erkenning tot uiting kwam van don
machtigen factor, die de E.V.C, is in den strijd togen de
fascistische reactie, voor de eenheid vrji de arbeidersklas-
se en voor den strijd voor den wereldvrede.

Do hierna door hem op deze eerste zitting van het con-
gres gehouden lange redevoering, werd vrijwel geheel in "De
Waarheid" opgenomen.

Hij begon mot eon overzicht te geven van den toestand
der arbeidersklasse voor, tijdens en na den tweeden wereld-
oorlog. Hij becritisoerde vervolgens het beleid dor Minis-
teries Schormerhorn on Beel on het optreden van hot Colle-
ge van Rijksbemiddelaars en waarschuwde in het algemeen(
voor het groot-kapitalisme der 'Amerikaonschc financiers»
Wanneer de fusie met het N.V.V. tot stand zou zijn gekomen,
zoide hij, zouden meer dan 450.000 arbeiders in ö<Sn organi-
satie zijn samengebracht. Vervolgens hekelde Blokzijl op
scherpe wijze hot optreden van het Episcopaat, dat de E.V.C,
en het N.V.V. niet toegankelijk had verklaard voor R.K. ar-
beiders en zich zou kanten tegen de belangen on tegen de
eenheid der arbeiders en dientengevolge in dienst zou staan
van het kapitaal. (Deze aanval op de R.K.Kerk werd niet in
het zeer uitvoerige verslag van "De Waarheid» opgenomen, op
welk feit echter door verscheidene dagbladen de bijzondere
aandacht werd gevestigd. Tevens is dit optreden vr.n Blokzijl
in een, door het R.K.Werkliedenverboncl in eonigo plaatsen
op ruime schaal verspreid vlugschrift .krachtig aon{ ovallen).

Na zooals gebruikelijk er op gewezen te hebben, dat
da E.V.C, geen communistische mantclorganisc.tie was en dat
do communisten noch in de E.V.C., noch in het nieuw op te
richten vakverbond kwade bijbedoelingen hadden, besloot
Blokzijl zijn openingsrede met een opwekking tot eenheid on
met de verklaring, dat de fusie N.V.V. - E.V.C, goen huwe-
lijk uit berekening was, maar uit liefde voor hot proleta-
riaat.
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Op don tweeden oongresdoe werden door den Landelijk
Secretaris B.van dor Heul, den p-enningmoostor J .v «Wijngaar-
den on don propafiondalelder H»Hcnnink~rcdovoorin6on eenou-
den, die vrijwel geheel van hulshoudc lijken aard weren.

Woensdag, 5 Februcri 1947, was goheol gewijd aan do
besprekingen in de bedrijfsgroepen en commissies . Behalve
dat discussie gevoerd moest worden over het beleid ven het
Hoofdbestuur en de houding t.a.v. do fusie, moest beslist
worden over wijzigingen in de Statuten, hot Huishoudelijk
Reglement, het Reglement voor c o bedrijfsgroepen, hot voor-
stel van contributioverhooging on r.oht voorgestelde reso-
luties, die, staande de vergadering, nog met l vermeerderd
worden.

Op Donderdag, 6 Februari 1947, werd beconnon met de
gemeenschappelijke besprekingen, waaraan door oen groot
aantal personen werd deelgenomen, Do vcrdeeline van den
spreektijd was zoo, dat ioderen spreker oen kwartier was
toegewezen. Do groote bedrijfsgroepen hadden drie sprekers
on de andere twoe of een.

Hot heeft eeon z^ al no<fc gesprokene in extenso to -
vermolden. Het was vrijwel "Koekoek - één zone" on don
toehoorders was hot spoedig duidelijk, dat de fusie er met
vlag on wimpel zou doorkomen.

Sr werd o. a. critiek uitgeoefend op de salariooring
dor E .V .C. -functionarissen* Men weos op hot t cv aar vrji de
Stichting voer den Landbouw.

Overigens bracht elk dor sprekers toestanden, grio—
ven en wenschon van zijn eigen bedrijfsgroep in het bij-
zonder ter sprake. Bij dit alles waron do rodovoeringen
bijna voortdurend een vcrheerli jking dor leiding on uitin-
cori van een slaafsche volgzaamheid t.o.v. het beleid van
het Hoofdbestuur*

Slechts enkele sprekers, zoonis do Rottcrdamsche af-
gevaardigden van OS en SMIT leverden felle oritick op den
gang van zaken.

L. van Os (Transport Rotterdam) be^on zijn critiek
door er op te wijzon, dat de Beschrijvincsbrief voer dit
congres veel te laat in hot bezit van de afdoolingon was
Gekomen, waardoor van oon besproking met allo leden goon
sprake meer kon zijn. Ook r>p de verdere voorbereiding on
organisatie van het congres had hij aanmerkingen. Zoo bo-
trourde hij het, dat in hot jaarverslag niet uitvoerig
was gesproken over het gehouden "Ja en neon" -congres.
Graag zou hij ook over het financieel beleid gesproken
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hebben, meer de toegestane tijd liet zulks niet toe.

Spreker behandelde vervoleons do fusieplannen en ver-
oordeelde op zeer scherpe wijze het gedrag ven Blokzijl on
consorten. Hij verklaarde, det hot niet r.llon anarchisten
waron, dio teg01* £& fusie zijn. 0~k de oppositie zou do
eenheid willen, maar niet door opoffering van de vcrnieu-
wingsgodachto, die het fundament was en moest blijven van
do E.V.C. Hij voorzag, dat de E.V.C.leden als gevolg van
de fusie zouden worden opgenomen in de structuur van hot
N.V.V., die voor de arbeiders funest zou blijken te zijn.
In laatstgenoemde organisatie zouden alleen de bestuurders
zeggenschap hebben en op deze wijzo zou de democratie in
do E.V.C, worden gewurgd. Van Os verwachtte niets van hot
N.V.V. on daarom weigerde hij dan ook verraad aan eigen
zaak. Het N.V.V-. zou niet oon eerlijke fusio willen, maar
zou streven naar de vernietiging van do E.V.C.

Spreker kon zich niet indenken, hoc Blckzijl. ver-
klaard tegenstander ven de "Stichting van den Arbeid",
thans met dit college wilde t:aan samenwerken» Sprekende
over de politieke richting van de tegenwoordige E.V.C.-
leiding wees hij gr op, dat hij in de degen van do Rottor-
damscho havenstaking ontboden werd op het partijbureau van
do C.P.N, te Amsterdam. Blokzijl en Koenen waron daar roods
aanwezig. Door een functionaris van de C.P.N* werd opdracht
gegeven de staking te bcöindigon; aanvankelijk weigerde
Blokzijl, maar later liet hij zich door do partij dwingen.
Eon ander bewijs voer do politieke richting meende hij te
zien in het niet-plaatscn van A»van den Berg op do candi-
detenlijst voor het hoofdbestuur. Deze men paste niet in
het politieke spel, Hertstoohtelijk bezwoer hij het con-
gres zich niet verdor op dezen weg te doen leiden, niet
langer de politiek te dienen, maai» het belang van de ar-
beidersklasse in hot oog te houden.

Op Vrijdag 7 Februari 1947 werden de besprekingen
voortgezet.

In de avondvergadering van dien dag werd rapport uit-
gebracht over do besprekingen in de resolutie-, aracndoments-
cn finanoioele commissies.

Voorgesteld waren oon achttal resoluties, betrekking
hebbende op produotioverhocglng, loonon en prijzen, econo-
mische democratie, eenheid, Indonesië, Griekenland, Spanjo
on het Wercldvokverbond. Hieraan worden toegevoegd resolu-
ties betrekking hebbende op nationalisetie en gczondhoids-
zprg.

(In een volgend maandoverzicht zal nader op deze re-
soluties worden ingegaan).
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Behoudens dat enkele redactioneelo wijzigingen wer-
den aangebracht, werd voorgesteld deze resoluties aan to
nemen. Een voorstel van "Handel en Geldwezen" betreffende
do instellinc van oon r ego orings fonds, werd verwezen naar
don Landelijken Raad voor nadere bostudoorlng, evenals een
voorstel betreffende het ver Iconen van zendtijd aan Radio
Werkend Nederland. Dit zelfde advies word gegeven mot be-
trekking tot het propageeren van Esperanto.

Verschillende functionarissen van het Hoofdbestuur
beantwoordden vervolgens de sprekers dor bedrijfsgroepen,
waarna de avondzitting word gesloten.

Alvorens op ZaterdaGi 8 Februari 1947, met do stem-
mingen word begonnen, hiold Blokzijl nog een rede, waarin
hij de enkelo tegenstanders onder de sprakere op do vorige
dagen van repliek diende.

Hij liet de productieverhooging on de actie van loc-
nen en prijzen nogmaals de revue passeeren en besloot zijn
rede als volgt: "po fusie is niet een zaak van de EiV.C.j
maar van de geheelo arbuidorsklaBseé Wij mogen niet rusten
voor allen, socialisten, oommuniston^ katholieken en ande-
ren goede vakbewegings leden zijn* Bij de fusie moet een be
sluit genomen worden ton gunste van het geheele Neder land -
sche Volk» Wij moeten kunnen zeggen; Wij waren er bij: wij
hebben meegewerkt U"

Onmiddellijk hierna vond de stemming over de fusie
plaats, door hand opsteken. Van do 518 stemgerechtigde ge-
delegeerden verklaarden zich 490 vftftr do fusie en 28 gede-
legeerden togen. Dit botoekendo 5,6 % tegon cm 94,4 %

Ook de voorgestelde wijzigingen in de Statuten, het
Huishoudelijk rcglemont en hot Bctlri jfsrcgloment worden
met de resoluties, na gehouden stemming aangenomen.

Voor het Hoofdbestuur werden gekozen:
Blokzijl (477), Boellaard (419), Hennink (491), v.d.Heul
(453), Kleinsma (456), Koenon (363), Meyers (£69), van
Renssén (383), Sip (344), Wiegman (412). van V/i jngr.arden
(483).

Blokzi Jl werd tot voorzitter herkozen, Van der Heul
is, Van Wijng

Hennink tot propagandaïeïder .
tot secretaris, Van Wingaarden tot penningmeester , en

De niet herkozen Hoofdbestuurder A, v «d «Eer g. zeide
in een slotwoord: "Besluiten zijn gevallen, het werk gaat
door* Wij gaan op denzelfden voet voort, ook al hebben de
Rotterdammers bezwaren* Want niet alle tegenstanders van
de fusie zijn vijanden van de arbeiders. Maar laten wij op
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passen niet van de arbeiders te vervreemden. Wij zijn de
voorhoede der Nederlandsche arbeiders".

Benige buitenlandsche gasten hebben op dit congres
in hun landstaal het woord gevoerd, wellce redevoeringen
voor zoover noodig door tolken worden vertaald.

BOTHEREAU (W.V.V.) vertelde eon en ander over de we-
reld valcörgaïïïsat ie. Het W«V.V. zou meer perspectieven bieden
dan het oude I .V.V.

Getracht moest nog worden ook de adhaesie van do A.F.L.
te verkrijgen, waarnaast ook nog stappen werden ondernomen
om het Duitsche vakbondswezen rijp te maken voor toelating
tot het W.V.V. Ook de productieproblemen hadden do aandacht
van het W.V.V.

"Eenheid", zoo eindigde spreker, "is gemakkelijk to
bereiken, maar mooilijk in stand te houden".

ISTVAN. KOSSA (Hongarije) betoogde, dat de loonen in
Hongarije alleen door de vakbonden werden vastgesteld, n.l.
in onderling overleg door de fabrieksradcn, die practisch
de leiding van de bedrijven in handen hebben. Deze bepalen
volgens dozen spreker, loonon, prijzen, salarissen van di-
recteuren en controleeren de productie. De collectieve ar-
beidsovereenkomsten zouden golden voor allen. De onderne-
mers zoudon niets in te brungen hebben bij het bepalen van
de loonen. Do heldhaftige arbeidersklasse had zich aldus
spreker, mot offervaardigheid aan don opbouw gezet; arbei-
ders uit hot bodrijf werden tot directeur gekozen on deze
herstelden de productie van het land. Allo stocnkolenmij-
ncn worden genationaliseerd. "Wie zich binnen of buiten do
vakbeweging tegon do oonheid verzot", zoo besloot KOSSA,
"beschouwen wij als een vijand van de arbeidersklasse".

WESJNIKQg (Sovjet-Rusland) herdacht de wreedheden der
fascisten, de doodelijko dreiging, die over alle vrijheids-
lievende volken had gczwoefd on den ontzaglijken strijd van
de arbeidersklasse tegen het fascisme. Onder leiding van
kameraad STALIN had het Sovjetvolk oen groot aandeel in don
strijd gehad. Maar de wederopbouw was mot kracht ter hand
genomen. In 5 jaar zou er moer woonruimte worden gebouwd
dan er in 1940 in het geheel in do Sovjet-Unic aanwezig was
geweest. De eonhoidsvakbewoging had in de successen een
overwegend aandeel.

Na bedankt te hebben voor do hartelijke ontvangst,
bracht spreker den groet ovor van do Sovjot-orbeiders aan
de Nodorlandsohc arbeiders en sprak de hoop uit, dat de
banden tussohen de arbeiders steeds inniger zouden wordon*
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MCMNAUSSEAU (Frankrijk) vertelde van de ervaringen
in Frankrijk, De C.G.T. zou 6 millioen leden t.cllon on meor
Katholieken omvatten dan de katholieke vakbond. Volo komc-
radon, die elkaar thans gevonden hadden, hadden elkaar vroe
ger "als honden bevochten11 * Thans zoudon zij niet meer naar
het verleden, macr naar de toekomst kijken. Spreker bepleit
te voor alles opvoering van do productie. Slechts cLe.ar3.ocr
kon de arbeidersklasse het land vrijwaren voor internat i ona
lo knechtschap.

De strijd voor de eenheid noemde hij oen ftrijd, waar
van de bctoekenia ver buiten de grenzen

DE BOCK (Belgid) beschreef hoe de ccnhovd in Belgiö
tot stand gekomen was. "Alle linkscho organisaties waren
thans in êön organisatie, veroonigd. Maar zelfs nis de fu-
sie werkelijkheid zou zijn geworden, voorzeg hij nog moei-
lijkheden. Deze zouden door onderling overleg opgelost
moeten worden.

"Maakt U onze ervaringen ten nutte", zoo zeide spre-
ker, «gij zult or Uw voordeel mee kunnen doen' ,

De Bock sprak de hoop uit, dat de fusie tussehcn hot
N.V.V. en de E, V. C. tot etend zou komen in hcx belang van
do werkende bevolking van Nodorlond.

WILL LA.WTHER (Engeland) zcidc, dat de Britschc Mijn-
workersbond êBC ,000 leden telde. Hij was vor beaat". over do
verschillende religieuze vakverecnigin^on in Nederland. Hij
bepleitte do eenheid der werkers en wekte op tot den strijd
tegen hot fascisme. Geon politieke of religieuze organisa-
tie zou in Engeland tusschenbcide kunnen komen in een vak-
vcrecniging. Hij deelcle mede, dat de algemoene secretaris
oen communist was. Hij bepleitte do nationalisatio van de
mijnen en zcide, dat geen mijnwerker trotschcr op zijn mijn
kon zijn dan do Britscho, omdat cloze weet, dat do mijn mede
zijn eigendom is. Hij deelde medo tot een fnmilic te behoo-
ren, die zijn deel in het Spaanschc drama had gehad, zijn
broer stierf in clen strijd tegen het fascisme bij Gi aroma
in Spanje. Hij noomdo het de taak van de vakbeweging, om
hot fascisme, zooals dit thans nog in Spanje on Griekenland
bestaat, te bestrijden.

FRAPPORTI (Luxemburg) wees op de overeenkomst tüsschon
de toestanden Tn Nederland en Luxemburg. Ook in Luxemburg
was men reocls 2 Jaar bozig mot de pogingen om eenheid te
brengen in do vakbeweging on ook daar werd clc eenheid tegen-
gewerkt. Toen een deel der arbeiders oen demonstratie hielc-
voor l oons verhooging on prijsverlaging, hield oen onder dool
van hen oen tcgendemonstratie, Het groot-kapitaal stelcLo
zich teweer togen de arbeiders.

- 26 -



- 26 -

"Verdeel on heersen" noemde hij hot devies van het
groot-kapitaal en do versplintering der arbeidersorsanisa-
tios zijn hoofddoel. Do eenheid achtte hij thans meer dan
ooit noodig, anders zoudon de doodon voor niets gevallen
on do huizen voor niets verwoest zijn, Ook do naties moes-
ten één worden. De arbeiders van alle landen behoorden zich
te veroonigen.

Den nazi-vijand zag do spreker in de trusts en die
vijand was haar zijn meoning nog niet dood. Hij vcrwoeö naar
Griekenland, Spanjo, Vietnam en Indo-China» Tegenover do
trusts zou de veroonlgde arbeidersklasse moeten worden go-
steld.

asv-EttlNO OHACON {Spaanscho Republiek) groette do Ne-
dorlandsche kameraden en dankte voor de uitnoodifjing. Hij
deed een feilen aanval op het Franco-regiem en betoogde,
dat geen vrede mogelijk was, vêór dit regiem wcs verdwenen.
Thans had het Spaanscho volk gebrek aan alles en de nazi «s
zouden voel invloed .hebben» De democratische regcoringcn
zouden doen alsof zij van niets wisten, terwijl nu do Be
Wereldoorlog in Spanje begon. De spreker zcido, dat Hitler
en Mussolini wel dood waren, maar Cat JTronco nog leefde en
deze haard vr.n het fascisme in Spanje zich kon verspreiden
over andere landen.

Spreker dood een hartstochtelijk beroop op de werkers
van Nederland om mede te helpen r.an het oprichten ven do
3e Spaansoho Republiek.

MARIETTO (Italiö) bracht de broederlijke groeten over
van 7 mlllioon Italiaansche arbeiders, allen aangesloten
bij do Itallaanschc Eenhcidsvakbond. Hij zeide, zes maanden
geleden te hebben gesproken voor de eenheid op het N.V.V.-
congres, Eenhoid was volgons spreker, de grondvoorwaarde
voor de demooratie. In den vakbond behoorden geen politieke
problemen thuis, doch de problemen over loonen en arbeids-
voorwaarden. De genomen besluiten moesten in overeenstem-
ming zijn met het algemeen belang. Alle ervaringen moeoten
internationaal worden uitgewisseld.

De bevrijdingsstrijd zou alle werkers in het Y/.V.V.
voor vrede, toekomst, arbeid en democratie verbinden.

JTOES ABON (België) achtte dit congres belangrijk,
omdat het probleem der eenheid behandeld werd. Hot verlan-
gen naar eenheid was niet nieuw, maar deze eenheid was thans
meer dan ooit noodig, Tot-eenheid komen was volgons Abon oon
moeilijke taak. In België wilde de Christelijke vakbeweging
de oenheid niet. Toch zou hot én in BelgiB én in Nederland
gelukken, Eenhoid was het moderne wapen van de arbeiders.
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HAMERS (Nederland) deeldo nadrukkelijk aan do Pers en
inzonderheid aan de Volkskrant mede, dat de Algcmoono Bond
van Werkers in het Mijnbedrijf NIET was aangesloten bij do
E.V.C.

Hij zoide aanwezig te zijn, omdat hij werd uitgcnoo-
digd. Als con-katholieke organisatie hem uitnoodigdo» zou
hij ook komen*

Wanneer de fusie tusschen N.V.V. on E.V.C, zou tot
stand komen, zou do Bond zioh óp zijn houding beraden en
onderzoeken of aansluiting bij do nieuwe organisatie moge-
lijk was.

Tot do E.V.C, zoide hij i "Zorgt, dat er in do nicuwo
vakcentrale ook plaats voor de katholieke arbeiders isn.

Hij protesteerde als Katholiek tegen don aanval van
Blokzijl op het Episcopaat» De Katholieken erkenden het
recht van het Episcopaat, om het lidmaatschap van bepaalde
organisaties voor de katholieke arbeiders te verbieden» Hij
hoopte» dat Blokzijl op zijn uitspraak zou terugkomen» Er
moest begrip zijn voor eikaars standpunt, andors zou de een-
heid tot oen fraze worden.

(Na deze rode vermeldde "De Waarheid", in strijd met
do waarheid, dat HAMERS verklaard had, dat de Algcmecno
Bond zich na do fusie zou aansluiten).

Mot recht mag gesproken worden van internationale be-
langstelling voor dit congres; ook de Pers hoeft er de noo-
digo aandacht aan geschonken.

Ook op dit congres kwam woor zoor duidelijk de com-
munistische tendonz van do E.V.C, aan hot licht. Bij meer
dan èèn spreker was dit goed merkbaar. De schcldkanonnades
op de reactie, hot kapitalisme en het reformistische deel
van het N.V.V. eenorzijds, en het ontkennen van elke poli-
tieke kleur anderzijds, spraken oen duidelijke taal. Bij
het binnenkomen der Russische delegatie werd spontaan do
"Internationale" aangeheven. Een zwak protest van een der
oonfessioneele gedelegeerden werd later welwillend aange-
hoord. Ook do lijst der buitcnlandsche afgevaardigden, het
bozook van e on afgevaardigde van de C.P.N, en de uitgobroi-
do reportages in "De Waarheid" illustreeren den oommunis-
tisohon invlood.

Na het congres te Amsterdam volgde op Zondag 9 Febru-
ari 1947 de Nationale E,V .C.-demonstratie te Utrecht. Voor
doze gelegenheid waren afgehuurd do z.g. "Beatrixhal" en
do daarop aansluitende "Ironchal" van do Jaarbcursgebouwcn
aan hot Vrodonburg te Utrecht. De bijeenkomst was aangekon-
digd als "Nationale Demonstratie" en bedoeld cis een fees-
telijk sluitstuk van het te Amsterdam gehouden congres*
Het aantal deelnemers werd geschat op 7000 personen. Door
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de Nederlondscho Spoorwegen worden hiervoor 4 oxtra treinen
ingelogd en wol van de beginpunten Amsterdam, .Amersfoort,
Alkmaar en Rotterdam. Er werden 17 autobussen geparkeerd,
waarvan 3 uit. Amsterdam, l uit Anna Paulowna, l uit Veendam,
2 uit Groningen, 2 uit Winschoten, l uit Leidon, l uit Steen-
wijk, l uit Soheomda, l uit Ter Apol, l uit Kampen, en 3 van
onbekende herkomst* Later verschoon er een contingent Frie-
zen en Zeeuwen.

Hot lag in do bedoeling om de deelnemers, die per spoor
zoudon aankomen,in 3 optochten met een muziekcorps van hot
Centraal Station naar do nabijgelegen Jaar^oursgetouwen te
begeleiden. Do felle koude, een behoorlijke snccuwlaag en de
afwezigheid van het muziekcorps waren ochtcr ocrzaeuc, dat
hot grootste gedeelte der doolnoniers öo formeering -ren dio
optochten niet afwachtte en zich op eigen gelegenheid,of in
kleine groepen,langs verschillende wegen naar do zalen begaf.

Voor zoover kon worden gesproken van georgrxiseerde
optochten, kan worden vermeld, dat daarin ccnigo spandoeken
met leuzen werclon meegevoerd. De opschriften bevatten een
opwekking om tot de E.V.C, toe te treden on had-des geen van
allo betrekking op du fusie E.V .C. - N.V.V. 0;idorA*og was do
s temming, ondanks de weersomstandigheden on do uiteraard zeer
geringe belangstelling yuitstekend te noemen* Er word voort-
durend gezongen en wel'in hoofdzack hot S.D.A.P.- en A.J.C.-
lied "Wij zijn de jonge garde".

Op de route narr de Jaarbeursgobouwen on nr.bij de zaal
word gecolporteerd met "De Tribune" on do bladon "Indoncsia"
en "Op Korte Golf::. Voorts worden steunzogcls verkocht ten
behoeve van Radio Werkend Nederland. Velen der demonstranten
haddon zich voorzien van eon rood strikjo, dat door venters
aan do str.tionsuitgnng werd verkocht.

Er werden onder do demonstranten oonige soldaten en
Amsterdomscho troicconduotcurs in uniform opgemerkt. De Am-
stordomschc ledon hadden zich eosokeidon in Z-G- todrijfs-
groepon. Hun plaatsen in do zaal worden kenbaar gemaakt,
door do in de steeton mcdégovoordo bordon. Opgemerkt worden
afdoolingen van de P.T.T., Draka, Fokker, Vcrschurc, Ncd.
Scheepsbouw en vele onderen.

Te 13.50 uur werd door de afdooling Utrecht do bijoon-
komst' officieel geopend, waarbij in het bijzonder de afge-
vaardigden van Rusland, Spanje - en Tsjecho-siowakijo welkom
werden gehoetcn, en werd medegedeeld, dat cenigc buitenland-
schc afgevaardigden oon bericht van verhinderinc hadden ge-
zonden in verband met de tegenwerking, dio zij vc.n do Nedor-
landscho Rcgooring hadden ondervonden.

Een achttal sprekers on spreeksters vnn ondorschoidonc
bedrijfsgroepen on afdeolingen voerdon achtcrconvolccns ee-
durende korten tijd hot woord en betoogden, dat men zich ton-
vollo achter de E.V.C, schaarde. Do vrouwon worden opgowokt
toe te treden tot de Nederlandsen© Vrouwen-Beweging.
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Na oen korte pauze werd het woord verleend aan Berend
Blokzijl, die zcido, dat or twee oorzaken waren, waarom men
daar was vergaderd: Ie. wegens den groeten nocd, die hocroch-
te onder do bevolking en 2c: als gevolg van den rotsvastcn
wil om alle krachten in tu spannen om de eenheid in do Neder-
Ir.ndsohe Vakbeweging tot stand te brengen. Hij behandelde
daarna het onderwerp ';looncn en prijzen" on oischte een 10 %
loonsverhooglng ten koste van de winst en besprak nogmaals
do houding van het Episcopaat t.a.v. het lidma;tschap der
E.V.C. Hij zeidc hiervan, dat zien daardoor scheidsmuren
trachtte op te bouwen, doch dat de E.V.C., die do eenheid
voorop stelde, dit niet kon toestaan* Tenslotte wekte hij
de arbeiders op om getrouw hun werk te blijven doen en hun
kameraden te leidon naar oonhoid, welvaart en opbouw.

Hierna word con motio voorgelezen, ongeveer luidende
als volgt: "Keer dan tienduizend vertegcnwoerdieors van
verschillende verecnigingon. bijeen -p con nationale demon-
stratie op 9 Februari 1947 in de Jaarbeursccbouwen to
Utrecht, begroeten met instemming beslissing om te kcmon
tot verhooging van de koopkracht, vcnrtzetting van do een-
heid van de gansene Nederlandsche Arbeidersklasse, geven
de opdracht aan het E.V .C.-Hoof d bestuur om to komen tot
een snelle uitvoering van dozc besluitenv.

Maarten Boollaord, die hierna nog oen kort slotwoord
sprak, wees nogmaals op het grootc belang om tot oen zoo
groot mogelijke eenheid in do arbeidersklasse te geraken
on aldus te komen tot een andere maatschappij en een ge-
lukkig on rechtvaardig leven.

Er deden zich tijdens deze redevoeringen geen inci-
denten voor. Zij werden alleen door applaus onderbroken.

Te ongeveer 16 uur ging do bijeenkomst uiteen.

De C.P.N.leiding verwacht van de fusie tusschen het
N.V.V. en de E.V.C., dat daarmede aan de Trotzkyistische
belagers en cru het anti-conmunisme in den vakstrijd oen
zware slag zal worden toegebracht. Bovendien is zij van
ocrdool, dat do arbeidersklasse veel sterker zal staan
in- en veel beter toegerust zal zijn voor den strijd tot
verbetering van haar levenspositie dan thans hot geval is.

Wanneer do fusie tot stand komt, bctoekent dat niet,
dat de leiders der C.P.N, hun invloed niet meer kunnen
doen gelden in het nieuw te stichten vakverbond. De com-
munistische, in O.o E.V.C, georganiseerde arbeiders,blij-
ven onder controle en krijgen hun opdrachten van do lei-
ders der C.P.N. door middel van de z.g. bcdri j fsofdoolin-
gon, waarin die leden dor E.V.C, zijn oncTörcebracnt. DU ze
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bedrijfsafdcolingcn zijn gevormd in do voornaamste bedrij-
ven, n«l, het haven- on transportbedrijf, hot overheids-
bedrijf, het spoorwegbedrijf, do metaalbedrijven en het
bouwbedrijf. Zij wordon door de leiders der C.P.N, be-
schouwd als "öc kernen, die in staat zijn, wanneer de si-
tuatie dit vcroischt, mot do grootst mogelijke kans van
slagen datgene te onder nemen, wat in zulke oc-fonblikkon
door de leiders der C.P.N» noodzakelijk wordt geacht"*
Waartoe deze politiek kon leidon, hooft do proteststaking
op 24 September 1946 tegen uitzending van militairen naar
Indid,bewezen*

Ook van andere zijde v/orden do arbeiders opgewekt
om spelling te nemen i.z. de Indische kwestie en opgeroe-
pen om nieuwe troepenzendingen te beletten. Zoo werden
tijdens hot E. V .C.-congres te Amsterdam door de R.C .P.
pamfletten verspreid onder de arbeiders, waarin de E.V.C,
op haar taak in doze aangelegenheid wordt gewezen. Het
geschrift besluit met dozo woorden: Kamereden. Breekt de
stakingskassen open, zoodat geen arbeiders jongens meer
naar Indonesië gaan on het Indonesische proletariaat on
de arme boeren hun onafhankelijkheid kunnen bevechten*

Geen man en geen cent voor de imperialistische oor-
log. Indonesië los van Holland - NU l"

Ook in de E.V.C* on speciaal onder de leden van do
bedrijfsgroepen Transport on Bouwvak ia ontevredenheid ont-
staan over het besluit van den Landolijken Raad van de
E.V.C, om toe te staan, dat geschut wordt geplaatst aan
tooord van koopvaardijschepen.

De Haagschc bedrijfsgroep Transport van de E«V«C.
zond hierover een protostschrijven aan den Lanclelijken
Raad. Door hot plaatsen van stukken ge,schut op passa-
giersschepen, zno zegt men, geeft de Nederlondsche Rogee-
ring or blijk van, dat voor haar het z.g. "accoord ven
Linggadjati" slechts beteokent het scheppen vost tijd on
mogelijkheid om den kolonialen oorlog voor te bereïclcn.
In genoemden protestbrief levert de Haagschc bedrijfsgroep
oritick op hot door don Landelijken Raad gevoerde beleid
en verlangt herziening van deze houding der E.V.C, door
openlijk do gemaakte fout te besproken en door rehabili-
tatie voor het front van de arbeiders door middel van hot
parool: "Havenarbeiders en zeelieden: troopcn- en wapen-
transporten naar Indonesië zijn besmette schepen J Wei-
gert tJw medewerking aan de koloniale oorlog van do Noder-
landscho Kapitalisten t"

Of, nu men zich op hot congres te Amsterdam mot groo-
to meerderheid van stommen voor de fusie heeft uitgesproken,
deze inderdaad spoedig kan worden verwacht, is voorloopig
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nog twijfelachtig. De beide hoofdbesturen vnn N,V.V. on
E.V.C, zullen daartoe nog nader overleg plegen. Na hot op-
trodon van do E.V.C, te Utrecht on de daarop betrekking
hebbende critiek van Van dor Lende namens hot N.V.V. is
de verhouding tusschen de beide vakbonden or niet boter
op £0worden. Daarna zal ook het N.V.V. het vraagstuk in
haar onderafdeolingcn nog moeten behandelen en goodkeu-
ren, vooraleer de fusio een feit zal zijn geworden.

De tijd werkt hierbij ten aanzien van het ledental
der organisaties node als een belangrijke factor ton gun-
ste ven hot N.V.V. on in sterke mate ten nadoclo van de
E.V.C. Ruim een jaar geleden telde de E.V.C, volgons haar
eigen opgave 230.000 leden. Nu noemde het bestuur hot aan-
tal 169,000, terwijl op het congres te Amsterdam oen afge-
vaardigde opmerkte, dat volgens de begroeting, de E.V.C,
slechts 130.000 betalende leden telde. Inderdaad moest do
landelijke secretaris B.v.d.Hcul toegeven, dat tengevolge
van het verbod van het Episcopaat en diverse Hotzecampag-
nes het ledental van de E.V.C, aanzienlijk was tcrugge-
loopen. Inmiddels beweegt het ledenaantal der andere vak-
organisaties, en daaronder niet in het minst dat van het
N.V.V., zich in sterk stijgende lijn.

Dat de activiteit en invloed der E.V.C, in verschil-
lende bedrijven r.fnemond is, blijkt o.a. in enkele fabrie-
ken in Twonte.

Bij do firma ten Cate te Almelo ,weor de E.V.C, leden
voorheen grooten druk uitoefenden, houden deze zich thans
meer op don achtergrond. Bij evontuecle klachten komt het
regelmatig voor, dat E.V.Crieden hun klachten kenbaar maken
bij bestuursleden van het N.V.V. en hun eigen vcJcbond pas-
sooren, Tcvons is gebleken, dat de fabrickskcrn, die hoofd-
zakelijk uit E.V.C.-leden bestaat, vaker gepasseerd wordt
en men zich wendt tot bestuursleden der andere vakbonden.
Algemeen is men van oordeel, dat de invloed van do E.V.C,
zich in do fabrieken te Almelo minder doet relden. Hier-
door is tevens hot aantal conflicten in do bedrijven ge-
daald. Toen door de EiV.C. aan de poorten van enkele fa-
brieken te Almelo vlugschriften werden verspreid, waarin
o.m. werd opgewekt deel te nomen aan de nationale demon-
stratie te Utrecht op 9 Januari 1947, werden deze pam-
fletten door de neosto arbeiders direct na ontvangst ver-
nietigd. Verscheidene E.V.C.-loden vernietigden zelfs
dit pamflet zonder van don inhoud kennis to hebben geno-
men.

Dat de oppositie in de E.V.C., gedurende do onder-
handelingen, doch ook na een eventueolo fusio harr cctio
met kracht zal voortzetten, staat wel vast.

In dit verband wordt uit oen wSpartaous»-nummcr van
eonigo maanden geleden geciteerd: "De arbeiders zullen ge-
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noodzaakt worden zelf op te treden en wet belangrijker is,
6<Sk tecen de vakvereenif-incon, die zich in een deree lijken
strijd zullen ontmaskeren als stuatsr.pparc.ten".

De oppositiecroep eeeft haar doelstelling, ook na
een eventueele fusie, weer in de woorden: "Wij :;even don
strijd noG niet op en zijn van mcenin^, dr.t wo r.c mogelijk-
heid van een broeder opgezette activiteit noo^cn ondc.TZoe-
ken. Een activiteit, die er op Gericht moot zijn contacten
te loccen in de bedrijvon, het vormen van boer i jf.sicornon
en waar mogelijk bodrijfsorGonisaties van audci* op en do
landelijke samenbundeling daarvan1'.

Dit zou er op kunnen wijzen, dat men vo-vncnons zou
zijn zelf weer een niouw, zij het kloin vak\".iborx'., oon
soort N»A«S_.. te G aan vornen.

Do andere BO£elijkheid is, dat de nindorlrjid pot do
meerderheid der E.V.C, meocaat naar het nic-jw vo stichten
vakverbond, doch zal trachten in de bedrijven Ua:_"* louzo
"Van ondoron op" in de praotijk toe te caan pas s ui, door
conflicten uit te lokken on daarmede het positieve vakbo-

te onderuijnen.

VII. STAKINGEN.

JU Het personeel van de Artillerie-inrichtingen aan de
Hembrug; legde op 10 Januari 1947" voor~~ko..:iten~tijd het
werk neer aln gevolg van het feit. dat de directie zon-
der voorafgaande bespreking met hét personeel een nieu-
we pensioenregeling had ingevoerd.
De Unie van Overheidspersoneel, die zich achter de sta-
kenden stelde, wist de arbeiders te bewegen hot werk
te hervatten, r,adat de directie had toegezegd alsnog
het contact te zullen opnemen.
In een conferentie met den Minister van Oorlog heeft
deze aan de Unie verklaard, er voorstander van te zijn,
dat het personeel in de Rijkspensioonregf;.ling zal wor-
den opgenomen. De arbeiders gingen hiermede aceoord,
doch stelden zich tegen de regeling van de directie,
die, na achteraf bleek, reeds in Juli 1946 een pensioen-
regeling bij eon particuliere maatschappij had afgeslo-
ten.

2. Het bestuur van de E.V.C, te Rotterdam kondigde op
"~ Zaterdag, 11 Januari 1947, een 24-urige proteststaking

voor de havenarbeiders af. Do E.V.C, wilde hiernodo haar
ontevredenheid te kennen geven over het sloopende hou-

den van do onderhandelingen over loonsverhoofiitg voor
deze arbeiders, welke onderhandelingen van Februari 1946
af nog steeds voortduren en waarvan het- resultaat zou
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zijn, dat hot College van Rijksbemiddelaars oen beslis-
sing had genomen« welke zou neerkomen op algchoolc aan-
vaarding van het standpunt dor werkgevers. De E.V.C,
cisoht o.m. een algemcone loonsvcrhooging van 10 % on
oen vcrhooging van hot gegarandeerde minium loon van
f .30.90 tot f.36. — .
Hoowel enkoio duizenden arbeiders door dc-zo protest-
staking aan het werk in de haven worden onttrokken,
kon op verscheidene schepen de arbeid doorgaan; in
do veem- en expeditiebedrijven vond hut werk voor con
groot dool voortgang.

53. Een doel van do Belgische werknemers bij de N.V.Phi-
"* lips te Eindhoven staakte de werkzaamheden gedurende

korten tijd, in verband mot de verlegging van do doua-
ne-controle van do grens naar de stad Eindhoven. Het
arbcidsvorlet was door allerlei formaliteiten aan de
grons tot dusverre zeer groot en de directie van Phi-
lips meende het verzuim tot een minimum to kunnen be-
perken door deze nieuwe regeling voor te stellen, al
had dit tengevolge, dat oon politie-oscorte van do
grens af nu noodzakelijk was, omdat andera do gelegen-
heid zou worden geboden ovontuccle contrabande onder-
weg uit te laden. De betrokken Belgische arbeiders
accepteerden dit echter niet»
Op 15 Januari 1947 ging deze nieuwe douaneregeling in,
waarna op 16 Januari d.a.v. door ongeveer 1000 Belgi-
sche arbeiders, w.o. 800 meisjes, werd geweigerd te
werken.
Bij de gevoerde besprekingen tusschen de stakenden on
de directie, word door de eersten goeischt:
1) geen controle moor op het terrein van N.V.Philips

te Eindhoven;
S) uitbetaling van het door do staking geleden verlet.
Do directie willigde deaocrstcaoisch in, doch verwierp
don tweeden, Do stakers weigerden t o werken en verspreid-
don zich in do stad. Incidenten hadden niet plaats.
Do Philipsdircctie stelde zich daarop in verbinding
mot het Belgische Arbeidors-Syndicaat. Hiermede werd
overeenstemming bereikt en de volgende beslissingen
werden genomen:
1) de visitatie zal als voorheen aan do grons plaats

hebben;
2) de werknemers, die gestaakt hobben, zullen over

dien tijd geen uitbetaling krijgen;
3) dogonon, die Maandag. 20 Januari 1947, zonder gel-

dige roden afwezig zijn, zullon worden ontslagen.
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Het betrokken Belgische personeel werd door do Bonds-
bestuurders ven het bereikte resultaat op de hoogte
gesteld, waarbij hun word aangeraden op 20 Januari
1947 het werk te hervatten.
Inderdaad zijn op genoemden datum allen weer aan hot
werk gegaan. Van oonigo politieke actie was bij deze
staking geen sprake; Nadorlendscho arbeiders waren
er niet bij betrokken.

De directie van do Enschodoschc Kc:toonapinncri j had
roods e enigen tijd,na "over leg met de directiesvan an-
dere textielbedrijven én mot toestemming der Regeering,
5 % van het brutoloon der arbeiders ingehouden en in
do plaats hiorvcn een hoeveelheid textielgocderen ver-
strekt, Aan sommige vrouwelijke leden van het perso-
neel, was, omdat zij nog te kort in dienst waren en dus
nog niet voldoende gespaard hadden, tot nu toe nog
niets in natura uitgereikt.
Nadat zij hier do directie oonige malen zonder resul-
taat cm verzocht hadden en hun verzoek ook op Maandag
27 Januari weer was afgewezen, gingen zij in staking.
Hot betrof hier een dertigtal vrouwon en meisjes. Het
gohocle personeel van do E.K.S. bestaat uit ongeveer
150 personen.
Dinsdagmorgen d.a.v* zegde de directie toe, direct be-
doelde texticlgoedcrcn to zullen vors trokken, arjigc-
zien haar gebleken was, dat verscheidene fabrikanten,
dio dezelfde regeling hadden getroffen, zich niet aan
deze overeenkomst ten aanzien van het vrouwelijke per-
soneel, dat nog to kort in dienst was, hadden gehouden,,
doqh zij verwierp fien eisch der stakenden, om do helft
van het loon over de uren, gedurende welke gestaakt
was, uit te betalen.
Do vrouwon zotten daarom de staking voort en de direc-
tie moest om technische redenen, tengevolge van cl o ze
staking, ongeveer 75 arbeiders van het werk uitsluiten.
De plaatselijke afdeelingen van de vakbonden kantten
zich togen deze wilde staking; zij verleenden echter
wel hun bemiddeling om tot de opheffing daarvan te ge-
roken. Inzonderheid do'E.V.C, toonde zich hierbij
zeor aotiof. Door deze bemiddeling, waarbij de vertegen-
woordigers dor E.V.C, zich correct goclrooccn, is op
Zaterdag l Februari 1947 op een febrieksoonfcrcntie
bosloton op Maandag 3 Februari d.a.v. do wcrlczricmhcdon
to hervatten, met hot motief, dat cl o vrouwen ce verant-
woordelijkheid voor een voortgezette staking niet op
zich wonschtcn to nemen, nu de 75 uitgesloten arbciüors
do dupe er van dreigden te worden. De directie hoeft
daarop toegezegd aan do gedupeerde arbeiders 60 % van
hun loon als wachtgeld uit te betalen over do periode
waarin zij uitgesloten waren geweest,
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j>. Bij de Wollen stoffen- on Flejaelfabrlok ven F.B.v.d,
"" Bergfa te'Tilburg gingen van het "dheeveor 450 loden

tellende personeel op Vrijdag 31 Januari 1947 onge-
voor 120 man in staking.
De oischon der stakenden waren:
1) voor elk der porsonoolsloden oon hoeveelheid brand-

stof uit den fabrieksvoorraadj
2) voor ieder van hen oon coupon kamera-en stof;
3) verhooging van de premies, daar de arbeiders wegens

personeoltokort aan verschillende machines moesten
werken;

4) geen langere arbeidsduur don 48 uur por wcok (tot
nu toe werd 53 uur por week gewerkt).

Omstreeks 17 uur van genoomden dctum verlieten ongo-
V9er 120 arbeiders van de afdooling Spinnerij de fa-
briek, mot de medodeoling, dat zij die weck reeds 48
uur hadden gewerkt en dat zij pas Maandag, 3 Februari
1947, te 8 uur het work zouden hervatten.
Do direotie zegde toe, aan het personeel l H.L. ookes
van de voorradige fabricksbrandstof te zullen verstrek-
ken.
Een coupon komgaronstof kon en mocht ni<5t worden vor-
strokt.
Do werktijd van 53 uur per week was in overleg met de
fabrlckscommissio ingevoerd, met do toestemming.: van de
daartoe bevoogde autoriteiten.
De directie zou een onderzoek haar de uitgekeerde pre-
mies instellen en oventucol zouden hierop alsnog vor-
hoogingcn worden toegepast.
Op 3 Februari 1947 hebben alle bij do staking betrok-
ken personen het werk hervat, doch eenigc bij do sta-
king loidinggevendc personen dreigden, indien do ar-
beiders van deze staking finoncieelo nadeelon mochten
ondervinden, op Woensdag 5 Februari 1947 wederom in
staking te zullen gaan. Vakorganisaties waren bij do-
ze staking niet betrokken en keurden het optreden van
het personeel ten sterkste af, en ook ooniec leden van
het personeel, behooronde tot do C.P.N., verklaarden
zich togen de staking*

.6. In den namiddag van Vfoensdag, 5 Februari 1947, is een
"~ wilde staking uitgebroken onder de arbeiders ven do

voorspinnerij der Wollenstoffcnfabriek van de Firma
A.Aolon te Tilburg.
Do oorzaak dezer staking ligt in het feit, d?,t cao.
aantal arbeiders geen genoegen nam met do snm.onov.ol-
ling van do Fabriekscommissio, Deze uit 6 loden bo-
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staande commissie wordt uit on door do personeelsleden
gekozen. Toen hot tijdstip was gekomen, dat deze com-
missie moest aftreden, waarbij de aftredende leden her-
kiesbaar waren, word bij do stemming over do nieuwe lo-
den, met meerderheid van stommen o.a. ook oen aftredenc
lid herkozen» Daar deze echter in geen enkelen vakbond
was georganiseerd, wilde do directie en do vakorganisa-
tie St.Lombertus hem niet in de commissie opnemen.
Een dool der arbeiders cischto ook na de iicdodceling,
dat Gekozene als lid tot een organisatie zou toetreden,
dat nieuwe verkiezingen zoudon worècn r.oM ouden. Toon
deze cisch niet word ingewilligd, logden 22 arbeiders
van hot ongevoor 150 man tollende fabrie?cspersonoel,
het werk neer.
Van do stakondc arbeiders is de helft georganiseerd in
den fabricksarboiclersbond "St.Lambcrtus", terwijl do
andere helft niet is georganiseerd.
Er is uit niets gebleken, £G* bij deze staking leden
van de K.V.C, of C.P.N, betrokken zijn.
Op Vrijdag, 7 Februari 1947, hebben de stakende arbei-
ders zich aan do fabriek gemeld en zijn onder conic
protest woer aan hot werk gegaan, doch het grootste
doel van hen heeft ontslag aangevraagd,

Op Dinsdag, 2l'Januari 1947, brak te Groningen con
staking uit ondor de kloinhandclar^ in groenten on
fruit, waarbij zich do grossiersaans lot on. Do oor-"
zaak hiervoor was, dat door het Directoraat-Generaal
voor de Prijzen maximura-prijzcn waron afgekondigd
voer groenten en fruit, zonder dat hierbij eonig over-
leg was gepleegd met do betrokken bedrijfsorganisaties,
hoewel op een in Octobor 1946 gehouden landelijke ver-
gadering, waarbij ook het Directoraat-Generaal voor do
Prijzen vertegenwoordigd was^ besloten wrs in geen ge-
val distributie of prijsvaststelling voor groenten en
fruit in'to voeren*
Om dezelfde reden hebben verschillende vcilingvoroeni-
gingcn, o.a. de Noordcrmarktbond te Noord-Scharwoude
on do Centrale Voilingvcreoniging te Warmcnhuizen, be-
sloten voorloopig geen groenteveilingen te houden.

Do samcnwerkende vakbonden en ook do onderscheidene
vakgroepen stelden zich achter deze staking. Xr.dc.t be-
sprekingen mot don Ministor en het Directoraf t-G-o.rxcracr
voor de Prijzen geen resultaat haddon gehad, bc^lov.on
de vakbonden en vakgroepen op 7 Fcbrunri'1947, om Tact
ingang van Woensdag, 12 Februari 1947, den in- en ver-
koop van vorscho groenton on fruit, vallende onder do
huidige maximum-prijzonrogoling, stop te zotten. Vol-
gens deze bondon was, afgezien vr.n t c t principieel on-
aanvaardbare van deze regeling voor <:.on >..nd--l, Bezien
hot prijsvorloop op de veilingen, hicrdoc.1:- o_r, üoostand
ontstaan, waardoor do hendel de kous .iad u.lü i.o ?,tic
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volgende handelingen;
»

1) koopon togen den door vrc.ee on aanbod bepaalden on
geoorloofden vpilingprijs on vorkoopen tegen de door
Co Overheid vastgestelde meximumvorkoopprijzen (hen-
gelen met verlies);

2) koopon tegen een vrijen voilingprijs on vorkoopcn
togen dezen prijs, vermeerderd met de vrachtkosten
on een redelijke winstmarge (handelen tegen de vast-
gestelde regeling);

3) den inkoop stopzetten.
"Daar niomand van clon handel zal kunnen verlangen1', al-
dus do bondsbosturcn, "om met verlies te workcn of te
handelen in strijd met do voorschriften van het wettig
gozag, zijn do besturen van de organisaties genoodzaakt
don loden te advisooron hun inkoop stop te zetten, ver-
wacht wordt, dat velon uit den detailhandel zelfs hun
geheclc bedrijf zullen stopzetten» De handel verlangde,
dat bok voor do telers oen mnximum-prijs zou worden
vastgesteld, waardoor hot voor do detaillisten mogelijk
zou zijn winst to maken, doch de Minister Ir.at hot aan
do detaillisten over om de toleî rijzcn te drukken. Bij
de huidige schaarschtc van groenten is dit echter onmo-
gelijk".

Naar aanleiding van do hierboven omschreven houding
der detaillisten, -wakbondon on vakgroepen, hoeft do .
Ministor van Landbouw. Visschcrij en Voedselvoorzie-
ning verklaard, dat hij deze houding niet kan waar-
deoren, en heeft voorts besloten de Ondorvak{jroep
"oomnissicmairs/in groenten en fruit" en do Vakgroep
"detailhandel in aardappelen, groenten en fruit", do
verordenende bevoegdheid te ontnemen, gezien het ver-
zoek van deze groepen aan hc.ar leden, rm op 12 Februari
1947 don in- on verkoop, vallende onder de mnximum-
prijsrogcling, stop te zetten.
Hierbij heeft do gedachte voorgezeten, dat publiekrech-
telijke lichamen, die meencn tot een zekeren vorm van
staking to moeten adviseercn en daarmede het algcmcon
belang uit hot oog verliezen, niet in het bezit dienen
te worden gelaten van hun publiekrechtelijke bevoegd-
heden, met name van do verordenende bevoegdheid.

Tevens werd overwogen ovor te gaan tot schorsing van
de orkonningsreglcmcnton voor don groontchandol on van
den veilplicht voor de telers. Dit bcteokcnt, dat thans
ieder vrij is zich rechtstreeks op do veilingen of bij
don tuinder groenten te verschaffen, hetzij voor eigen
gebruik, hetzij voor handelsdoeleinden, een en ander
met inachtneming van do marimumprijsrogcling."
/binnenlrjadsche grootHandel in groenton en fruit", de
Ondcrvakgroep "cnianissionnairs
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8. In den morgen van 20 Januari 1947 brak plotseling oen
"" staking uit van vrijwel het gohocle fabriokspersonool

van do N .V .Werkspoor te Zullen.
De arbeiders locO.cn het werk neer, doch bleven in clo
fabriek. Na do middagsohaft werd het werk normac.l hor
vat. Do directie hield zich afzijdig.
De oorzaak van deze staking was, dat de ET bei der s wil
don protcstccrcn tegen clcn als collaborateur gcschor
Bolzenbroek, die fioor do directie weder als chef vr.ai
bewakingsdienst was aangenomen,
De directie hadhaafdo haar genomen maatregel.

VIII. DE STAKING OP DE SCHEEPSWERVEN TE

Terwijl op Zondag, 12 Januari 1,1, de havenarbeiders
in en rondom Antwerpen hun werkzaamheden h',v.bon horvat,
nadat zij de zokp.rhcid hadden verkregen, det 7. ai de door
hen gestelde cischon zou worden voldaan, dux.:-ü v o stakinc
ondor clo soheopsbouwers, die roods in bc-';i.'i rf'Vombca' 1945
was begonnen^ onverminderd voort*

De Landelijke Centrale voer Metualbovr^kors, waarin
clezc schoopsbouwors zijn cporcanisccrd, is tci^uüon met het
Alcemoon Christelijk Vakverbond, noc stoody in or.dorhoadc-
line met do RooDcrinc en de verteGonwccrdi£crs clcr workcö-
vors.

Het Alcemcen Belgisch Vak-Verbond besloot op haar
vorcadorinc van 15 Januari 1947, dat, wanneer deze onder-
handelincen tot c°cn £;unstiC resultaat zoudon leiden, allen
plaatse lijken vakbonden in Antwerpen en omcevinc clrincond
zou worden verzocht de mogelijkheid na to gaan om binnen
zeer korten tijd in en rondom Antwerpen een al^emeene so-
lidaritoitsstakinc van 24 uur te proclamoercn.

Niet alleen zal men in Belciö met de mogelijkheid van
het uitbreken van deze staking rekeninc dienon te houden,
doch, nu de Rogooring met de inwilliging van do eisenen
dor havenarbeiders, haar z.g. "loon-stop"-politick vrijwel
heeft losgelaten, moet hot niet uitgesloten v/orden r'cacht,
dat spoedig verschillende groepen vr.n werknemers in andere
bedrijven, hoogere looneischon zullen gaan stellen on door
middel van het stakingswapen aan dozc eisenen meer kracht
zullen trachten bij te zotten.

Een van de zijde van het Onafhankelijk Ecnhcids-Syn-
dicaat ondernomen poging,oen staking onder de zeelieden te
bewerkstelligen, mislukte. Een klein gedeelte der betrok-
kenen ging voor korten tijd op Maandag 13 Januari 1.1. in
staking. Zij cischten o.EI. de invoering van de 43-urige
werkweek, ook op zoe.
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De Zcoliedenbcnd en do verschillende andere vakbonden
keurden deze stokincspocinc volstrekt af.

In een op Woonsdae, 22 Januari 1947. onder cl o scheeps-
bouwers cohouden referendum, weer in 'zij zich over het el cl'
niot langer voortduren van de stnkinc kondon u
waren de s toornen als vol^t verdoold:

do werkhervatting; 133,
Tocon do werkhervatting 4093.

Do door do arbeiders inzake de loonsvc./ho.icü.r'.fj £c~
stelde eisenen zijn f r s. 1.30 por uur vcor de kleine on frs.
1.50 per uur voor de erooto scheepswerven, d. w. 2. e on
loonsverhoo£inc van onf-cvcor 5 $.

IX. BELGISCH-S QVJETISCHE -VEREENÏGIKC;«

In Beleiö blijkt sinds oonleen t.'.jc1 t o b'̂ 'v.r.n -To

quos), met zetol aan het adros Re^entl^cr la t; ïlruayo.l.
Uit do statuten, copublicoord iu Lot, B'-.V-.i.volv.,

Staatsblad, blijkt, dat de Veroonirinc; v-ioii toü looi .rr.clt,
"om mot alle middelen in Beleië de 'kennis, Ir {.ri:]p:.*</; 011
vriendschap tusschen' Belgiö on do Vereorird'j ;l\;v j .r,J yoiio
Socialistische Republieken te vermeerder ./i u.r. z^- '.ovô dorcn
en do wissolinc van allerlei tusschen do twoi lt'..u,.üu te bo-
vorderen". Tevens word daarin Vast^olocd, dv.t do v'or'jcnicin̂
haar werkzaemhcden "buiten allo politieke phi l os -ipjii.öolie
en G°ö-sdionstico voorincenomonhoden" v/il volbrengen. Als
middelen hiertoe denkt men te bezicen "aanplakbricvon, uit-
Cavcn en edities, redevoerint;oh, cursussen, theatrale en
cinematografische uitvoerincon, concerten, tontoonstellincen
en studiereizen". De verconicine is va;r onbepaalden tijd
cesticht. De maximum-contribütic zal B.-frs.lOOO.- bedrac.cn.
Over scmonwcrkinc met andere, hetzelfde dool nastrevende
vereonieincon, wordt docr den beheoaa?aad, bestaande uit
één tot 15 leden, beslist.

Op 4 Mei 1946 bestond deze beheoaa-aad uit:

Grecoiro. Isabella Rachel, echt^enootc van Blume, David,
Belgische, wonende rue de la RöGonccTÜfS te
Brussel;

Buoh, Edith, advocate, Bclcische, wonende Avenue
Louise 488 te Brussel;

Bpulanror. Arnold, Belg, wonende Quai Stalinc 5 te Luik;
Charlior. Gustave, Belc, wonende Avenue Milcamps 183 te

Brussel;
Dalozc. Jean, Belt':, wonende Avenue Albert 22 te Brussel,

(bestuurd.er van de School voor Criminolocie te
Brussel);

pemuynok. Gustave, tijdelijk verblijvende in Amerika;
G o o d e . D i m i t r i , Belc, wonende rue Amcricainc 78 te

Brussel;
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GorCovcr. Basile, wonende rue Gabrielle 45 te Brussel;
Hellens.' Franz, Belg, wonende rue de Naples 30 te

Brussel;
Mardens. Leonce, Belg, wonende rue Souverc.ine 44 te

Brussel;
Sohellinck. Plorimond Edouard, Belg,wonende Avenue .Ad 3u7l

149 to Brussel;
René, Luxemburger, wonende rus d o v- 1'rolE.
TilIeuiff 107 te Boitsfort;
Frsdoric, B-^lg, wonenöö Ksre?. c'ó irerokhovo-

HeriLan, Bel^, ivon̂ .ndo rue du Pri.ioo 14 te Ant-
werpen:

Het lid pesguin, Henri Louis, >ionenc'.t r-.'.f.cG c-.Î eî ó:'1
14 te SchaerbeöE7 T'/erd op £2 Maar t'104'j v

Momenteel fangeert als algemeen aocï ot-v/.'J.i's van ö«ao
vereeniging jfarnand Jaclc. ii-3 optrad als inlo.laor op clen
te Brussel op ZondaKT-F^Jar.'aari" 1347 fecUoucio". J.v.uin-Utr -
denkingsbi jeonlcomst.

Do Russische ambassadeur wcon-,c dos-on y.-i'^vS. bij'.
Van oc.iic& poging desci* vereïji-.gi.'v, o.v .'.v. contact oi"

tot samenwericiiiff be goraïcn ia3t £soo:'-ï.gc.l.lji.x viirco
in Ncderltuid, aócais t.v. het Cultuz-oel ücr.o.r^eli
land - U.S.S.R.«?, is nog niet

X. IMDQNESIB.

Met het grooiendc verzet in de Republiek I.uci-,ni>.t:iö
tegen de z.g. Ling^adjati-ovorcenkomst, cwi v^raet ook in
de kringon dor Ropublikeinscho regooring, in .V:* blad "_In-
donesia" van de '-Per h-imp oon an Ind onc s i a:} gcicaTion m", b oen
artikel? "Eén of *iwec ïanggadjati 's (Ëcn gevaarlijke
bocht)", waarin is gesteld, dat het door de Twcodo Kamer
aanvaardo ontwerp-accoord "in dozonvorm" c en g c-v aar be toe-
kent, omdat het onduidelijk is. Hot hoofdbezwaar schuilt
hiorin. dat door do toelichtingen van Rcgeeringswcgc do be-
toekenis van de overeenkomst is gedegradeerd van een ver-
drag tuöschon Nederland en de Republiek tot een politiek
beginselprogram van do Ncdorlandschc Rcgooring, En overi-
gens bestaan er bezwaren, omdat allerlei vragen, die bo-
antwoord loken, weer open zijn gekomen.

"Er zijn tegenstellingen opgeroepen, die tot ernsti-
ge moeilijkheden aanleiding kunnen goven", aldus wordt ver-
dor betoogd, on ook, dat het tornen aan hot oorspronkelijke
Linggadjati geen andere uitwerking kan hebben, dan het onder-
mijnen van het toch nog altijd wankele vcrtrouv/cn bij do In-
donesiörs in de bedoelingen der Nederlanders»
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Deze en dergelijke uitingen zijn als het ware een
weerklank van do stemmingen in de Republiek togen Neder-
land, dat nog geregeld er van beschuldigd wordt het «oude
koloniale imperialistische gezag" te willen herstellen.
Vooral tijdens een op 7 Januari J.l. te DjocJakarta ge-
houden massamoct'ing hebben republikoinschc leiders o~.
bedenkelijke wijze de Nederlanders beschuldigd van t.--̂ cs-
sic.

Do voorlichting van do Indonesiërs in Noderlc^d,
waartoe het blad zich uiteraard geroepen acht, is zooi1 een-
zijdig en vrijwel steeds in strijd met do wcrkelijko ioitcn,
afgestemd als do inhoud kennelijk is op do uitingen /an Ro-
publikoinschc leiders. Slechts aan de zijde van Nederland
schuilen de fouten: Nederland is tot dusverre niet in staat
gebleken het volkomen vertrouwen dor Indonesiërs te v/.lnjion»
In het nummer van 7 Februari geeft "Indonesië?" nog cons eon
zekere samenvatting van bezwaren, o.a.: de NeiTorlandsche
diplomatie is in eon heel andere richting gaan irjorscn,
voorafgegaan door allorloi feiten on verschi^asc") on, welke
wel noodwendig moosten uitloopon op do cricls 'mr. thans.
Verder: "het steeds luider wordend gokrijsoh van t:Indiö
in Nood"; do "toenemende groei van do sticn'.i-...; van Prof.
Gorbrandy'J allebei zcor Zeker aangemoedig."] O.v..- uct on-
schuldig uitziende rapport van Rommo, het •v.ve.vzoor onwaar-
achtige als demagogische Eerste Kamer-rappor v. van Prof.
Molenaar, enz.".

Eerder is ochter in hot blad al verkondigd, dat "hot
sluiten van het aoooord slechts don indruk van oen sappig
on goed geregisseerd toonoel vermag te wekken, speciaal
bestemd voor intornationaal-applaus".

Inmiddels is uit tal van uitingen in de Republiek
bokcndj dat ook na evontuoolc ondcrtculconingen der Ling-
gadjati-overeonkomst de strijd voor de algohoole vrijheid
zal worden voortgezet en het lijkt wel of daartoe bij
voorbaat de krachten wordon gebundeld. Eonigon tijd gele-
den b.v. is tijdens gen conferentie te Solo besloten om
te geraken tot een fusie van allo Lasjkar Rajats (volks-
legers) op Java en Madoera en kortGeledcn is ook besloten
tot centralisatie van allo strijdorganisaties op Sumatra,
"opdat de strijd tegen do vijandelijke agressie effectie-
ver gevoerd kan worden".

Sedert is bekend gemaakt, dat het Ropublikeinsche
Kabinet do ondcrteckening der Lingeadjati-ovcroonkomöt
hooft ccweigcrd on heeft de Minister-President ven do Re-
publiek te kennen eegeven, dat alu Nederland van do gewa-
pende macht gebruik zou makenf Jciva zal wordon platec-
brand»

De weigering van do Ropublikcinon om hot aoooord to
onderteokenon zal,naar het zich laat aanzien,ook hier te
lande nog moor verscherping dor politieke tcgcnstellineen

- 42 -



- 42 -

ton gevolge hebben, tenzij or alsnog oen uitweg zou worden
gevonden.

Nederland is gebonden aan do interpretatie van het
verdrag in de Twoodo Kamer; do republiek wcigort dozo te
aanvaarden on ia alleen bereid hot ontwcrp-vcrdraf* te tco-
konon op basis ven de artikelen in November 1.1 .'joparc.-
foerd. met inbegrip van de notulen, de toclio^tiuv- ou do
offioieole correspondentie. Men wensoht daar ixiet. ccoondon
te zijn aan besprekingen, die buiten hot officieol-, contact
staan, aldus do bekendmaking.

Na afsluiting van het vorige maondovcrzicht -;n .uoor
in het bijzonder na de behandeling der Linggcdj-.tv-r/Torion-
komst in de Tweedo Kamer zijn noch in de pers, ;3oc>. ,vp ver-
gaderingen in dozen nieuwe goziohtspunten ccopctd , .Do varr-
en tegenstanders staan nog stcods in twee kampen v'.rdoo.uï
tegenover elkaar. Do progrossievon, erootcndecl.i voieütiiftd
in de organisatie "Nederland-Indonosit?", hebber Ĵ.ci. ou.-orus
gemaakt over de houding der zoogenaamde reactie, V.?..T\ .j.t
aan deze zijde nog steeds ernstige ongcrusthoi.c1 lictt.uvfc cvor
de mogelijke ontbinding van het Koninkrijk,

De verconiging "Noderland-Inc'.onosig" hooit oen mani-
fest uitgegeven uit do overtuiging, dat er gevaren dreigen,
welke zoudon kunnen leiden tot koerszwcnking der Nodorlend-
echo Regooring met betrekking tot het Indonesische beleid.
De Nodorlandscho bevolking wordt derhalve opgewekt tot ui-
terste waakzaamheid. Slechts door strikte naleving van
Linggadjr.ti kunnen allerwoge werkzame krc.chtcn van behoud
on gewold worden weorstr.an, aldus heet het. Ook :ïDe Vrije
Katheder" richt togen "do zwenking van do Regeoring naar do
koloniale zijde».

Inmiddels heeft ook een groop tegenstanders, hot
roods eonigon tijd bestaande "Katholioko Comité ven Aqtie
voor Rijksoenheid". dat mot de '"Katholieke Volkspartij"
niets te maken hoeft, eon actie ingezet en een tot do Ka-
tholieken van Nederland gericht manifest uitf.ccoven, waarin,
na bezorgdheid uitgesproken te hebben over den gang' vrji za-
ken in Indiö,clo cisch wordt gestold van handhavinc dor
Rijksoonhoid,

Het is echter niet duidelijk welke vorm van Rijkscen-
hoid wordt bedoeld» Do K.VJ?. hooft bereicls bozwrjron geuit
tegen deze actie.

Tegen de opkomende "storm der reactie" zooals do com-
munist dit uitdrukt, richt zich het blad "Do Waarheid",

Hoewol de C.P.N, vertogcnwoordigd is in de verconi-
ging "Nedorland-Indonesië" blijven de communisten or regel-
matig de voorkeur aan geven ook nog afzonderlijk en op hun
wijze hot RegeeringsbeloicL te bocritiseoron.
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De "Waarheid" verwijt do Recoorinc no£ stoods, dat
zij achter de feiten aanloopt en do conc mislukking na de
andere hooft moeten incassoorcn. De gebeurtenissen ont-
wikkelen zich in Indonesië nog steeds net een dynamische
kracht, aldus het blad. Wat vandaag voldoende scaijnt, is het
morgen al niet meer; wat heden aanvaardbaar is, Lu den
volgenden dnc al weer verwerpelijk £e worden,

"De gedachte "er op los te slaan" heeiTc Aa" v (de
op menig critiok puntoiai de ontw:. tóe , ?. :r:-' door

het hoofd gespeeld en heeft hcnr nu nog niet v-.ïlv.ton, of̂
zoonis hot blad dit met oen paar woorden duj.de i i, il:;,:: vil
stellen: "het sabclcorinkcl der Rceoer'inc"» V'-- 'rv'jc.̂ j/j»
wordt beschuldigd vr.n provocatie cm de Repv̂ .'.j.cïi "i:. . o~.ru -
siö* te verleiden de overeenkomst af te wij2ea.

Het blr.d "De Vlam" van de Stichtinc De V;nk .».« r.l
evenmin te spreken over de reactie. Het is eer. pulvX.'.oV
ecbelm, dat de overcroote meerderheid' der cm oio A> \v% n »'vp
ons Departement van Overzccsohe Ge bied. sde c Ie n, AOV i;ov.'
als de absolute meerderheid onzer officiorr.i x -^v-u'jtiax-
dcrs zijn van Lincccidjati • Sterker dan ooit xv '-,-•} i.v hot
parlement en desnoods op straat de eisch ccnv,-. ir. -"-.eden:
onmiddellijke tcekunin£' van het aocoord, s^'a-y r- so.UJ.p
op de departementen".

Hot blad komt overigens met een verder strekkend
voorstel, n.l. de progressieve groepen in Nederland moe-
ten direct contact zoeken met de vooruitstrevende leiders
in de republiek on wol oen zeer concreet contcct met be-
trekking tot zeer concrete punten vr.n Regeer in^sbcleid nu
en in do toekomst, om t.z.t. tot een eenheid vr.n actie te
Geraken. "Hoc sterker wij de cisch stellen cencr staatkun-
dige scheiding van de beide gebieden, hoc meer wij moeten
naar oen verecni^ing van Neder landsche en Indonesische ar-
beiders en socialisten. Er moet onmiddellijk contact komen
tusschen Nedcrlandsche en Indonesische vakvorceni;' in̂ en.
Er moet oen congres np kortcntcrmijn bijeengeroepen worden
van de Noderlandsche en Indische sociaal-democratie om een
gezamenlijke strategie te ontworpen11.

In dit verband zij vermeld, dat juist de vorige
maand, voor wat betreft Java en Sumatra,oen fusie van In-
donesische VakyereoniginËcn tot stand is £ckor;if.n, n.l. de
"Scntral Or̂ anlsasi Boeroeh Sulocroch Indones i r. ;: "Centra-
1e prcGnisatio van Arbeiclers' fn'gobTcTol Indones iC"t"yi J af-
Iteortln̂  S.O.B«S.I. fchooten, mot zetel te Djoĉ kcjta. De
alcemecnc loidint; is o «a. in handen van Setyadjit» ouc1-
voorzittor van de "Per himp ocnan Inc". onc si a" ( Ams't er dcaa ) .

Ook in "Do Tribune11 van de Revölutionnoir-CoEimunis-
tische Partij te Amstcrclom, is een oproep vcrüchencn aan
de Ncdorlandsche werkers om te konen tot een prcctischo
solidariteit inct de Indonesische bevolking en om de Rofec-
ring Bcel tot aftroden tesdwin^en. Gcpropaeecrd worc.t:
fjcon man en eeon cent voor de imperialisten, onmiddellijke
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• toructrokkine van alle troepen uit Indonesië, vAdr con ar-
beiders- on boeronrceeorine en "Indiö los ven Holland - NU11.
Voor teruetrokkinc der troepen is ook storaninc gemerkt in
een door de C.P.N, te Amsterdam verspreid manifest.

In Eiaendaverzioht No.9 (blz. 21) is beknopt noldinc
Gemaakt van do bclencstelling, die in Indpnosischc krinren
- ook hier te lende ~ bestaat voer de vrijhcidsbewec;inccn
en de toekomst van andere z.£. gekoloniseerde gebieden* In
den gemeenschappen jken strijd tegen het Westen bostr.at
uiteraard óên goiaeonschappolijke doelstelling: do algohoo-
le vrijheid. Laatstelijk is de wensch tot seiaonwerking nog
tot uiting gekomen in oen brief aan President Sookarnp en
aan den Minister-President Soetan SjaBrir ven GcnoraaT-Me.-
joor Aung San, leider van de Birnocsche Anti-FGSclsten-Llca
en een der krachtigste leiders van Birma, dio te' Londen be-
sprekingen hoeft gevoerd over do toekomst van dit gebied on
over de verhouding van Birma tot hot Britsche Rijk.

Aan genoemde rcpublikeinscho leiders schrijft hij:
"Wij verlangen er ton zeerste naar, nauwe betrekkingen aan
te knoopcn net U en do andere volken van Zuid-Oost Aziö"
en: "Senenwerkinc en stcunverleoninc is zeer belangrijk
voor de landon in dit Gĉ °olto van de wereld1'. Verder
wordt in den brief voorgesteld, de Indonesische delegatie
voor eon binnenkort in India te houden Pan Pacific Confo-
rcntie eerst eenleen tijd in Birma te doen verblijven on
daar ven gedachten te wisselen over de tockomoticc vor-
houdine tusschcn Birma en Indonesiö. Op bedelde Pan Pa-
cific Conferentie - het behoeft nauwelijks eczoed - zul-
len de reeds tusschen do cc-bioden in Zuid-Oost Azië be-
staande banden nauwer worden aangehr.eld, Bolencrijk zal
echter ook zijn, te weten of do conferentie en eveneens
de in-Mci a.s. in India te houden Internetionele Studen-
tcn-onnfercntio. waarvoor ook een Inc. ono sis c hè de Ie ca t ie
is uitGCIioc'dlf:d, zich zullen woton vrij te hourcn van con-
nunistische invloeden. Dit schijnt wel zeer tv.djfclechtic,
cezicn de allerwece in Azië bestaande strocnincon net
connunistische doelstollincon of coniministischc tcndenzen,
niet het minst in Ce Republiek Indonesië, waer de laaiende
revolutieeeost bovendien een voedselrijken boelen aen het
connunisnc biedt. Te moer is dit kleunend, ondc-.t ook lei-
dende republikeinsche personen, ofschoon niet bohoorondo
tot de P.K.I., evenals do oonnunisten, onvcrhoold hebben
verkondigd, dat do vrijheidsstrije1, der Republiek zich even-
eens richt tef-on het iuporialisme en het kepitalisno. De
doelstelling dor P.K.I. is echter, naar duidelijk c;cblo-
kcn is: de vorninc van een Republiek Indonesië? op conmu-
nistischen eronfislac» Vandaar, dat de P.K.I. strijdt
nr.ast de Republikeinsche Receerinc, aldus een verklarinc
bij nonde van don verteconwoordiecr ven hot P.K.I.-hoofd-
kwartier tijdons een kortgeleden te Fort de Koek cahoudon
P.K.I.-concros. Bovendien zijn er onder de leiders dor
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Republiek, die blijk gegeven hebben van synpathioön voor
Rusland. Zelfs wordt ook dcor niot-P.K.I.ers in do grootc
nesse blijkbaar doelbewust belangstelling voer Rusland
opcowokt, Den Sisten Januari j,l. toch heeft vorongenoeu-
de Vakcentrale van arbeiders in Indonesië (de S.O.B.S.I.)
Lenin herdacht, terwijl deze Russen-leider op dien datun
(zijn sterfdag) ook is herdacht door het z»c. "Marx-house"
te Djoo Jakarta, een inrichting in den trant vr.n ho't 'ifcrx-
inetituut te Amsterdam. (Het Marx-house, opgericht docr
do Partai Srcialis Posindo-sooialistlsche jcued en door
do P.K.I., beoogt ook scholing van kader door niddol van
cursussen, o.ft. in het Leninisne en Stalinisuc). Do Par-
tai Kannunis Indonesië (P.K.I.), die boduidcnden invloed
heeft op Java en Sunatra, onderhoudt uiteraard contacten
net het buitenland, die kennelijk loopen over Singapore,
Australiö en Nederland. Van Singapore uit bestact, naar
op goode gronden nag worden or-ngenonon, contact net Mos-
kou. Eon dor aanwijsbare verbindingen net Nedorlrjad is
de persoon van M.Joesoof Moede Palen» laatstelijk nog ge-
noemd in Overzicht No.12 (blz.36J die daar te lande op-
treedt als verslaggever van het dacblad MDc V^arhoid"
(C.P.N.) on van het neorbedoeldo blrxl Indoncsia (Porhln-
pocnan Indonesië), beide uitkcaaendo" te r̂istcrcan, waar
naar bekend is al ccruincn tijd een zekere samenwerking
tusschcn deze orcanisatie en de C.P.N, bestaat» Bovendien
bevinden zich in IndiC neerdorc coununistischo cloucntcn,
die hun relaties in Nederland hebben on dc-.arvan in vcor-
konendc gevallen uiteraard het noodif-e gebruik zullen wo-
ton to naken. Ook dient in het ooc £chouCcn te worden, dat
de invloed van Moskou on do comunistisohc bowocinc in In-
diö te stimuleeren, v*Ar don laatsten oorlog, behalve via
plaatsen in het verre Oosten, ook ovor Anstcrcnn liep on
dat na het besluit der Indische Reccorinr, waarbij na de on-
Ccregeldhedcn. in 1926 de Partai Karüiunis Indonosia (P.K«I.)
verboden word, bij hcrhalinc ook viJiuit Ncdorlr-nd door de
communisten pogingen zijn aangewend on in Indid invloed
uit te oefenen. Het liet voor de hand, dat dit ook nu weer
het geval is, althans dient hicrncdc terdege rekening gehou-
den te worden. Aandacht dient derhalve ^csclionkon te worden
aan allo verschijnselen, die verband kunnen houden net in-
vloeden van hot internationale caanunlsrie. Zoo bijv. kan
van belang zijn hot feit, dat C,B.Oorthuys, van beroep
persfotograaf te Anstcrdan en bekend 'staando als connunist,
voor jcurnalistioke doeleinden naar Indie is vertrokken,
naar verluidt in opdracht en op kosten van don Hongaar
Inre Rona, ook van boroep persfotograaf (journalist), die
sedert 1931 daar ter plaatse woonachtig is en die in zijn
ongoving als "comaunistisch georiënteerd11 bekend star.t.
Oorthuys zou in het bezit zijn van oen introductiebrief
van de C.P.N, voer den Minister-President Soetan Sjahrir.
Z46 bestaat voor do C.P.N. - en ook in andere dergelijke
gevallen - do nogclijkheid voor niet direct opvallend con-
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tact not de Republiek on het overbrengen ven instructies
of "raadgevingen" ven Moskou, waar betrekkelijk kort ge-
leden do oormuni stenleider Paul do Groot (A'dau) noc is
geweest. De "Perhiapoenan IhdonesiaM staat uiteraard ook
in geregeld oontcct het de Republiek Indonesië en naar nag
worden aangenonen eveneens net Indonesidrs in het buiten-
land, die daar do zaak van de Republiek verdedigen on pro-
pageer on, In dit verband kan het nuttig zijn enkoio orga-
nisaties in hot buitenland te noonen:

1. Ind ones i en As s oc i ation te Bagdad (Irak) ;
2. Indonesian Students Association, Mecoa-Scndi Arabic.

(Hedjazj ;
3. !Kio Indonosian Yputh Association , Arthur Boender Road,

te Bonbay (India) ;
4« Union of Oycrsoas IndonesicnSt Dcmatacoda Road, Mara-

clana-Coloribo (Ce/lon) ;
5. Indonesian Mos Ion Society, S9a St. Goorde Street, te Li-

vorpool (tengel » J ;
6. Ind onesia Club of Anerioc, 18 Allen Strcetj te New York

(/nerikaj ;
7. Coanittee f or a ̂ grco Indonesiat 242 Myrtle Street, te

San Franclsco 9 californiö
8. Indonesian Students Cofflitteo ,

a. Chunaakoln Street (Mohd Ali Roacl), te Boubay (India);
b. 36 Rohtaki Roc.d, Karoe Bagh, New Dehli (India);

9. Central CoiEittee of Indonesian Indopond anoo t Trades
Hall, te Brisbe.no (Australië).
(Van dit conitó is afkonstic een brochure "Republio of
Indonosia) .

Verder is bekend, dat een nedewerkcr van het blad
Inclonesia te Bagdad (Irak) is: Inron Rosjadi. tevens node-
werker van het republikeins c hè persbureau "Antara51 on ver-
der deel uitnakcnde vaji do sub l gcnoendo Indonesische
vrijhei ds organisatie aldaar. Hier ligt dus c.l direct con-
tact van de "Porhinpoenan Ind onesia" te Austcrc"rj.i not hot
buitenland. In hot volgende overzicht wordt hierop nader
toruggekoncn.

Wat het contact mot Moskou betreft, verdient vcnaol-
ding, dat de Indonesische Studenten Organisatie "Srjokat
Peladjar Indonosia" op Java kortgeleden een danktelcgran
zond aan de Student on- af decling van de Anti-Fasoistisohc
Jongcrenbond te Moskou voor diens gelukwens c hen voor den
Indonesisohen strijd.
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Het Multatuli-conootschap heeft naar aanleiding van
hot feit, dat" hot 19 Februari 1947 zestig jarj? Geloden is,
dat Eduard Douwes Dekker (Multatuli) to Niedor-lncclhciB
overleed, te AmsterCrn enkele bi jcenkonston ceorccnisoerc!.
en oen hercTonkings -tont oons telling, cl ie ook noc enkelo
weken in Antwerpen zal worden gehouclen.

Don 25sten Janunri J.l. zijn Chineozon uit ncorCore
plaatsen in NcclerlcvncL te Leiclen scnonGokoncn ter vierinc
blijkbaar van het Chineesch-Niouwjaar, dc.t veer dit jaar
op 22 Januari j.l. viel, Er zijn geon bijzonclorhcc.cn te
ve molden,

22 Pebrucji 1947.


