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I. ACTS DER Q«P.N« JDE WAARHEID) QP DE GEBEURTENISSEN IN

De politieke gebeurtenissen van eind Februari 1948 in
TsJecho-Slowakije drukten in de maand Maart ook hun stempel op
de gedragingen der C«P.N. Haar leiders hebben zowel in woord
als geschrift uiting gegeven aan hun onverdeelde instemming met
de jongste staatkundige ontwikkeling in do Ts jeeho-Slowaakse
Republiek.

Het Dagelijks Bestuur van de G. P, N» publiceerde een ver-
klaring, waarin het 'zijn vreugde uitsprak over do schitterende
overwinning, dank 'zij de vastberaden houding van do Tsjechische
arbeiders, boeren en progressieve intellectuelen, onder leiding
van Gottwald op de reactie behaald.

De Partijleiding propageerde, zoals door hot communisti-
sche propaganda-woekblad "Voorwaarts" tot uitdrukking is ge-
bracht, dit standpunt:
"Voor vooruitstrevende krachten - ook in ons land - zijn de ge-
beurtenissen. die zich gedurende de laatste weken in Tsjecho-
Slowakije voltrokken hebben, van onschatbare betekenis. Langs
democratische weg, steunende op do wil van hot volk, werd een
nieuw kabinet gevormd door dq communist Gottwald, bestaande uit
ministers van allerlei richtingen. Uit overtuiging, of gedwongen
door de v/il van hun leden, daar zij anders het vertrouwen zouden
verliezen, hielpen "groeperingen mede om de crisis in oen snel
tempo op te lossen. En niet alleen de twaalf ministers, provoca-
teurs en samenzweerders, maar ook de buitenlandse lakeien staan
nu te koop".

Bij deze opvatting sloot- ook do "Vrije Katheder" zich aan
mot deze conclusie :
"Het staat dus vast, dat de crisis bewust door de rechtse partij-
en is geforoeerd ïict de bedoeling een zakonkabinet zonder commu-
nisten te vormen".

"De Waarheid" (20-3-»48) betoogde:
"Wij willen oen werkeli-jk nieuw Europa opbouwon, waarin iodor
eerlijk mens vrij kan ademen en in vrede loven en werkon. Tsje-
cho-Slowakijo heeft een stap op die weg gezet en alles wat looft
van de vrees van onwetenden roept moord en brand. Europa strijdt
voor een nieuv/o vorm van democratie. Do formolc democratie van
het kapitalisme, die, volgons oen v/oord van Romain Rolland, aan
rijkon zowel als armon verbiedt onder bruggen te slapen, hoeft
voor 1940 het fascisme voortgebracht en dreigt thans nieuwe on-
heilen te produceren. Mon kan er niet bij blijven stilstaan. Men
moot verder» De volksdemocratieCn in Oost-Europa (on eens rcods,
vóór de oorlog, in Spanje) blijken een stap vooruit. Welaan, dan
moet men deze sta? zotten, ook al trapt men daarbij op do zocr
gevoelige tonon der reactie".

"De Waarheid •' spreekt in het hiorvoren geciteerde over do
formolo democratie van hot kapitalisme en stolt daar tegenover de
Vollcsdomocratie der communis t on. In dit verband is hot nuttig de
zienswijze te recapituleren van de Amsterdamse communistische
wethouder Dr. B. S «POLAK. Hij hiold 17 Maart j.l. in een kring
van voornamelijk studenten een inleiding op con dcbatavond, go-
organisoord door do Amsterdamse studentenverenigingen "Periolcs"
cnqpolitola", Zijn opponent was Drs.L.de Jong, directeur van
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het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam. Drs.de
Jong kwam, nadat hij de ondemocratische weg, door het Tsjechi-
sche communisme gevolgd, had aangetoond, tot de gevolgtrekking:
"De communisten hebben de bewering van een ontdekte aanslag
niet waar kunnen maken, nergens was gewapend verzet, nergens
was terreur. De bevolking was volkomen passief dóór intimidatie.
Er heerste bij haar een »Untertanen-mentaliteit»»'.

Wethouder POLAK zeide in de gebeurtenissen van de laatste
maanden geen Russische machtspolitiek te zien, maar een natuur-
noodzakelijke ontwikkeling in de maatschappelijke omwenteling.
Het thans zo scherpe vormen aannemend anti -communisme noemde
hij een front van de zwartste reactie. Hij becritiseerde de
K, V. P. -leider ROMHE en de Partij van de Arbeid. "Als men ons
bestrijden wil door het scheppen van welvaart dan zullen wij
daarbij graag helpen. Wij willen graag overbodig zijn", aldus
deze inleider.

De kern van Polak's rede, afwijkend van het betoog terza-
ke van vele andere communistische sprekers in Nederland, lag
aan het slot van zijn referaat. Wethouder Polak meende, dat de
thans zo duidelijk naar voren tredende angst voor het communis-
me een erkenning inhield van machteloosheid tegenover eigen pro-
blemen der imperialistisch-kapitalistische klasse, welke momen-
teel nog een groot deel van de wereld beheerste. Door deze groep
zou niet worden gestreefd naar werkelijke vrede en welvaart.
Zij zou hot communisme slechts vrezen on bestrijden omdat hot
haar heersende positie, aantastte. Later had dezelfde vijand (die
in 1917 oen interventie-leger tegen Rusland deed oprukken om do
Sovjot-Unie te vernielen) kans gezien, nationaal-sooialistisöhe
en fascistische legers te doen oprukken tegen do Sovjetstaat,
Maar ook deze poging tot het doon leegbloedon van Rusland,- was
mislukt. Als leidend principe stelde spreker vast, dat binnen
het kapitalisme de sociale en economische moeilijkheden niet
opgelost konden worden, terwijl dit in oen socialistische gemeen-
schap wel mogelijk zou zijn, maar nog niet gedaan kon worden
door de druk van de vijand. Spreker achtte het heel normaal,
dat de buurlanden van de Sovjet-Unie haar systeem overnamen en
dat er een grote mate van samenwerking ontstond. Ook Tsjecho-
Slowakije kende na de tweede wereldoorlog het begin van een in-
grijpende sociale hervorming. Men streefde daarbij naar liqui-
datie van het grootgrondbezit en socialisatie van de belangrijk-
ste industrieöni Deze wijzigingen zouden worden opgenomen in de
nieuwe grondwet, welke begin 1948 klaar zou moeten zijn. Dit
rogeringsprogram had do goedkeuring van do verschillende par-
tijen.

Inderdaad werd, volgens de inleider, met do wijziging van
do grondwet eon begin gemaakt, maar reeds spoedig bleek, dat de
machtige klasse van grootgrondbezitters zich niet aan de regels
van de demooratie wenste te onderworpen, do voorgenomen maatro-

- gelen saboteerde en sleutelposities in hot machtsapparaat bezet
hield.

Toen deze tactiek aan do communistische partij duidelijk
niet lawerd, moendo ook zij, aldus wethouder PoiaK, niet langer

mooi to kunnen blijven on maakte gebruik van do KaDinotsorisis,
daarbij gesteund door'de vele' demonstraties, waaraan OOK met-
communisten deelnamen. Po sociale hervorming moost doorgang
vinden. Wanneer men hot gebeurde in Te jeoho-Slowakijo dictatuur
wonste to noomen, dan vroeg spreker zich af. wat demooratie en
wat dictatuur was, "De burgerlijke democratie brengt vele on-
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volkomenheden; het ware Marxisme brengt een beperkte hoeveel-
heid dictatuur naast een bepaalde hoeveelheid vrijheid"•

Het verloop der gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije was
ni et f gr me el -democr at isph, zo constateerde dus de Amsterdamse
wethouder, Deze uitspraak is te beschouwen als de uitzondering
op de communistische regel, volgens welke de jongste gebeurte-
nissen in Praag juist bij uitstek wettig en democratisch moeten
worden geacht. De communistische woordvoerders in Nederland,
uitgezonderd wethouder Polak, hebben die regel nauwlettend ge-
volgd.

Kennelijk was ditmaal afgeweken van het gebruik bij de
C.P.N, om aan haar woordvoerders soherp omschreven richtlijnen
te verstrekken ten aanzien van het te behandelen onderwerp. De
talrijke toespraken kenmerkten zich dientengevolge door een
meer persoonlijk inzicht. Zij leveren bij onderlinge vergelij-
king soms markante verschillen op, welko echter van inoidontolo
aard zijn.

Fred SGHOONEMBERG. lid van het Dagelijks Bestuur der
C.P.N, en hoofdredacteur van "De Waarheid»', sprak bij voorbeeld
te Sappemeer (21-3-*48) over een levonde democratie *

Over Tsjecho-Slowakije zeidc hij. dat Kort voor de bevrij-
ding van dat land door de verzetsbeweging van alle partijen al-
daar oen gezamenlijk plan voor wederopbouw was opgesteld en tot
uitvoering gebracht. Ook in Nederland was dat plan gerijpt, doch
door do afvalligheid van de Partij van do Arboid was er niets
van terechtgekomen.

In Tsjecho-Slowakije waren de partijeh elkander echter
trouw gebleven. Tevens was mon overeengekomen vóór Mei 1948
niouwo grondwettelijke verkiezingen te houden. Do mensen waren
in dat land vrij in hun doen en laten en goon onkele minister
was gedwongen geweest heen te gaan, daar alle partijen recht
van spreken hadden. De ministers die waren heengegaan, hadden
daarom gevraagd. Zij waren, volgons Schoononborg, niet democra-
tisch. Van een-aansluiting bij Rusland was volgons hem geon
sprake. V/at daar was geschied, was de volkswil, een levende de-
mooratie voor het volk van Ts jocho-Slowaki jo, dat daarbij wel
zou varen. "Ik voel mijzelf volbloed Nederlander», aldus Schoo-
nenberg» MIk zal werken voor do levende democratie van dit land
en zal Nederlander blijven. Zo denkt ook het volk van Tsjooho-
Slowakijo".

Te Zwolle zoido J«H.van BORK over de volksdemooratio o.a.:
"De C.P.N, maakt gebruik van do parlementaire rechten en past
ze ook toe, doch zij houdt ook rekening mot de wil van het volk.
In Tsjeoho-^Slowakijo eiste het volk de nationalisering van do
industrie en dit is gebeurd. In BelgiO, Frankrijk en Italië moe-
ten de communisten uit de regering treden op bevel van Amerika»
Dit zou in Tsjeoho-Slowakije ook gebeuren, doch wij namen de
leiding daar over".

In een Rottordamse bijeenkomst sprak het Amsterdamse ge-
meenteraadslid voor-de C.P.N., Henk GORTZAK» Hij constateerde,
dat de steen des aanstoots in Rotterdam Tsjecho-Slowakije is
en in Amsterdam zijn het de V/elvaarts comité 's. Hoofdzaak is,
volgens spreker, echter, dat dit alles op»Befehl" van Truman
gebeurt en wordt uitgevoerd door'lieden,-die niet anders kun-
nen zingen dan de "Marshallaiso",
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"De Communisten belijden de Marxistisch-Leninistisohe leer

en staan daarnaast óp het standpunt van de Amerikaanse vrijheids-
strijder Lincoln, n.l. een regering van en door het volk. De com-
munisten juichen de ontwikkeling in Tsjeoho-Slowakije en andere
Oost-Europese landen toe, omdat duidelijk blijkt, dat het volk
daar er achter staat».

Spreker noemde déze ontwikkeling een kleine stap verder
naar welvaart en vrede, om dan te vervolgen:

"Er zijn geen communistische politieke delinquenten, maar
dé andere partijen hebben hun Colijn, de Geer, Vorrink, Romme
e.a. en hun partijen gingen op het kritieke ogenblik onder". Spr.
ontkende daarom, dat de grens liep tussen geloof en ongeloof,
want men kon "gelovig" zijn land dienen en verraden. De communis-
ten hebben evenwel hun partij, de partij die hen nooit in de
steek laat en eenvoudige mensen tot de beste zonen en dochters
van het Nederlandse volk maakt. Als heb dan nodig is vreten deze
mensen te stervén'met op de lippen eer vers, dat ze nooit ge-
leerd hebben, n.l. «Den Vaderland getisuwe, blijf ik tot in den
dood»."

Gortzak zeide het volgende antwc ard te willen geven op de
vraag wat de communisten zouden doen lij gelegenheid van een
nieuwe tiende Mei; -'Als leerlingen vai Marx en Engels zullen
zij zich ten sterkste verzetten tegen élke bezetting, die hier
komt om de vrijheid te onderdrukken; • i het verleden heeft be-
vestigd, dat de comrjunisten deze opva &ing waar maken. Daarom
strijden de o.ommunisten dan ook thans «eer uit allo macht om do
dreigende Amerikaanse bezetting af to vonden. Do Russen daaren-
tegen zijn in de geschiedenis,in togc stelling met anderen,nim-"
mer als onderdrukkers opgetreden, wel als bevrijders. Denk bijv.
aan de Kozakken. Yfat de reactie thans als Russische agressie
ziet, is niets anders dan dat Ruslanc zekerheid nodig heeft om
in vrede zijn enorme oorlogsverliezei te boven te komen. De be-
groting voor Marine en Leger is in R\d lager dan in 1938,
terwijl de Amerikaanse elf maal zo gi >ot is, als die van 1938.
Gortzak besloot met te zeggen, dat di communisten er voor zoudon
strijden, dat het Hollandse volk op I Dllandso manier tot een
vrij en welvarend leven kwam.

Uit deze vermelde toespraken - aan to vullen met talrijke
andere - blijkt mede de opzet om een beroep te doen op de ver-
zotsgoest van do C,P.N.-propaganda tJjdens do oorlog. De oprech-
te vaderlandse gezindheid dor communü.sten dient uit die geest
van verzot to worden afgeleid»

J .H «van BORK wijdde aan dit verzot tijdons oen openbare
filmvertoning van Radio Werkend Nederland bijzondere aandacht
aan het gebeuren in Ts jeoho-Slowaki je. "Ook daar", aldus deze
spreker,"heeft de partij van het verzet, dat is de communisti-
sche partij, pal gestaan. Zonder óén druppel.bloed vergieten is
er de macht door de arboiders overgenomen^ De bewering, dat Sov-
jet-troepen aan de grens van Tsjecho-Slowakijo hebbon klaarge-
staan om in te grijpen, werd door hem een lotfgon genoemd. De
troepen, die in Praag handelend waren opgotredon, zouden de voor-
malige B.S.-ers zijn. Tsjocho-Slowakije had na do capitulatie
van Duitsland zijn B.S. behouden on niet, zoals in Nederland,
spoedig opgeruimd. Dit opruimen van de B.S. in Nederland werd
door spreker gehekeld. De B.S. in Tsjecho-Slowakijo was thans
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het leger, waarop cle Tsjechen trots waren.

In België. Rrankrljk en Italië waren door de van buiten
af gevoerde politiek de communisten, uit de regering gezet. De
stilte, die op dit ogenblik heerste, was niet de stilte van de
angst, maar de stilte van de groei van het verzet. Straks zou-
den de omstandigheden bekend maken, waarom deze stilte er was
geweest.

De leider van het Propagandabureau der C,P.N*. Nico A»
MOÜRER. sprak eveneens over de Tsjechische volksmilitie ais de
niet ontbonden Binnenlandse Strijdkrachten (B.S»), die zorgde
voor een onbloedige omwenteling» Mourer vergeleek de toestanden
vóór de ommekeer in Tsjecho-Slowakije met de huidige situatie
in Nederland. Óók daar werden beloften gedaan, welke nimmer
werden ingelost. De beloofde nationalisatie werd niet uitge-
voerd. Verdeling van het grootgrondbezit vond niet plaats.

In industriële oentra van ons land wordt bij voorkeur met
bewondering gerept van de communistische praktijken van revolu-
tionnaire aard.

Op 25 Maart 1948 sprak Jan HAKEN, C.P.N.-bestuurder en
Tweede Kamerlid, te Hengelo over nationalisatie van bedrijven
en verdeling van het grootgrondbezit in Tsjecho-Slowakijo onder
.de kleine boeren* Hij stelde de vraag; "Is dat v/at bijzonders?
Ik wilde, dat v/ij hier in Nederland ook reeds zover waren. Met
de bedrijven is nu eveneens korte metten gemaakt en ik wilde,
dat wij hier in Hengelo ook zover waren en dat mijnheer Sterk
aan de deur van zijn fabriek stond en de arbeider er in. Maar
laten ze er rekening mee houden, ook hier komt het zover en dan
zullen wij gezamenlijk als democratische arbeiders de vruchten
van ons werken plukken*

Ik ontzeg een ieder het recht, oritiek uit te oefenon op
de Tsjeoho-Slowaakse arbeiders, die thans hun rechten verkregen
hebben. Alleen spijt het mij, dat het hier in Nederland nog niet
zover is, maar roken er op, ook hier komt het zover".

II. MISLUKTE 24-UUBS-STAKING TE AMSTERDAM.

h enige gemeenten des lands, waaronder de twee grote ha-
ven^ ion Amsterdam en Rotterdam, werd aan de communist i s ohe

_ _ _ » « . v M _ _ . _ . _ » _ « _ « _ . . . _ _ • _ « • J . • * _ _ . * _ S • _ ̂  J .M _ .« »̂. A ,M £• * • •» • Aa A >̂ t* r+f* _wethWiers verzocht hun zetels in het dagelijks bestuur der ge-
meente ter beschikking te stollen, zulks wegens hot geschokte
politieke vertrouwen. In de Tweedo Kamer der Staten-Generaal
viel 19 Maart j.l. de beslissing om de communistisohe Kamerle-
den in den vervolge te weren uit de Commissie voor Buitenlandse
Zaken. Tegen deze uitsluitingen hoeft de C.P.N»,in naam van
haar democratische rechten, front gemaakt*

Sommige kopstukken dor'C.P.N. (o,a, de Amsterdamse wet-
houder Polak) poneerden de stelling, dat do aanwezigheid van
communisten in de bestuurscollege's, economische verslechterin-
gen, zoals verhoging der tarieven van gemeentebedrijven o.d.»
had voorkomen. De communistische wethouders en andere bestuur-
ders, wier verdwijning men thans eiste, zouden, volgens Pojafc»
kans hebben gezien hun invlood tot nu too zodanig te gebruiken,
dat belangrijke wijzigingen, wolke de regering wenste, niet
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waren doorgevoerd. Ook was het de communisten door hun macht in
de raad mogelijk geweest pressie te oefenen op de leden van 6e
Partij van de Arbeid* Hetgeen thans in Amsterdam gebeurde (de
eis aan communistische wethouders om hun zetels ter beschikking
te stellen), moest volgens Polak niet worden gezien als iets
van plaatselijk of landelijk karakter. Het hield z.i. verband
met het wereldgebeuren.

De tweede communistische wethouder in de hoofdstad,
L.SEEGERS. merkte in een oprichtingsbijeenkomst voor een Wel-
va ar ts c omi té te Amsterdam o«a« op;

"Men noemt ons landverraders, omdat we sympathiseren met
de Sovjet-Unie; dat laatste is waar, dat is geen geheim meer*
Wij zouden opdrachten krijgen uit Moskou, alsof Moskou het niet
druk genoeg heeft met z»n eigen zaken".

Met betrekking tot een mogelijke vervdjdering van commu-
nistische wethouders en leden van Gedeputeerde Staten, zeide
Seegers: "Maar we zijn niet gebrand op onze zetels; wij zijn
daar neergezet door de arbeiders, de strijd gaat verder; met
behulp van die arbeiders komen we spoedig terugt".

Inmiddels heeft de C.P.N.-leiding tevergeefs getracht
een politieke proteststaking te forceren. Zij koos daarvoor Am-
sterdam als operatieterrein. De bedrijven zouden daar 24 uur
achtereen "platgelegd" moeten worden om kracht bij te zetten aan
de actie. De bedrijven moesten zodoende -antwoorden op het tegen
de C.P.N,-vertegenwoordigers gerichte politieke offensief. Het
plan der communisten is echter op een volslagen mislukking uit-
gelopen* Niet meer dan tweeduizend Amsterdamse arbeiders hebben
het stakingsparool der C.P.N» opgevolgd» In de Amsterdamse ha-
venbedrijven waren er op een totaal van 4000 man 500 stakers»
Bij de British American Tobacco Company legden 450 jeugdige per-
sonen van de totaal 576 arbeiders het werk die dag neer» Voor
zover bekend is ge v/orde n, heef t het gem'e enteper soneol van Amster-
dam, merendeels georganiseerd in de E.V.C, en waarvan omstreeks
1500 man deel uitmaken van de afdeling Overheidspersoneel-C.P,N.,
niet aan de staking deelgenomen.

Het Amsterdamse raadslid Henk GORTEAK zou trachten in de
gemeenteraadszitting van Woensdag 24 Maart 1948 de motie inge-
trokken te krijgen, waarin de heren L.Seegers en B.Polak werden
uitgenodigd hun zetels in het college van B,en W. van Amsterdam
ter beschikking to stellen. De algemene staking op die dag was,
zoals hiervoren reeds vermeld, bedoeld om kracht bij te zetten
aan de communistische eis* Voorts zouden grote groepen arbeiders
langs het stadhuis moeten defileren op het tijdstip dat de wet-
houderskwestie in de gemeenteraad aan de orde werd gesteld. Van
het voorbijtrekken van protesterende arbeiders is niets terecht-
gekomen. Enkele communistische spreekkoron werden door de poli-
tie verspreid in de buurt van het raadhuis en voor het dagblad-
gebouw van "De Waarheid".

Een week later, in de raadsvergadering van Woensdag ?1
Maart 1948, werd de desbetreffende motie met 29 tegen 14 stommen
(die der C.P.N.-leden) aangenomen.

De CéP.N. heeft zich, na do klaarblijkelijke mislukking
der staking snol van haar eigen stakingsinitiatief vervd.jderè.
De C.P.N.-propagandiöt J .H.van BOEK ging zelfs zover in hot open-
baar vast te stellen, dat de Pertij mot do staking van 24 Maart
1948 niets uitstaande had gehad4
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De openbare debatten in de Amsterdamse gemeenteraad over
de onderhavige motie wierpen daarop evenwel een ander licht.

Op Donderdag 25 Maart 1948 kwam eerst Joop van SjlNTEN aan
het woord. "De Waarheid" (27-3-»48) meldt hieromtrent:

"Deze motie is een schande voor de Amsterdamse gemeente-
raad, meneer de voorzitter", zo riep Joop van Santen aan het be-
gin van zijn redevoering verontwaardigd uit, "Men wil de commu-
nistische wethouders uit het college verdrijven en men heeft een
stok gezocht om een hond te slaan» Maar mogen wij in een democra-
tisch land nog alsjeblieft voor welvaart van de volksmassa strij-
den? Ik tart iedereen te bewijzen, dat in onze manifesten voor
de welvaartsbeweging staat, dat wij in Nederland de weg van Tsje-
cho-Slowakije moeten gaan. Het staat er niet in en daarmede ver-
valt de zin van de hele motie".

De communistische wethouder I.SEEGERS verzekerde, dat, in-
dien de Nederlandse veiligheid zou worden bedreigd, van welke
zijde dan ook, de aanvaller de G.P.N, tegenover zich zou vinden.

De Amsterdamse wethouder B.C.FRANKE (P.v.d.A.) antwoordde
vervolgens: "Onze bezwaren dateren van het moment af, dat doze
wethouders (bedoeld zijn Polak en Seegers) hun handtekening heb-
ben gozet onder een manifest, dat opriep tot vorming van z.g.
welvaartscomité's"«

Dit was,volgons spreker, niet In ovoreenstemming met het
ambt van wethouder. Wethouder Franke doolde verder aan do Am-
stordamse raad mede. dat er op 20 Maart J.l. oen vergadering was
geweest van do bedrijfskernen van do gemeentebedrijven. De hoer
Brandenburg (C.P.U.) hoeft daar gezegd, dat in Amsterdam hot werk
"plat" moest.

Hierop interrumpeerde hot raadslid H.GQRTZAK (C.P.N.): "Uw
spionnen hebben U, zoals moer is gebeurd, verkeerd ingelicht",
waarop de wethouder Franke repliceerde: "Hot spijt mij, mijnheor
Gortzak, maar ook U hebt daar hot woord govoera'-*

Het raadslid W. van WIJK (C.P.N.) riep hierop: "Daar woot
jo niets van". Wethouder Franke vervolgde: "Het spijt mo, mijn-
heer van Wijk, maar U was or ook bij".

Na deze «woorden van wethouder Franke werd er van communis-
tische kant niet meor geïnterrumpeerd. Tenslotte werd, zoals bo-
kend, do motie mot 29 stemmen voor en 14 (die der C.P.N.) tegon
aanvaard.

Onmiskenbaar springen de revolutionnairo gezindheid on
praktijken der C.P.N., medo golot op vorenstaande uitlatingen,
wederom in het oog. Uit tactische overwegingen verdoezelt do
C.P.N, in het openbaar haar belangrijkste doelöv.eJ.ling: het stre-
ven naar do dictatuur van hot proletariaat. Haar unanieme lof-
prijzing van do communistische praktijken in Tbjecho-Slowakijo
toont echter aan, dat doze revolutionnaire doelstelling niet is
prijsgegeven.

••De communisten hier te lande hebben in het openbaar met
nadruk gesproken over het wezenlijke verschil tussen do WelvaartD-
comité's. welke zij in Nederland willen oprichten, en de bewapen-
de Comité»s van Actie in Tsjecho-Slowakije. De C.P.N.-leiders
hebben echter tezelfdertijd hun bewondering voor hot effectieve
optreden van de Tsjechische Comité's vp.n Actio geenszins vorhei-
mol.ijkt.
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Te dien aanzien verdienen de uitzendingen in de Nederland*
se taal van Radio-Moskou over de gebeurtenissen In Ttejecho-Sïo-
waklje enige aandacht, Ze kunnen, qua toon en inhoud, met de
communistische commentaren in Nederland worden vereenzelvigd. -
De omroepster zeide d.d. 26-2-»48 o.a.: "De gebeurtenissen in
Tsjecho-Slowakije zijn eeji slag in het gezicht der reactionnai-
re groep. De afgetreden ministers zijn verraders van het natio-
nale front". Op 9 Maart 1948 luidde het: "De nieuwe regering
Gottwald is bevrijd van de rechtervleugel, die besluiten sabo-
teer de" •

Deze beweringen werden door do C.P.N, klakkeloos overge-
nomen ,

III. DE WELVAARTS-ACTIE.

Mede naar aanleiding van de bekende gebeurtenissen in
Tsjecho-Slowakije is in anti-communistische kringen in ons land
heftig gereageerd op de activiteit van de communistische Volks-
beweging voor Nationale Welvaart (zie het vorig Maandoverzicnt).

Zoals bekend ging het' hoofdbestuur van het Nederlands Ver-
bond van Vakverenigingen er reeds toe over als zijn wens te ui-
ten, dat geen lid van het N.V.V. enigerlei medewerking aaa de
communistische "stengun-oomité's" zou verlenen. Elders is even-
eens met klom gewaarschuwd togen dozo z.g. Welvaartsoomitó's.
Op 20 Maart 1948 besloot de algemene vergadering van de Algemene
Diamant bewerker s Bond mot grote meerderheid van stommen tot goed-
keuring van de beslissing van de bestuursraad on het bestuur van
do A.D.B, om hot hoofdbestuurslid D.SPAANS te royeron. Dit van-
wege zijn zitting nemen in hot voorlopig wolvaartsoomité Amster-
dam*

Ongeacht de vele tegenkantingen blijft de C.P.N, doze co-
mité 's propageren en vormen. Zij tracht daarbij do schijn to be-
waren, dat do Volksbeweging voor Nationale Welvaart eon onafhan-
kelijke en nationale actie beoogt.

Zo zou met de communistische partij niots-to maken hebben
en zich evenmin met partijpolitiek inlaten,

In werkelijkheid moeten de Welvaartscomité's dienon als
vangarmen der C.P»N, .

"De Waarheid" van 8 Maart 1948 sprak duidelijke taal in
het verslag van eon rode, die de Partijsecretaris, Paul do GROOT,
op Zondag 7 Maart in het Rembrandt-theater te Amsterdam uî spras.
Onder de kop "Tsjoohoslowaakse omwenteling geen nieuw Mtlnchen,
maar nieuw Stalingrad" bevat dit verslag o.m, ö.o volgende zin-
sneden uit zijn toespraak:

wDc gebourtonissen in Ts jochoslowakijo zi-jn daarom zo be-
langrijk, omdat zo de werkers In do gehole wereld toonden, hoe
zwak de reactie is. Wanneer de arboidersklasso óén van wil op-
troodt togen de bourgeoisie, is hot mot haar heerschappij go-
daan", en vordor op: *

"Onze taak zal het zijn arbeiders en booren, intellectu-
elen on middenstanders nauwer aaneen to sluiten in comité«s
voor Nationale Welvaart, Deze comité«s moeten do spil worden van
ccn volksbeweging, die ook in ons land do reactie buiten de ̂
zal zotten".
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En het communistische propagandablad "Voorwaarts" stelde
vast, dat deze comité's hun voedingssappen ontlenen aan de on-
tevredenheid, v/elke zich onder de heersende omstandigheden van
grote groepen der bevolking meester maakt. Woordelijk luidt het:

"Zij willen deze ontevredenheid.-mobiliseren tot een mach-
tig front tegen de anti-nationale Amerikaanse parti-j. Daarom is
de werkzaamheid van de Welvaartscomité's niet beperkt tot verzet
tegen de aanslagen op het levenspeil, tot het formuleren van ei-
sen en het activeren van de bevolking ter vervulling van deze.
eisen. Hun werkzaamheid reikt verder. In deze comité «s moet een
systematische voorlichting plaats vinden. Zij moeten zich poli-
tiek ontwikkelen". .. *

Henk GORTSAK verklaarde nochtans te Amsterdam op de eerste
vergadering ter oprichting van een buurtcomité, dat de C.P.N,
als zodanig niets uitstaande heeft met de comité's. Joop van
SANTEN deelde in een andere samenkomst mede, dat het 'doel van de
comité's is "de concretisering van de in het werkend volk van
Nederland levende wensen en dat zij als het ware geboren waren
uit de grote massa van deze wensen"«

Een door de communisten alom in den lande verspreid mani-
fest onder de titel "PRAAG...... «DEN HAAG" . laat geen twijfel
over aan de politieke intenties der C.P.N,, mede t,a.v. doze
We Ivaarts comité"'s. In dit manifest geven de communisten hun le-
zing over het gebeurde in Praag, met de ouwekking die weg ook
hier te gaan»

Het beleid van de K.V.P. en de P.v„d.A« wordt in genoemd
pamflet scherp gelaakt. Deze partijen zouden thans pogen de aan-
dacht van hun wanbeheer af te loiden, "Nederlanders woest waak-
zaam. Laat U geen angst aanjagen met eon niet bestaand "Russisch
govaar'1, maar verzet U tegen hot nieuwe Duits-Amerikaans e gevaar,
dat aan onze Oostgrens wordt opgeroepen. Vergeot de 10e Mei 1940
niet en staat niet toe, dat opnieuw het Duitse fascisme op de
boen wordt geholpen".

De C.P.N, is zich kennelijk ernstig bewust van de toegeno-
men govaren, welko haar positie in Nederland bedreigen. Vandaar,
dat haar propaganda heftig ageert tegen de terugslag hier te
lande op de gebeurtenissen te Praag. Tijdens eon openbare verga-
dering van het Yfelvaartscomité Amsterdam (18-3-'48) zeido Jaap
BRANDENBURG, leider van het Bedrijfsbureau dor Partij:

""Men poogt door een leugonoampagno de Welvaartscomité 's
in discrediot te brengen. Men zegt, dat deze zijn gesticht op
last van Moskou of in verband met do ontwikkeling in Tsjooho-
Slowakije, Maar do feiten zijn, dat onze C.P.N.-raadsfraotie met
enkele anderen reeds tot de oprichting van do comité«s besloten
toon or nog geen sprake was van eon ommekeer in Tsjooho-Slowa-
kije"»

Andere zegslieden der C.P.N, verwezen voor do geboorte van
deze comité's naar het Kerstcongros der C«P»N. in December 1947,
dat hot definitieve besluit nam om tot oprichting ervan te komon.

Het feit, dat overeenkomstige comité's op communistisch
initiatief in andere Europese landon (Italiö, Frankrijk, Bblgiö,
de oostelijke zftne van Duitsland) verrijzen, duidt ovenwol op do
waarschijnlijkheid van eon centraal geleide campagne, mogelijk
met behulp van het Communis t isoh Informatie bur o au to Belgrado
(Cominform), dat sedert Septemoer1947 officieel ging optreden.
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Te Arnhem sprekende, trok J.H,van BORK een parallel tussen
de gebeurtenissen in de Sovjet-TJnie in l̂ l? en de huidige in de
Oost-Europese landen, waar in beide gevallen het volk de kapita-
listische overheersing voorkwam. Hij noemde zulks voor de recen-
te gebeurtenissen een van de verdiensten van het ovengenoemde
Cominform»

"De Volksbeweging voor Nationale Welvaart" belegde inmid-
dels d.d. 4 AprlT 1948 haar eerste stedelijke conferentie in de
Apollohal te Amsterdam. De dertig voorafgaande buurtvergaderin-
gen hadden, blijkens "De Waarheid" (5-4-'48) naar deze conferen-
tie niet minder dan 600 gedelegeerden gezonden. Het communisti-
sche Eerste Kamerlid Joop van SANTEN meende tegenover "de bank-
roetierspolitiek van de regering" te kunnen stellen Mde grond-
slag van ons Welvaartsplan, de welvaartsbeweging, die de zelf-
standigheid van ons land beoogt, samenwerking mot Oost-Europa
en Indonesië nastreeft en strijdt voor de verheffing van het le-
venspeil van de werkende bevolking".

De conferentie nam een resolutie aan waarin de bevolking,
ongeacht politieke of religieuze overtuiging,werd opgeroepen toe
te treden tot de YJclvaartscomité 's. Het gemeenteraadslid H.Gort-
zak had zolfs als doel gesteld "alleen in Amsterdam ten minste
50.000 leden voor de Volksbeweging voor Nationale Welvaart te
winnen".

Op een der door deze Volksbeweging te Zaandam verspreid
pamflet werd als een soort van aanmoediging vermeld, dat de le-
den geen contributie verschuldigd waren. In tegenspraak hiermede
is de mededeling van Gortzak in een conferentie op 4-4-«48 be-
legd door het Voorlopig Welvaartscomit£ Amsterdam van de Volks-
beweging voor Nationale Welvaart, dat iodor lid eenmaal per jaar
oon kleine bijdrage moot geven.

De communistische leiders bezinnen er zich tordoge op, dat
de Jjitc r nationale politieke ontwikkeling der laatste maanden het
voor hen moeilijk, zo niet onmogelijk maakt nog andersdenkenden
in de op te richten Welvaartscomité's aan te trekken. De belang-
stelling in eigen gelid is daarenboven lauw. Desondanks wordt er
gestaag gewerkt aan de uitbouw van dit project. Uit de oprich-
ting van deze comité" »s moet in de gedachtegang van do C»P«N«-
voorhoede, een volksbeweging groeien, waarvan do Partij do spil
is. Vandaar dat de actiefste leden der Communistische Partij van
Nederland de teleurstellingen terzake veronachtzamen en blijven
voortgaan met deze arbeid. Dit is eon aanwijzing te meer, dat do
Welvaartscomitó's van groot politiek gewicht wordon geacht.

Het C.P,N.-kamerlid Dries KOENEN, lid van het hoofdbestuur
der E.V.C,, heeft daarvoor, met het zicht op de komende kamerver-
kiezingen, de belangstelling gevraagd in eon C.P,N.-vergadering
te Snook (20-3-'48).

Hij sprak de wens uit, dat do arbeiders in Nederland straks
bij de verkiezingen de ogen ook opon zoudon hebben on hun steun
aan de C.P «N. zouden geven, opdat mon hier net zo zou kunnen han-
delen als in Tsjecho-Slowakije was gebeurd.
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IV. DE LEGALE POSITIE VAN DE C.P.N.

Het eventueel verbieden van de C.P.N, van overheidswege
vormde, ook in niet communistische kringen, een onderwerp van
geanimeerde bespreking en discussie. De meningen zijn daarom-
trent verdeeld.

De voorzitter van de Communistische Partij van Nederland,
G-er ben WAQENAAR. stelde deze kwestie aan de orde d.d. 11 Maart
J.948 te Blarioum in een openbare vergadering der Partij. Wage-
naar deed uitkomen, dat het verbieden van de C.P.N, uitgesloten
moet worden geacht in een democratisch land als Nederland. Hij
beriep zich te dien aanzien op de Wet Vereniging en Vergadering.
Door een partijgenoot werd aan Wagenaar'dé vraag gesteld of de
C.P.N, nog wel kon samengaan met de P.v.d.A. na de gebeurtenis-
sen in Indonesië en of het niet wenselijk waro, dat de C.P.N,
in Nederland zou worden verboden. Dan zou blijken, dat de C.P.N.
een revolutionnaif karakter draagt. Hierdoor zou zij meer kracht
kunnen ontplooien.

Wagenaar achtte samenwerking met de P.v.d.A. wel mogelijk,
wanneer dezelfde idealen werden nagestreefd. Hij liet in zijn
antwoord verder uitkomen, 'dat het niet gewenst was do C.P.N, te
"verbieden, omdat zij de werkers van deze tijd verenigt en zij
het volk moet inlichten omtrent verschillende wantoestanden,
tietgeen niet mogelijk zou zijn, wanneer de C.P.N, verboden werd.

Do Algemeen Partijsecretaris der C.P.N,, Paul de GROOT,
stevende scherper op hot politieke dool af dan do FartiJvoorzit-
tor voornoemd.

Met de verkiezingen voor de boeg, waarvan men, blijkens
enkele publieke uitlatingen, op zijn gunstigst verwacht, dat zo
de C.P.N, in haar huidige sterkte zullen laten, is het begrijpe-
lijk, dat men uitziet naar éon frontale verbreding. Daarom koes-
tort do C.P.N., naar blijkt, nog verwachtingen van de oude
S.DfA.P.-ers, die thans nog in de P.v.d.A. zitting hebben. Do
politieke omstandigheden hebben het, sedert het Cominform in
September 1947 instrueerde voor do aanval op do gematigde so-
cialisten^ vrijwel ondoenlijk gemaakt do Partij van de Arbeid
thans politiek te benaderen voor hot vormen van een Eenhoids-
front,

'Toch hcoft non'een bescheiden poging in dio richting ge-
waagd. Dit bleek d.d. 23-3-*46 ter openbare protestvergadering
te Amsterdam in"do Apollo-hal, waar tienduizend personen, van
wie 20$ vrouwen, werden toegesproken. Aanleiding voor deze bij-
eenkomst was de positie der communistische fractie in do hoofd-
stedelijke gemeenteraad. Borend•BLOKZIJL, landelijk voorzitter
der E.V.C., en Paul de GROOT, Algemeen partijsecretaris, waren
do voornaamste sprekers, Borend Blokzijl wekte do socialisten
onder de aanwezigen op, toch in te zien, dat hot niot ging om
do communisten, doch dat het oen aanval was, welke do reactie .
inzette op het levenspeil der arbeiders. De E.V.C, had door da
communistische wethouders in Amsterdam overleg gokregqn met het
Gemeentebestuur.. Wanneer deze wethouders uit het Colloge van
B.en W. zouden verdwijnen, zou ook tegelijkertijd het overleg
van do E.V.C, met dat college verdwijnen. De rede van deze spre-
ker was er blijkbaar op gericht, om de Sociaal-Democraten in do
P.v.d.A. sympathiek te stommen tegenover do communisten.
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Evenals Berend Blokzijl bewerkte,zoals reeds opgemerkt,
Paul de Groot de S.D.A.P.'ers in de P.v.d.A. Hij wees op de
prachtige samenwerking tussen Gottwald en ïlerlinger in Tsje-
cho-Slowakije. Door deze samenwerking had men in dat land de
reactie de deur uit kunnen smijten. "Laten wij doen zoals zij:
de fabrieken aan de arbeiders; de grond aan de boer en de kapi-
talisten aan de deur"•

Vervolgens wees deze spreker op de aanvankelijk door de
P»v.d.A« tegenover de communisten aangenomen welwillende houding
in de Provinciale Staten van Noord-Holland en in de Gemeenteraad
te Groningen. "Vanwaar thans ineens deze ommezwaai? Deze is ont-
staan na het tekenen van het Vijfmogendhedenpact te Brussel en
hieruit blijkt, dat wij thans marionetten van Wallstreet zijn ge-
worden", concludeerde Paul.de Groot.

In het Maandoverzicht No,2 van 1948 (hoofdstuk IV, blz.9)
werd de aandacht gevestigd op het feit, dat C.P.N.-propagandis-
ten somwijlen het middel van de vreesaan jaging niet versmaden
bij het politiek beïnvloeden van hun toehoorders.

In "De Waarheid" (20-5-«48) wordt onder de kop "Vreesaan-
jaging - een laatste redmiddel" het*Vrankele burgerdom" verant-
woordelijk gesteld voor die laakbare methodes.

"Vrees....", zo luidt het daarin, "de mensen onder do duim
houden door vrees....". Romme probeert het in het groot:

"Moeder, ga voor je kindje staan,
* Daar komt Stalin, de boeman aant

Hij oet ze op met huid en haar...
Als ik het zeg, dan is het waart"
Nico A«MOUKER. leider van het Propagandabureau der C.P.N.,

heeft reeds enige malen het thans door "De Waarheid" veroordeel-
de middel dor vreesaanjaging (de Russen zijn nabij i) gebruikt in
openbare vergaderingen, o.a. in Februari 1948 in het Noorden des
lands en d.d. 24 Maart 1948 weer to Zoist. 'Aldaar zoi hij o,m.,
dat de arbeiders in oen heilige kruistocht eenmaal do bevrijding
van het proletariaat zoudon bewerkstelligen. Hij gewaagde in dat
verband van do landen in Oost-Europa, en noemde, met oon variant
op het bekende gezegdo van Multatuli, doze landen een "gordel van
vuurrode robijnen welke zich slingert van do Poolzee tot de Mid-
dellandse Zee". Mourer zeido er'hoilig van overtuigd te zijn, dat
op 18 April a.s. ook Italiö zich bij deze gordel zou aansluiten.
Van het Marshallplan zei spr,, dat het mes voor Amerika aan twoe
kanten sneed, aangezien door do hulpverlening aan Europa tevens
eon stootblok zou worden gevormd tegen Rusland, Amerika leverdo
bij oen toekomstige oorlog mot Rusland de wapenen, Engeland de
officieren en hot overige Europa do manschappon. Mourer roemde
echter do sterkte van de Russische legers, welke volgons hem al
aan do Noordzoo zouden staan nog voordat de Amorikaanso vliegtui-
gon benzine haddon ingenomen en do Amerikaanse schepen ondor
stoom waren.

In oen openbare debatvergadering der C.P.N, te Voorst gaf
do C.P.N.-bc s tuur der J.H. J.Van 't KEIVE, do luttole be langs tollen-
den in overweging good uit to KijKon, daar Rusland momontool
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reeds veel dichter bij was dan 25 jaar geleden, omdat ze nu in
Berlijn konden beginnen om zich in westelijke richting te bege-
ven •

Als een tegenhanger van de zo even gesignaleerde gedragin-
gen zeide de communistische woordvoerder W.van WIJK te Amsterdam
(en met hem verscheidene andere C.P.N.-sprekers):

"Wij strijden, maar niet met stenguns; wij hebben ook geen
staatsgreep op het oog en wij werken niet op gezag van een ander
land; wij zijn Nederlanders, die werken voor Nederland".

De C.P.N, ondervindt nog steeds de nadelen van het gebrek
aan belangstelling van talrijke harer leden voor partijbijeen-
komsten e.d. Vandaar, dat genodigden, die, zonder opgave van \e redenen, verstek laten gaan, tot de orde worden geroepen.

Zo nodig gebeurt dat schriftelijk met toevoeging van de tekst
ener "motie van afkeuring" der door hen verzuimde vergadering.

Onder de kop "Standjes en straffen voor C.P.N.-leden"
maakt "Het Vrije Volk" van 7-4-1948 melding van deze schrifte-
lijke vermaningen. De desbetreffende circulaire, welke 35 Febru-
ari 1.1, namens de leiding van het District Amsterdam der C.P.N,
aan een aantal ledon zou zijn verzonden, luidt:
Communistische Partij Nederland (De Waarheid) District Amsterdam,
Keizersgracht 323, Telefoon 34765, Org»nr.2,

Amsterdam,25 Februari »48.
W.K«,

Daar je geen gehoor hobt gegeven aan de uitnodiging van do
distriotleiding om de bijeenkomst van 24 dezer in gebouw "Do
Leeuw" te bezoeken, heeft de vergadering unaniem besloten om je
ingesloten motie te sturen, waarin ze haar afkeuring voor Je hou-
ding uitspreekt.

Wij verwachten jo a.s. Zaterdagmiddag 28"Februari om drie
uur op het districtskantoor, Keizersgracht 323»

Met kameraadschappelijke
groeten C.P.N. (De Waarheid),
district Amsterdam,
w,g, S «Bakker.

Bij deze circulaire was een motie van afkeuring gevoegd.
Do tekst daarvan is 5
MOTIE VAN AFKEURING.

De instructeurs, politiek secretarissen van de afdeling
en de kernseoretarissen uit de bedrijven, in de door hot District
uitgeschreven vergadering bijeen, in gebouw "Do Leeuw" op Dinsdae
.24 Februari, spreken hun afkeuring uit over hen, die op deze voor
onze veédere strijd zo belangrijke bijeenkomst niet zijn versche-
nen, zonder daar een geldende roden (be'doeld zal zijn geldige re-
denj voor te hebben opgegeven,

Zij zijn verder van mening, dat een dergelijke houding aiĉ
meer voor mag komen en dat bij herhaling een verdiende straf nood-
zakelijk is.
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Dezerzijds is geenszins gebleken, dat zulke terechtwijzin-
gen op grote schaal regelmatig worden verzonden. Veeleer bestaat
de indruk, dat deze gedragslijn wordt gevolgd t.a,v. meer gewich-
tige samenkomsten der C.F.N. De toon van zulk een terechtwijzing
verraadt, dat een straffe disciplinaire verhouding in de C.P.N,
vanzelfsprekend v/ordt geacht.

Het Kerstoongres 1947 wijdde zijn bijzondere aandacht aan
het grote belang van actieve medewerking door de partijleden,
zulks ter inwendige versterking van de C.P.N. Vandaar dat men
front maakt tegen verslapping der activiteit en gebrek aan be-
langstelling voor- het partijwerk, Het voortdurende contact zal
de leden aanmoedigen om zich extra in te spannen voor het berei-
ken van door de partij gestelde doelen. Het bevorderen van boweeg-
kracht is eon der tactische strijdmiddelen van dozo revolution-
naire partij, die het moet hebben van ontovredenhcids-campagne's
en conflicten.

V. ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD' VERBOND (A.N.J.V,).

Het valt meer en meer op, hoe nauwgezet hot A.N.J.V. do
politieke aanwijzingen der C.P.N, volgt en uitvoert. Tijdens de
jongste (mislukte) stakingsactie van 24 Maart 1948 te Amsterdam
was ook dit Jeugdverbond organisatorisch ingeschakeld. Door toe-
doen van zijn leiding kon het in verhouding tot het totaal aan-
tal stakers (EOOO) een aanzienlijk succes oogsten onder de jon-
gere arbeiders» Enige aanwijzingen duiden er op, dat de 450 jeug-
dige stakers bij de British-American Tobacco- Cosipany te Amster-
dam handelden onder invloed van A*N.J,V.-ag:.t£ti.e. ook in Twente
is gebleken, dat hot vooral A.N.J.V.-leden zijn, dio als stakings-
agitatoren fungeren, bijvoorbeeld tijdens hut. u:', tbr eken d^d. 8
Maart 1948 van een wilde staking bij de N,7«.Eoĥ a te Enschede.
Van de 35 werknemers gingen na hot invoeren van een nieuwe C.A.O.
9 personen ifc staking. Het waren voornamelijk jeugdige personen,
die protesteerden omdat zij in het bijzonder loonsverlaging kre-
gen als gevolg van de toepassing van do nieuwe collectieve ar-
beidsovereenkomst. De beide A.N.J.V.-ors, die daar tot staking
hadden aangezet, bleken slechts 18 jaar oud te sijn, "De Waar-
heid» (10-E-1948) berichtte, dat het A.N,T.V. zich solidair had
verklaard met de stakers in de spinnerij Oosterveld N.V. to En-
schede, en dat een A.N. J. V.-bes tuur der op"~~do 'siaker s Dijeenkomst
had gesproken on namens hot Verbond de volledige steun had toe-
gezegd in deze strijd, waarin ook de jeugd haar taek had.

De gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije brachten ook de
A.N.J.V.-propaganda in beweging. Markante dingen werden er niet
gezegd. Betty ZEEHANDELAAR, hoofdbestuurslid van hot A.N.J.V.,
sprak te Winschoten ovor het grote aandeel, dat do jeugd in de
veranderingen in Töjooho-Slowakije heeft gehad. De jeugd streed,
volgens spreekster, in de voorste- gelederen,

"Dat moest tenslotte ook de taak van hot A.N.J.V, in Neder-
land zijn. Nu schrijft men, dat daar geen democratie moer heerst.
Maar in ieder geval is er welvaart. En dat is boter. In Neder-
land zijn de vooruitzichten van do jeugd niet rooskleurig. Alleen
het A.N.J.V. biedt nog toekomst voor de jeugd. Daarom moot hot
A.N.J.V. in Nederland sterk worden gemaakt om uiteindolijk zege-
vierend naar voren to kunnen treden"»
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Op een feestavond van het A.N.J.V. te Noordwolde (28-2-
•4:8) zeide H.van der LAAN. Groningen, dat de regering, die wij
hebben, niet op haar. plaats is, Qp de Balkan ging het goed. Daar
hadden de mensen hun vrijheid herkregen. Met het Marshall-plan
ging ons land te gronde.

Het A.N.J.V, belegde op 20-3-«48 te Amsterdam een vergade-
ring in samenwerking met de Organisatie van Progressieve Stude-
rende Jeugd en het Studentencomltévoor Waakzaamheid tegen het
fascisme,

De Burgemeester van de hoofdstad had te elfder ure een
verzoek om de vergadering in de open lucht te mogen houden, afge-
wezen. Zij werd bijgewoond door 400 personen in de leeftijd van
14 tpt 18 jaar» Aan hen werden pamfletten van het A.N.J.V. uit-
gereikt met de bekende drie eisen: «3 weken betaalde vaoantie,
gelijk loon voor gelijke arbeid, en de troepen terug"•

De eerste eis - 3 weken betaalde vacantie voor de werkende
jeugd - is op een pamflet van het voorlopig Welvaartsoomité te
Zaandam overgenomen* De ondertekenaars daarvan zijn alle lid der
C.P.N.

Do verschillende sprekers op voronvermeldo vergadering
zeiden de Jeugd té willen voorlichten over de gebeurtenissen in
Tsjecho-Slowakije, zij verdedigden (Marcus Bakker, voorzitter
van hot A.N.J.V. incluis) het bekende communistischo standpunt
terzake.

Onder de bezoekers van eon openbare vergadering der afde-
ling Arnhem van de C.P.N, (12-3-f48) werd een pamflet van het
A.N.J.V. verspreid met de aankondiging van een d.d. 18 April te
Apeldoorn te houden Lentefeest-1948, bedoeld voor de «strijdbare
jeugd" uit Gelderland on de plaatsen langs do IJsol, Op l Mei
a.s» organiseert de afdeling Amersfoort van het A.N.J.V» oen
groot Lentofoest op Kampoord Soesterborg voor de gemeenten Amers-
foort en Soestorberg.

Het A.N.J.V. zal voorts oen Pinksterkamp organiseren on
mogelijk in de zomervacantie een kampoerweek voor de workers-
jcugd. Zoals bekend is het "Verbond van Werkers jeugd", dat te
Utrecht onlangs in hot openbaar optrad een onderafdeling van hot
A.N.J.V., in federatief verband aangesloten bij het genoemde
Verbond. Het is bedoeld als onderorganisatio voor allo A.N.J.V.-
ers van 8 tot 15 Jaar.

Het zou als aanwijzing voor eon tekort aan kader kunnon
worden opgevat, dat het A.N.J.V. als secretaris van zijn op 21-
2-1948 opgerichte afdeling Wageningen,een politieke delinquent,
tot 10 October 1956 uitgesloten van kiesrbcht, heeft benoemd.
De Jongeman werd mede veroordeeld wegens oplichting.

VI. NEDERLANDSE VROUWENBEWEGING (N.V.B.).

Deze communistische mantelorganisatio hield in de afgelo-
pen maand enige openbare en besloten bijeenkomsten» Do afdeling
Amsterdam, welko volgens het jaarverslag van de N.V.B. 2000 lo-
den telt, kon daarvan op haar jaarvergadering slochts 150 belang-
stollenden bijeen brengen. De indruk van het organisatiolovon
der N.V.B, is te kwalificeren met het begrip: lauw,
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Men wil daarin Verandering brengen, althans voor Amsterdam,
door het organiseren van maandelijkse ontwikkel ings avonden, waar-
in allerlei onderwerpen (ook politieke) aan de orde zullen wor-
den gesteld. In hoeverre de N.V.B, zich verder zal bezighouden
met de Indonesische kwestie zal de toekomst moeten uitwijzen.
De Nederlandse Vrouwenbeweging laat er zich wel op voorstaan,dat
zij de enige vrouwenorganisatie is, welke zich verzet heeft te-
gen troepenuitzendingen. Blijkbaar verkeert een aantal leden nog
steeds in het onzekere ten aanzien van de ware aard van deze Be-
weging, Verschillende min of meer prominente leden hebben bedankt
op grond van de door haar waargenomen communistische invloeden
in de leiding der N.V.B.

Enkele afdelingen van de N.V.B, zonden protest-telegrammen
aan de Minister-President en aan de voorzitters der beide Kamers
in verband met het besluit om de gehuwde vrouw in overheidsdienst
vóór l Januari 1950 te ontslaan*

In het raam van de Internationale Vrouwendag^ organiseerde
de afdeling Amsterdam een openbare feestvergadering; aanwezig
waren omstreeks 350 personen. Ook daar werd front gemaakt togen
het voorgenomen ontslag aan gehuwde ambtenaressen. Met algemene
stemmen werd een motie aangenomen, gericht tot de Ministerraad,
waarin opschorting der doorvoering van hot besluit wordt ver-
zocht .

In Rotterdam hiold de N.V.B.-afdeling op 2-3-'48 een open-
bare vergadering ter bespreking van do onhoudbare sociale en
hygiënische toestanden in het z.g. Sportdorp aldaar.

. Onder de 40 aanwezigen bevond zich oen geharnaste en naar
het look te voren georganiseerde oppositie. Nadat door enige
spreeksters op de genoemde onhoudbare toostandon was gewezen,
vroegen twoe bewoners van het Sportdorp, welke politiek do N.V.B,
voorstond. Voorts werd medegedeeld, dat het Rottordamso gemeente-
bestuur wel degelijk aandacht had voor de hior gewraakte toestan-
den. Een hoofdonderwijzer uit het Sportdorp protesteorde heftig
tegen de bewering als zou het onderwijs aldaar op laag peil
staan» Mevrouw nJSSE-DAIlyfflIJER, gemeenteraadslid voor.de C.P.N.,
zeidc tot tweemaal toe 'geheel onkundig te zijn van hot feit, dat
de kwestie reods in de gemeenteraad besproken zou zijn. Zij ver-
zekerde, de kwestie in de komende zittingen naar voren te zullen
brengen, doch een dor aanwezigen merkte op, dat zulks volkomen
overbodig was, omdat allee roods in kannen on kruiken was.

VII. RADIO WERKEND NEDERLAND (R.W.N.).

In een aantal openbare vergaderingen hoeft do Stichting
Radio Werkend Nederland haar actio voortgezet om, zoals secre-
taris A.H.TOLT•̂ NAqJg zich uitdrukte "hot communistische geluid
in do aether te brengen". Hij stelde die eis o.a, op een cabaret-
avond van R.W.N, te Putten (15-3-'48) ,"in naam van do democratie
en tegon de dictatuur"•

Op een soortgelijke openbaro cabarotavond to Beerta, bij-
gewoond door 250 personen, zeido dezelfde A.H «TOLLENAAR met
moer klem: "Eenmaal komt de tijd on deze is vermoedelijk niet
ver af,'dat ook wij zendtijd zullon hebben»». Hij hokoldo voorts
hot regeringsbeleid in Indonesië en ageerde tegen hot Marshall-
plan.
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De communisten hadden hun Juk in Tsjecho-Slowakije afge-
schud, waardoor het in het Oosten voor de arbeider begon te da-
gen.

Alweer op een cabaretavond van R.W.N. (17-3-'48) zeide de-
zelfde landelijke secretaris, dat Radio Werkend Nederland niet
los kon staan van de politiek. ''Deze organisatie is de omroep
van de communisten en het vooruitstrevende gedeelte van de ar-
beiderfcklasse".

D.de BRUYN. voorzitter der afdeling Santpoort verwierp de
suggestie, naar zijn zeggen, door de regeringspersonen geuit, .dat
R.W«N. van het buitenland uit gedeoreteerd wordt met de opmer-
king: "Wij hebben geen hulp van buitenaf van node. Wij zijn Ne-
derlanders en zullen dit blijven. De illegaliteit heeft dit ge-
noegzaam bewezen".

Volgens eigen opgave zou Radio Werkend Nederland in Febru-
ari 1948 over 33.000 leden boven de 16 Jaar beschikken, die per
persoon maandelijks 15 cent bijdragen. Er zijn omstreeks 200 af-
delingen.

Te Dordrecht zei de meergenoemde Tollenaar op 12-3-f48 o.
m«: Niet alleen de ll£ % communisten in ons land, doch geheel
werkend Nederland heeft er belang bij, dat wij het recht van ra-
dio-uitzendingen krijgen. Op 9-3-*48 te Sneek het woord voerende
betoogde dezelfde propagandist, dat verschillende politieke par-
tijen de omroep gebruikten voor hun verkiezingsdoeleinden, het-
geen aan de C.P.K. werd belet door hot niet toekennen van zend-
tijd.

Uit IJtauiden is het optreden van eori R.W.N.-zangkoor, be-
staande uit 35 vrouwen en 5 mannen gemold.

Over de communistische aard van Radio Werkend Nederland
behoeft geen twijfel te bestaan, modo gelet op de hiervoren aan-
gestipte uitlatingen. Tijdens een propaganda-avond to Smallingor-
land (7-3-*48) zond het Toneelgezelschap "Vooruit do acther in"
het volgende weerbericht uit:

"In het Oosten zonnig weer, heldere lucht met een stabiele
hoge luchtdruk. Vanuit het Westen nadoren depressies, wolke ech-
ter door de luchtdruk uit hot Oosten teruggedrongen worden. De
verwachting is, dat de luchtdruk uit het Oosten zal toonomen on
hot weer op hot gehele vasteland van Europa zal beheersen1*.

VIII. "DE VRIJE KATHEDER".

In het weekblad "De Vrije Katheder" dat zich, welhaast aan
do lopende band bereid toont in de bres te springen voor de com-
munistische ideologie on de hogere belangen der C.P,N,,doed de
redactie een uitspraak, waaraan de navolgende zinsneden zijn ont-
leend (afl.van 7 April 1948)t

"De Vrije Katheder heeft een functie, do functie om in een
woreld, die zich krampachtig weert tegen allo vernieuwing, een
zuurdesem van voorultstrevendhoid $e blijven, dat steeds verder
moet doordringen".

Voorts:
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"Gij weet, dat het er op het ogenblik in de wereld op aan
komt een keuze te doen en stand te houden. Wij hebben gekozen;
steun ons, als gij die keuze goedkeurt, met Uw activiteit, Uw
voorstellen, Uw praotische hulp. Maak de Vrije Katheder tot een
knooppunt van cultureel en politiek verzet tegen de onbekwaam-
heid, het obsourantisme en het intellectuele slampamperdom, die
in ons land de boventoon dreigen te voeren".

IX. DE OPPOSITIE IN DE EENHEIDS VAX CENTSAIE.

De E.V.C» maakt een crisis" door, veroorzaakt door het bij
herhaling optreden van een krachtige oppositio* Te Rotterdam
heeft deze oppositie zich in Maart j.l. afgescheiden, uit ver-
weer tegen de stijgende invloed van de C.P.N, op de Eenheids Vak
Centrale. Zij wordt daar geleid door Anton van den BERG, voor-
zitter der plaatselijke E.V.C.-afdeling. Reeds op het E.V.C.-con-
gres in Juli 1946 ontwikkelden de tegenstanders van Berend Blok-
zijl o.s. hun eerste openlijke actie. Hun tweede optreden van
die aard dateert van het voorjaar 1947, Destijds werd beide ke-
ren nog overeenstemming bereikt tussen de pro-communistische,
landelijke leiding en'de oppositie. •

Sedert Anton van den Berg elke samenwerking met de C.P.N,
verbrak door op 19-2-«48 als vertegenwoordiger namens die par-
tij uit de Rotterdamse gemeenteraad te treden, hebben do verhou-
dingen in de E.VéC. zich eveneens toegespitst. Een blijvende
breuk in de bedoelde vakcentrale wordt meer en moer waarschijn-
lijk.

De Rotterdamse oppositiegroep heeft in een op 9 Maart 1948
op ruime schaal verspreid manifest in scherpe bewoordingen gewe-
zen op de funeste gevolgen van de invloed dor C.P.N, op do E.V.C.
Alle goedwillende en eerlijke E.V.C.'er s werden orin opgeroepen
met haar de vakcentrale te redden "uit hot giftige moeras, waar-
in zij geheel dreigt ondor to gaan". Nieuwe pamfletten der oppo-
sitie -leiding, eveneens ondor de titel "Verweer", volgdon op 17
en 22 Maart 1948.

De plaatselijke bodrijfsgroepsbestuurders van Rotterdam
keurden in een vergadering d»d. 9-3-T48 met 47 tegen 8 stemmen
in een resolutie het beleid goed van het afdelingsbestuur, dat
identiek bloek aan de oppositie-leiding» Rotterdam zou blijkens
deze resolutie geen enkel ingrijpen van de landelijke E.V.C.-
leiding dulden.

De Landelijke Raad der Eonhoids Vak Centrale besloot in
zijn zitting van 12 Maart 1948 de vijf ondcrteKonaars van hot
eerste manifest "Verweer" van hun bestuursfuncties to ontheffen,
on aan de hoofdbesturen der bedrijfsgroepen te verzoeken hen
tovens als E.V.C.-lid te schorson, wat is gebeurd. Het geldt met
namo de afdelingsbestuurders: A«van den BERG, voorzitter;' W «SMID,
secretaris-penningmeester; L .van os, 2e voorzitter; H .GROENEYJSLD,
2e secretaris en C»van OOS'iüiW.l!Jk, '2e penningmeester.

De Rotterdarnso E.V.C. handhaafde haar standpunt, dat met de
landelijke leiding niet moer kon worden gesproken over de belan-
gen van de vakcentrale. De geroyeerde bestuurders zijn resp, af-

- 19 -



- 19 -

komstig uit de bedrijfsgroep Transport (v.d.Berg, Smid en Van
Os), Overheidspersoneel (Groeneveld) en Bouwnijverheid (v.Oos-
terwi jk). x

Meerdere met de Rotterdamse oppositie instemmende leden
zijn sindsdien eveneens buiten de deur gezet.

In "Werkend Nederland"4 het landelijk orgaan der E.V.C,
werd d .d. 27-?-*48 de ontvangst vermeld van een groot aantal
brieven van plaatselijke afdelingen, gericht aan het hoofdbe-
stuur. Uit hun inhoud zou moeten blijken, dat de algemene reac-
tie in den lande er een van een onvoorwaardelijke trouw, aan de
landelijke leiding was. Het hoofdbestuur beloofie in hetzelfde
nummer krachtig te zullen optreden tegen de oppositie, "De reac-
tie lacht te vroeg", schreef "V/erkend Nederland", en het blad
verzekerde, dat sterker dan ooit tevoren ook de Rotterdamse ar-
beiders zich rondom de E.V.C» zouden scharen,

.De feiten wijzen evenwel in een andere richting» Terstond
ontbrandde een felle strijd om de leden en de contributiegelden.
De Rotterdamse E.V,C, stelt zich, uitgezonderd de leden der be-
drijfsgroep Metaal en een aantal verspreide leden, volledig ach-
ter Tiet plaatselijk bestuur. De oppositie, aldus geruggosteund,
heeft het organisatie-apparaat intact gehouden.

Op 26 Maart 1948 heeft het plaatselijk bestuur per mani-
fest bokend gemaakt, volledig met de E.V.C, te hebben gebroken.
Een zelfstandige organisatie is gevormd, voorlopig onder do naam
Onafhankelijke Vak Beweging (O.V.B.),
*"—"**«̂ *«̂  ^

In April is "De Nieuwe Strijd" als orgaan dezor O.V.B,
verschenen.

Bij hot afwegen van de politieke betekenis der vorenstaan-
de gebeurtenissen raag niet over het hoofd worden gezien, dat de
E.V.C, nimmer een hechte eenheid is gebleken, Eon aantal aange-
slotenen meenden de door hen begeerde eenheid in de vakbeweging
met behulp van deze centrale te kunnen bevorderen. De E.V,C.
werd als vakbeweging van meet af aan oen verzamelplaats voor
personen, afkomstig uit links-extremistische groopen. Talrijke
voormannen der E.V.C, zijn politiek aangesloten bij de C,P.N.
Het syndicalistische element v/as van de oprichting der E.V.C.
af evenmin gering. De onafhankelijke socialist Anton van den
Berg. de leider van de oppositie, is bekend om zijn anarcho-
syndiealistisofce sympathieën. Hij nam in de vakbeweging van dien
aard voor 1940 oen vooraanstaande plaats in. (N.A.S. en Neder-
lands Syndicalistisch Vakverbond).

Do kans, dat onder Van den Bcrg's vrij grote persoonlijke
invloed een poging zou worden gewaagd om do syndicalistischo vak-
beweging nieuw leven in te blazen is niet louter theoretisch. De
omstandigheden lijken er evenwel niet gunstig voor.

Bij de E.V.C, zijn vorder leden aangesloten, die politiek
onderdak hebben gevonden in do R.C.?,, Spartacus en de beide
groeperingen dor Vrije Socialisten, n.l. de V.S.V. en de N.B.V.S.

luist de aanhangers van laatstgenoemde groeperingen hebben
zich in het verleden steeds afkerig verklaard van een stijgende
invloed der C,P,N,

De reactie van deze revolutionn'air-gozinde arbeiders bo-
holsdo over hot algemeen instemming met de te Rotterdam ondorno-
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men poging om aan het opdringen van de C.P»N. in de E.V»C» een
halt toe te roepen. Ook het communistische bloed kruipt echter
waar het niet kan gaan. Nadat in de Maasstad* het besluit tot
oprichting van een Onafhankelijke Vak Beweging was gevallen,
hebben leiders van Spartacus en R»C,P. een scheuring betreurd
en afgekeurd, omdat deze slechts een verzwakking van het commu-
nisme in het algemeen kan inhouden* Dit standpunt kwam o%m, tot
uiting in bijdragen resp. in "Spartacus11 en "De Tribune" en in
een door de R.C.P» verspreid manifest^ dat vóór het tijdstip
van de definitieve breuk was verspreid. Het Centraal Comité van
de R.C.P. is blijkbaar beducht voor een verzwakking van de
kracht der arbeidersklasse in Nederland, welke door een scheu-
ring in de E.V.C, zou worden bevorderd. Talrijke R.C.P.-ers zul-
len als gevolg van deze beslissing hun spontane bijval aan de
oppositie-v»d.Berg hebben te matigen. Getoetst aan deze R.C.P.-
tactiek, kan de gevolgtrekking worden gemaakt, dat er geen spra-
ke is van principiële tegenstelling tussen Stalinisme en Trotsky-
isme.

In "De Vrije Arbeider", het blaadje van de nog weinig bete-
kenende Internationale Federatie van Bedrijfskernen (I.F.B.K.)
stelt men zich te weer tegen een "Stalinistische overheersing"
in de vakbeweging en worden do kameraden in de E«V.C. opgewekt
de Rotterdamse kameraden te sterken en hen sympathiebetuigingen
te zenden* {De I.F.B.K. is mede opgoricht door Spartaous en de
twoe groepen van de Vrije Socialisten in Nederland. Do R.C.P.
is er niet in betrokken).

Het blijft oen open vraag of eventuele sympathiebetuigin-
gen zich .zullen mogen uitstrekken tot het daadwerkelijk steunen
van de "zo juist opgerichte Cnafhankolijke Vak Beweging.

Aanvankelijk ontving Rotterdam slechts individuele bij-
valsbetuigingen van E.V.C.-leden in don lande. Inmiddels hoeft
de afdeling Dordrecht on omgeving zich mot meerderheid van stem-
den van de Eenhoids Vak Centrale losgemaakt. Zij besloot contact
op te nomen met de O.V.B. In andere plaatsen, waarin de EfV.C.
op oppositie stuit, is het tot heden nog niet gekomen tot een
openlijke breuk met de landelijke leiding.

De E.V.C, bleef had* actie onder hot motto "Strijd voor
het dagelijks brood" in haar bijeenkomsten voortzetten, waarin
tevens op de gebruikelijke wijze werd geageerd togen het Mars-
hall-plan. Haar kopstukken maakten voorts stemming tegen het z.g.
Amerikaanse imperialisme en sommige E.V.C «-sprekers hadden wel-
willende woorden övor voor de bekende communistische acties in
Tsjecho-Slowakije,

H.HENNINK. tweede voorzitter dor E.V.C., constateerde in
•een openbare vergadering der E.V.C, te Hengelo (31-3-*48) o.m,,
dat de arbeiders in andere landen het hoft in handen haddon ge-
nomen, maar hier was het nog niet zover. "Waarom niet? Omdat de
arbeiders in hun geheel in Nederland nog niet voldoende strijd-
vaardig zijn". Volgons Honnink wijzen de tekenen er echter op,
dat ook hier verandering op til is, "Ik kom nu nog eens terug
op het gezegde van Schormerhorn kort na de bevrijding, dat nu
de arbeiders hier do hun toekomende plaats in hot staatsbestel
zouden innemen", aldus doze spreker»
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De E. V.C .-bestuurder J «van RENSSEN herinnerde op 20-2-»48
in een openbare vergadering te Oude Fekela aan de rede van H.M.
de Koningin in 1944 voor de Engelse zender, dat er voor de ar-
beiders na de bevrijding de verzekering van hun bestaan van de
wieg tot het graf zou komen* Tot heden kwam daar, aldua Van Hens-
sen, niets van terecht. "Ik geloof wel', dat H.ll.de Koningin gaar-
ne haar woord gestand zou willen doen. Er zijn echter machten
aan het werk, die sterker zijn dan zij. Het is daarom onze taak
er aan mee te werken, dat Zij haar woord kan nakomen. Wij hebben
dus tot taak Haar bij de uitvoering van dat woord te helpen"«Van
Renssen ontkende vervolgens de bewering van tegenstanders, dat
de E.V.C* een politieke groepering was.

Het is met de resultaten van de zeer beperkte stakingsac-
tiee der E.V.C, bedroevend gesteld. De oppositie te Rotterdam
in deze Vakcentrale sprak terzake felle taal. In eon manifest
van het bestuur der E.V.C, aldaar is aangekondigd, dat zal wor-
den aangetoond, dat de leiding van de E.V.C, "op onverantwoorde-
lijke wijze met de arbeiders van de E.V.C* een misdadige avontu-
rierspolitiek voert, het ene ogenblik door om politieke redenen
stakingen af te wurgen, het andere ogenblik door die arbeiders
om diezelfde redenen er in te drijven"•

In het wonflict van de Meelfabriek Holland en de Broodfa-
jgriek'Ceres te Amsterdam, dat 'zeven maanden duurde, loden üe
Stakende arbeiders een ernstige nederlaag, waarvan de blaam te-
rug valt op de E.V.C., die de staking leidde, c.q.. steunde. Zij
eindigde 25 Haart j,l. Bij üe Holland werden 107 en bij de Oeros
23 stakende personeelsleden niet' meer aangenomen.

Bij oen laatste poging om dit conflict uit te breiden be-
legde de E.V.C, op 2-3-*48 eon vergadering met het personeel van
de graansilo's te Amsterdam. Evenals andere pogingen mislukte
dit plan. De fabriekskern verwittigde de directio nadien teneinde
raad, dat besloten was de staking met ingang van 25 Maart 1948
onvoorwaardelijk op te heffen.

In eigen kring beweert de E.V.C, desondanks grote leden-
winst te boeken als gevolg van succesvolle stakingsactics o*a,
in de textielbranche en de bouwvakken. Stellig zullen de E.V.C.-
leiders hun aandacht blijven wijden aan nieuwe mogelijkheden om
in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven storend in te grijpen»
Speciale belangstelling gaat daarbij uit'naar de textielindustrie.
Teneinde binnenkort meer omvangrijke acties op touw te kunnen
zetten, wekt de E.V.C, haar leden herhaaldelijk op om het Soli-
darito i tafonds te steunen. De stakingsplannen zullen hioruTE
voor' een belangrijk deel moeten worden gefinancierd. Dit onlangs
opgerichte fonds zal uit vrijwillige bijdragen worden gevormd.

X. STUDENTENORGANISATIES.

De gebeurtenissen van politieke en staatkundige aard in
Tsjecho-Slowakije hebben do Nederlandse studentenwereld in be-
roering gebracht. In sommige sectoren waren, zoals in Maand over-
zicht No.2 - 1948 werd vastgesteld, de politieke roactloö dor
studenten fel. De uiterste eisen gingen zotfa tot eon algeheel
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verbod van de C.P.N. {De Waarheid) en haar jaantelorganisaties.
In een overvolle openbare vergadering van studenten der R.K.
Universiteit te Nijmegen (3-3-*48) stelde het organiserende co-
mité een resolutie voor, welke unaniem werd aanvaard. Ze houdt
in een petitie aan de Nederlandse Regering te richten, om bij
de komende wijziging van de Grondwet de C.P.N, en haar mantel-
organisaties het verder voortbestaan te verbieden.

Het tweede punt van de resolutie (waarvan de petitie het
eerste deel vormt) behelst aan de Nederlandse Regering de herop-
richting van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm te verzoeken.
Het derde punt is het bieden van alle geestelijke en materiele
hulp aan uitgeweken Tsjechische studenten. Dit laatste punt. is
ook in universitaire kringen elders (o.a. te Utrecht) bepleit.

Professor Gerard BROM betuigde in de Nijraeegse bijeen-
komst de volledige adhaesie van zijn ambtgenoten. De resolutie
werd mede ondertekend door vertegenwoordigers van de Kath» Ar-
beiders Beweging (K.A.B.), die toezegden hot Nijmeegse initia-
tief in hun organisaties te zullen propageren»

"De Waarheid" en andere communistischo bladen en sprekers
hebben zich met honend commentaar over het initiatief, dat een
verbod van de C.P.N, en haar mantelorganisaties bepleit, uitge-
laten.

De politieke activiteit van de Nederlandse studenten als
corpora geeft dezerzijds aanleiding hiernavolgend enige mede-
delingen te doen over studentenorganisaties, meer speciaal in
hun politieke werkingssfeer. Zij zijn van internationale dan
wel van nationale aard.

Van de eerste categorie zijn o.m. te vermelden:
INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS, gevestigd £o Praag, waar ze 27
Augustus 1946 werd opgericht. THe t hoogste gezag in de I.U.S. is
het Congres. Tussen twee congressen in wordt doze unie bestuurd
door de Raad der I.U .S., bestaande uit minstens óén vertegenwoor-
diger van ieder land, gekozen door de vertegenwoordigende organi-
satie. De Raad kiest uit zijn midden het Uitvoerend Comité, dat
minstens tweemaal per jaar vergadert. Tor oprichtingsvergadering
der I.U.S. was een delegatie van de Nederlandse Studenten Ra&a
aanwezig. Deze raad besloot, naar aanleiding van het verslag der
delegatie, niet toe te treden tot de I,U.S., omdat de constitu-
tie van laatstgenoemde internationale organisatie in het alge-
meen voor Nederlandse studenten onaanvaardbaar werd geacht. O.a.
u.it de rapporten van de Nederlandse, Zwitserse on Oostenrijkse
delegaties bleek, dat het lidmaatschap van de International
Union of Students een bepaalde politieke instelling veronder-
stelde waarmede de N.S.R. niet aocoord kon gaan. Men achtte de
autonomie der nationale organisaties door de organisatorische
opzet van de I.U.S. zodanig aangetast, dat toetreding niet aan-
vaardbaar werd gevonden»

Saamvattend gaf de Nederlandse Studentenraad haar stand-
punt aldus: .

"De N.S.R. heeft bij de realisering van wat hij meent, te
behoren tot het eigene van het Nederlandse Studentenleven ten aan-
zien van de politiek, tot nu toe gewerkt volgens de regel, dat
de Nederlandse Studentenorganisaties zich als zodanig zo ver ais
mogelijk is, dienen te houden van binding aan politieke inzich-
ten. De N.S.R. wenst volgens deze regol verder te gaan".
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Op een weekend-conferentie van de Nederlandse Studenten
Raad te Oosterbeek (6-7 Deo,1947) werd gezegd:

"De Nederlandse delegatie acht de I.U.S» een Unie van
Communistisohe studenten"*

INTERNATIONAL STUDENT SERVICE. Deze organisatie werd in 19E6
opgericht om de internationale samenwerking óp universitair
gebied na de eerste wereldoorlog te bundelen. Na de jongste
wereldoorlog heeft de I,S,S, naast de internationale hulpver-
lening aan noodlijdende studenten haar overige doelstellingen
weer nieuw leven ingeblazen, te weten: het bevorderen van het
internationaal contact door het organiseren van conferenties
over actuele problemen op politiek, economisch en cultureel
gebied on het aanknopen van onderlinge vriendschapsbanden; pu-
blicatie van verslagen on artikelen over algemene, zowel als
typisch nationale universitaire kwesties en instellingen.

De I.S.S. kent geen loden maar z.g, "Frionds", contribu-
erende belangstellenden,
WORLD STUDENT RELISF. Het W.S.R. werd gedurende »de tweede we-
reldoorlog opgericht door de I.S.S., Pax Romana en de World
Student Christian Federation, om hot z»g» "relief-werk van
deze organisaties te coördineren. Allo hulp-acties voor stu-
denten en universiteiten gaan van het W.S.R, uit, Reods word
con totaalwaarde van 2& millioen dollar bijeengebracht on in
goederen weer gedistribueerd,

PAK ROMANA.. Dit is de internationale organisatie voor R.K.stu-
cfohton.' gevestigd te Fribourg (Zw.) on uitgesproken anti-oom-
munistisch.
WORED STUDENT CHRISTIAN EËDERATION, de internationale organisa-
'tio voor christelijke studenten, zetelend te G-cnevo en eveneens
anti-communistisch gezind.
JEWISH VJORLD FflDERATION OF STUDENTS, do internationale organi-
saticvan Joodse studenten; in politiek opzicht van gemengde
samenstelling,
WORID IEDERATION OF DEMOCRATIC YOUTH. Een internationale bin-
ding voor landelijke jeugdorganisaties* Haar inslag is sterk
communistisch. Zij is gevestigd te Parijs.

Met de Nederlandse Studenten Raad is alleen het (communis-
tische) A.N.J.V, bij deze federatie aangesloten.

In Nederland zijn de navolgende organisaties o.m, te ver-
melden:'
NEDERLANDSE STUDENTEN RAAD, Dozc Raad, waarvan het ab-aotiaat is
gevestigd te Lolden, Breostraat 48, is samengesteld uit vertegen-
woordigers van de 10 Nederlandse Universiteiten en Hogescholen,
Daarnaast hebben in de Raad zitting vertegenwoordigers van:
a. Algemene Senaten Vorgadoring (dor Corpora);
b. Bond van Vrouwelijke Studontcn Verenigingen;
c. Bond van Unitates;
d. Unie van Katholieke Studenten Veronigingon;
o. Bond van Gereformeerde Studenten Verenigingen; •
f, Nederlandse Christclijko Studenten Vereniging;
g, Vrijzinnig Christelijke studenten Bond.
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In de oorspronkelijke opzet was ook een plaats opgenomen
voor een vertegenwoordiger van de Indonesische studenten, aan-
gezien men onder hen voldoende contact aanwezig achtte om dat
te rechtvaardigen. Op 5 October 1945 liet men echter dit plan
varen, omdat het absoluut onmogelijk bleek een man te vinden,
•die geacht kon worden alle Indonesische en Chinese studenten
te vertegenwoordigen»

Tenslotte worden de vergaderingen van de N.S.R. ook nog
bijgewoond-door twee vrouwelijke studenten, die slechts als
waarneemsters optreden en die worden aangewezen door het Lande-
lijk Comité van Vrouwelijke Studenten (L.C.V»S.), hetwelk alle
meisjesstudenten vertegenwoordigt en dus voor de vrouwelijke
studenten is wat de N.S.R, is voor alle studenten, en door een
vertegenwoordiger van de International Student Service, even-
eens als waarnemer.

De Nederlandse Studenten Raad is niet aangesloten bij de
International Union of Students, doch wel bij de World Federa-
tion of Democratie Youth.

NEDERLANDSE ZIONISTISCHE STUDENTEN ORGANISATIE» Deze telt ver-
spreide leden in de verschillende plaatsen, is aangesloten bij
de Jewish World Federation of Studente» Zij is niet vertegen-
woordigd in de N.S.R.
NEDERLANDSE STUDENTENVERENIGING VOCR FEDER AIE WERELDREGERING.
Deze vereniging werd eind November^ 1̂ 947 opgericht op een te Am-
sterdam.gehouden óongres, waar studenten uit Amsterdam, Delft,
Groningen, Leiden, Nijmegen en Utrecht tegenwoordig waren.

Zij onderhoudt nauw contact met de Beweging van Europese^
Federalisten (Dr«H.Brugmans),

Afdelingen dezer vereniging zullen worden gevormd aan do
verschillende Universiteiten en Hogescholen.

FEDERATIE VAN VOORUITSTREVENDE STUDEMENVERENIGINGEN. Zij wer.d
opgericht 9 Maart 1947, hooft ten doel de verschillende vereni-
gingen van progressieve studenten te overkoepelen en voor hen
het contact met buitenlandse verenigingen op dezelfde grond-
slag te verzorgen. De federatie kent geen bestuur, doch heeft
slechts een permanent secretariaat, dat gevestigd is te Amster-
dam. Zij voert oen agressieve propaganda en zoekt derhalve con-
tact met gelijkgestemde verenigingen ook buiten de studentenwe-
reld.

De federatie staat in contact met do International Youth
Service te Praag, dié volkomen los staat van de I.S.S., doch
via de F.V.S.V. het werk der I .S.S. schijnt te willen doorkrui-
sen.

De federatie bestaat uit slechts drie plaatselijke studen-
tenverenigingen, die alle van mening zijn, dat de oplossing der
huidige problemen slechts te verwachten is van het socialisme.
Het orgaan heet "F.V.S.V. Mededelingen"; verschijnt onregelma-
tig.

De bij haar aangesloten verenigingen zijn:
1. De Utrechtse Socialistische Studenten Vereniging "Synthesis",

opgericht 24 Januari 1946, sodert kort wegens te geringe oo-
langstelling van de leden omgezet in oen dispuutgezolschap
van gelijke naamf
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2, De Democratische Studenten Organisatie "Perioles» te Amster-
dam, in October 1945 opgericht als de "Studenten Vereniging
Rond de Vrije Katheder", waarvan de naam later gewijzigd
werd in Democratische Studenten Organisatie "Pericles".

5. De Progressief Democratische Studenten Vereniging te Delft»
Deze P7D.S.V. is voortgekomen uit het oorspronkelijke poli-fc
tiek VTetenschappelijk Dispuut. Dit stond in principe open
voor aanhangers van alle politieke groeperingen.

De P. D, S. V. draagt thans echter een uitgesproken links
karakter •

LANDEIJJKE DmiOCRATISCH-SOCIAUSTISCHE STUDENTEN VERENIGING

"Politeia" werd in September 1945 opgericht en was de voortzet-
ting van de voor de oorlog bestaande Bond van Sociaal-Democra-
tische Studenten Clubs»

Politeia noch F.V.S.V» zijn vertegenwoordigd in de N.S,R.
Politeia is voornamelijk te beschouwen als een politiek

studiegenootschap, dat niet naar buiten optreedt, zulks in te-
genstelling tot de F.V.S.V. Uiterst linkse elementen worden* zo-
veel mogelijk geweerd als lid. Het orgaan heet "Politeia" en
verschijnt maandelijks,

De vereniging telt zos afdelingen, resp. te Amsterdam,
Delft, Groningen, Leiden, Rotterdam en Wageningen.

PERHIMPOENAN INDONES IA.» Deze is oorspronkelijk als studenten-
vereniging opgericht . Thans blijken ook buiten de studentenwe-
reld staande Indonesiërs lid van de Perhimpoenan Indones ia te
zijn. Deze revolutionnair -gezinde vereniging telt verschillende
leden, die aangesloten zijn bij de Communistische Partij on
wordt door do C.P.N, gesteund* Zij heeft plaatselijke afdelin-
gen te Amsterdam, Leiden en Den Haag on diverse verspreide lo-
den in andere plaatsen.

Hot lidmaatëchap beperkt zich tot Indonesische studenten
en intellectuelen.

ROEKOEN PELADJAR IKDONESIA» De vereniging werd opgericht te
telden, doch is thans gevestigd te Amsterdam. Afdelingen bestaan
te Amsterdam, Leiden en Utrecht»

Bij do oprichting word bekend gemaakt, dat niet aan poli-
tiek zou worden gedaan, doch gebleken is, dat dit standpunt niet
consequent werd gehandhaafd. Er wordt contact onderhouden met de
Perhimpoenan Indo nes ia en ook is in de Roekoen Peladjar Indone-
sia de invloed merkbaar van de Republikeinse Voorlichtingsdienst
te Amsterdam.

Door de R. P. I. wordt oen orgaan uitgegeven, genaamd "Sooara
Roepi"» .

XI. INDONESIË.

In de verslagperiode hebben de links-extremistische groe-
peringen hier te lande geen bijzondere aandacht geschonken aan de
Indische gebeurtenissen, vermoedelijk omdat de gemoederen zijn
beïnvloed door de gevolgen van de staatsgreep in Tsjecho-Slowa-
kije. De vorming van do z.g* Interim-regering (Voorlopige Feüe-
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rale Regering) in Indie heeft "De Waarheid» aanleiding gegeven
te schrijven over de "Koloniale comedie in'Batavia", waarbij
wederom werd verkondigd, dat het de bedoeling der Regering was
de "Nederlandse koloniale overheersing van Indonesië te her-
stellen en te handhaven"• Dit wordt dan gemotiveerd, met de op-
merking dat de Nederlanders, ofschoon zij verre in de minder-
heid zijn, in bedoelde voorlopige regering het grootste aantal
zetels hebben en de sleutelposities hebben bezet. De onbelang-
rijke portefeuilles worden - aldus het blad - in handen gegeven
van Indonesiërs, van wie bekend is, dat zij maar al te graag de
Nederlandse meesters gehoorzamen.

"De Tribune" schrijft over de "pro-federale regering",
waarvan het Nederlandse fabrikaat moet worden v/eggemoffeld onder
een hele serie namen van Indonesische ministers, wier Quisling-
rol onmogelijk zou zijn zonder de bescherming der Nederlandse
bezetters.

Het doel van de Nederlandse bourgeoisie blijft - aldus
"De Tribune" - herstel van Indonesië als kolonie; hot communis-
tische parool moet daarom blijven "Indonesië los van Holland,
Nul".

De oprichting te Amsterdam van de Vereniging "Persatoean
Pendoedoek Indonesia" (Eenheid van Indonesische ingezetenen),
zich ten doel stellende de samenwerking tussen de Chinese on
Indonesische bevolkingsgroepen te bevorderen, heeft in Indie
aanstonds de aandacht getrokken. Het te Batavia verschijnende
Chinese blad "Sin Min" hooft in een hoofdartikel een beschou-
wing gewijd aan de positie der Chinese bevolkingsgroep in In-
die on het blad juicht do oprichting der vereniging toe. Van
oudsher hadden de Chinezen contact mot de Indonesiërs, doch
hot blad stolt daarbij vast, dat hot tot dusverre slechts ging
om individuele belangen en niet ten behoeve van het gemeen-
schappelijk belang.

Volgens de inhoud van een brief, welke volgons een offi-
ciële Republikeinse bekendmaking afkomstig was van de enige ,
tijd geleden te Parijs vertoevende Socgijono, zou in Europa een
z.g, "international reconstruction team" opgericht worden, dat
spoedig naar Indie zou vertrekken. Dit team zou bestaan uit des-
kundigen op technisch, economisch en modisch gebied, die aan do
opbouw van Indonesië zouden medewerken.

Als vertegenvroordiger van de Republiek Indonesia in Tsje-
cho-Slowakije mot standplaats Praag is aangewezen Soeripno,
hoofd van de Republikeinse Voorlichtingsdienst aldaar, tevoren
als zodanig werkzaam in New Delhi. Soeripno is in 1947 door do
Republiek naar Praag afgevaardigd tor bi jwoning van hot in Ju-
li/Augustus 1947 aldaar gehoudon Jeugdfostival. Assistent van
Sooripno te Praag is Winaja, een Balinees, laatstelijk wonende
te Oegstgeost, die eveneens bedoeld Jougdfestival bijwoonde en
sedert niet in Nederland terugkeerde.

10 April 1948.

XII, OVERZICHT DER STAKINGEN IN MAART 1946.
Z i e bladzijde Ü V . :
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Bedrijf, Aanleiding. Inmenging
Vakbonden,

Resultaat,

V
o
l
g'
n
o,

Bouwvakarb.
op versch.
objecten-
Amsterdam
Text.fabr,
NV.Ooster-
veld te
Enschede.
Bouwvakarb.
Holl.Beton
KiJ .werk-
zaam te
Renkum,
V/as-e n Bei-
nigingsmidd.
fabr.Echfa-
Enschedo.

EYC die tot staking
'pwekte en de actie
eidt eist "25$ vas-
e toeslag.
rotest tegen door-

gevoerde loonoorrec-
les op "zwarte" lonen.

'rotest tégen de
oor Coll*v.Rijksbem.

>pgelegde loonrege-
ling.

rot«doorvoering
nieuwe CAO,die voor
eugdige <arb,loons-
/•erl. inhield.

Unie tegen, Vaste loon gehand-
dooh bemidd. {haaf d, doch met onbe'
EVC stookt« grensd tariefloon.

i

Kousenfabr.
Hin te
Haarlem.
Metaalbedr.
NV.Ubbink
en Co. te
Doetinchem.
Handels NV.
in Text.;
ducten -
Enschede.

Prot.indienstneming
ran Duitse arbeider»

rot«wijze van con-
;rolering arbeids-
«empo.

Wegens onbehoorl.go-

EVC stookte.
Unie tegen.

Ver m. op aan-
drang EVC
uitgebroken.

EVC traottte
te bemidd.

EVC steunde,
Unie tegen.

,pro- drag

Arb.in ver-
sch. be-»
drijven te
Amsterdam.
DUW-arb.te
Sappemeer•

CarrosscadD-
fabr. to
Iloogcveon

werden 2 arb.
ontslagen,waarna al-
len staakten»
Prot,st.ïïVC-CPN tegen
verwijdering CPN wet-

EVC bemidd.
stelde Dir,
in gelijk.

a ontslag der sta-
:ers op 8/3, ze t E7C
.o t j c voert; staking
ericopt,
ferk onder zelfde
oorwaarden hervat.

takers ontslagen,

Arb.gehandhaafd,sta-
ters ontslagen*

Ja bespreking met di-
eotie werk hervat.

Verk door andere ar-
beiders hervat.

tiouders te Amsterdam, deze actie,

Bouwvak arb
l\iV.Ued.Aann

Prot.tegen laag loon,
wegens geringe pres-
taties .
Na aanmerking op faba
commissie die zonder
voorafgaand verlof
zich voor een bespr,
aan hun work hadden
onttrokken,werd zij,
na haar verzoek niet
direct door directie
tor bespr.ontvangen«
Eis tot loonsverho-
ging.

EVC steunt,

Unie togen;
EVC stookte.

fC'ers
3tookton.

KIM. gebouw
te Den Haag

EVC-CPN zetwerk horvat;enkele
te op tot stakers werden ge-

schorst .

8

tfa enkele dagen sta-
ken door een gedeel-
te der arbeiders,
word het werk nor-
maal hervat.

Stakers door direc-
tie ontslagen.

10
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)e ondor do stakingsstreop vermelde getalion geven hot aan-
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De boven de stakingsstreep vermelde getallen geven het aan-
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