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VERTROUWELIJK

HOOFDSTUK I - GQ^MUNIS^IS

IN DE SQWJET-tTÏIjü

Eerlang hadden anderen de teugels , van het bewind over
Partij en Staat moeten overnemen. Stalin' B. piekte en onver-
wacht snelle dood maakten beslissingen op korte termijn nood-
zakelijk, De ''man van staal" ,zdu deze commando-wisseling nog
bij zijn leven mede hebben geregeld. Zijn opvolger, Georgi
Maximilianowitsj Malenkow deelde d'it mede in een op 15 Maart
jl„ uitgesproken rede voor de Opperste Raad ;der USSR.

Het Kremlin heeft luttele uren na het verscheiden van
de dictator - officieel gesteld op 5 Maart te 21 uur 50
Moskou s e tijd - de eerste beschikkingen bekend gemaakt.

Zo wist de wereld reeds 9p Vrijdag 6 Maart, dat Malenkow
van nu af Stalin' s sleutelpositie in de staat als voorzitter
van de ministerraad besette. Tezelfder tijd :kwam de benoeming
af van vier eerste vice-voorzitters van de ministerraad en
wel in de rangorde; L, P. Beria, W.M, Molotow, N.. A. Boelganin
en L.M. Kaganowits j< Als vijfde "eerste vice-voorzitter"
werd daaraan, negen dagen later, 1,1. Mikojan toegevoegd.
Zij vormen de^kern van de nieuwe Sow j et-regering en de spits
der Staats-hiërarchie.

Hoe is het met de rangorde in de Partij gesteld, mi het
heengaan van de man, die juist van die sterke veste uit zijn
greep op het geheel wist te behouden?

Hier liggen d'e zaken ingewikkelder, In de jongste mutaties
treedt de interne spanning naar buiten, geaccentueerd door
ie oproep der Russische leiders, tot eenheid en verhoogde
'waakzaamheid.

Het ware naïef te geloven in een bestuurswisseling
zonder voorafgaande en zich voortzettende strijd binnen
de muren. Ondanks de pogingen deze machtscontroversen voor
de buitenwacht af te schorren, hebben reeds enkele feiten
aangetoond, dat Malenkow in eerste aanloop met een politiek
van compromissen zijn positie moet verdedigen,

.Dit houdt geenszins een ontbreken van eigen aard der
Malenkow-politiek in. Zij vertoont t. a. v. het binnenland
reeds nu verscheidene markante verschillen met het stalinis-
tische beleid.

Zoals bekend verenigde Stalin de laatste tijd drie
sleutelfuncties van Partij en Staat in zijn persoon.

Tot veertien dagen na de aankondiging van Stalin' s
dood liet het zich aanzien, dat Malenkow deze drie-eenheid
van bevoegdheden in grote trekken in zijn figuur handhaafde.
Ook hij was: Ie. premier, 2e. eerste man in het Presidium

•• van EêT Centraal Comité der CPSU, 3e. eerst-aanwezend se-
cretaris. Een algemeen partijsecretaris werd, sedert die
post bij Stalin' s verscheiden openviel, niet benoemd,

In de avond van 20 Maart j.l. werd echter een ingrij-
pendo verandering t. a. v. de bezetting van het Secreta-
riaat der Partij aan de publiciteit prijs gegeven, nl. een
desbetreffend, reeds op Zaterdag 14- Maart genomen besluit
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van het Centraal: Comité der CI-QU.
Op grond : daarvan kreeg Malenkow '7op zi jn i verzoek ' ont-

heffing van de plichten als secretaris. Zijn tegenhanger
N.3. Chroestsjow, trad. gekozen door het'C.C.j in deze door
Malenkow opgegeven functie, hetgeen gelijktijdig werd be- •
ke:id gemaakt. \t lijkt, uit hoofde van het scheiden van partij- en

staatszaken, formeel1 wel verantwoord, dat deze gewichtige
partij-mutatie, waartoe 14- Maart was besloten,1 niet 'in de
zitting van 15 Maart van de Opperste Sowjet werd gereleveerd.
De Sowjet-Russiscto v-'lksvertegenwo' rdiging kwam zonder mo-
tivering, een dag later dan aanvankelijk aangekondigd, bij-
ee.a. . ' •

Terloops is reeds gezinspeeld op spanningen n.a.v. de
co.nmando-wisseling in de Sowjet-Unie. Werd niet even een
tip van de sluier opgelicht^ waarachter zich vermoedelijk
een vinnige strijd om de hegemonie afspeelt?

Waaróm mnest de Opperste Sowjet zijn marionettenwerk
een dag uitstellen?

Het antwoord op deze en soortgelijke vragen zou ver-
onderstellend erwi j ze aldus kunnen luiden;

Onmiddellijk na de "troonsbestijging:' van Malenkow
heeft deze trefzeker ingehakt op verschillende Partij- en
Staatsorganen. Hij bracht, als een zijner eerste bestuurs-
daden, het Presidium der CPoU. dat pas in October 1952 werd
vergroot tot 25 leden en 11 plaatsvervangers, terug tot
resp. 10 en 4 functionarissen. Hij halveerde het tot dusver
-ïp 10 leidslieden berekende Partijsecretariaat, Hij redu-
ceerde, in twee stadia,, gelegen tussen 6 en 16 Maart, het
totaal der ministeries van circa 55 "tot een kleine 30.
Dit alles 'Iruiste in tegen regelingen, nauwelijks een half
jaar tevoren getroffen 'V'nder Stal in's supervisie.

Deze samentrekking van bevoegdheden binnen een aan-
zienlijk beperkter kring moet wel diep ingrijpen, niet het
minst t.a.v. de persoonlijke verhoudingen. De:door Malenkow
bevolen reorganisatie heeft vele partij- en staatsfunctiona-
rissen van formaat getroffen.1

Zodanige gang van zaken kan juist in een autoritaire
bureaucratie als de Russische rp zijn minst wrevel wekken ,
allereerst bij degenen, die zich reeds geborgen waanden in
het "Apparaat1"'. Deze maatregelen beïnvloeden daarenboven in
ongunstige zin de maatschappelijke opgang van: prote-gé's der
gedupeerden.

Het is geenszins denkbeeldig, dat de recente verande-
ringen vele vooraanstaande functionarissen er: mede toe heb-
ben gebracht de Partij in te schakelen teneinde zo mogelijk
neg enige genoegdoening te verkrijgen,

•In dat "beeld kan de spoedzitting passen van het Centraal
Ccmité der CPSU op een datum, oorspronkelijk bepaald voor ;
een vergadering van de Russische Volksvertegenwoordiging.
Dit zou kunnen betekenen, dat de Partij zich heeft laten i
gelden om te voorkomen d<'.'or de Staat te worden gepasseerd.
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Voor een beoordeling van eventuele repercussies ont-
breken dienaangaande tastbare gegevens, zodat ̂ verantwoorde
conclusies voorshands niet kunnen worden getrokken.

Voorlopig duidt niets op een ingrijpende jbesnoeiing
van Malenkow's macht. Anders, dan Stalin, die zijn bewind
voornamelijk vanuit het Secretariaat voerde, ĥ 6̂  de nieuwe
leider de klemtocn gelegd op zijn premier schap' . In het alom-
vattende raam van de machtsuitoefening als eerste Staats-,
functionaris, heeft hij echter de mogelijkheden,, die de Par-
tij hem biedt, naar het schijnt, niet verwaarloosd.

In het Presidium van de Partij voert Malenkow de boven-
toon en in het Secretariaat, waar N",., S. Chroestsjow de eerste
viool speelt, volgen onmiddellijk op hem krachten, die Malen-
kow kan dirigeren.

HET PAR TIJ SECRETARIAAT

Er kan niet worden voorbijgezien aan het feit, dat
Chroestsjow, thans eerstaanwezend secretaris, een top-
functionaris is, die de partij zaken op het XIXde Congres der
CP3U behandeld heeft.

Volgens sommige gezaghebbende Rusland-kenners is Chroes-
tsjow de invloedrijkste tegenhanger van Malenkow en nadat
Malenkow zijn secretarisplaats juist aan hem heeft afgestaan,
is hij nog meer dan tevoren bij machte om zich ook daadwerke-
lijk als tegenhanger van Malenkow te laten kennen. Hij en
M. A, Suslcw waren reeds in October 1952 leden van het Partij-
presidium en van het Secretariaat. P.N. Pospelow, N.N. Sja-
talin en S.B. Ignatjew werden eerst op 6 Maart jl. secreta-
rissen van de Partij. Gezamenlijk vormen zij thans het tot

man teruggebrachte Secretariaat.

HëT STAATSHOOFD

De structurele veranderingen hebben zich voltrokken tot
in de staatsrechtelijke top. President Zjwernik moest plaats
maken voor maarschalk Worosjilow. Volgens de Rusland-expert
Isaac Deütscher bewijst de snelheid van Malenkow's actie,
dat hij een nauwkeurig plan gereed had liggen.

Hot meest verrassend is de verwijdering van president
Zjwernik en de secretaris van het Presidium Gorkin, wier
hsndtekeningen stonden onder de meeste regeringsdecreten.
Zjwernik is wel nooit bijzonder invloedrijk geweest, doch
hij was een eminent lid van de oude garde. Tijdens het korte
ir-.terregnum werd zijn betekenis doorslaggevend. Als t i tul air
staatshoofd had hij, of op zijn minst Gorkin, de benoeming
van.de nieuwe premier moeten bekrachtigen. Art. 48 en 49 van
de Russische grondwet voorzien hierin. Waarom zijn deze voor
zitter en secretaris van het Presidium "aanbevolen*' voor ont
slag, tegelijk met Malenkow 's benoeming?
De vraag rijst: v/ie benoemde Malenkow? Het antwoord lijkt
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eenvoudig. Het betreffende decreet werd anoniem getekend
door het Presidium van de Opperste Sowjet, het Centraal
Comité en- de "Raad van Ministers. Dit mocht dan, \
Deutscher, strikt formeel in de haak zijn," het was echter
niet gebruikelijk, dat de handtekeningen van Zjwernik en
Gorktn nu plotseling ontbraken, (Times'9-3-1953)-

; . - • . ' X X X

Op,6 Maart trad N.M. Zjwernik ten behoeve van maar-
schalk K,Jn Worosjilcw reeds ''in feite" af als titulair
staatshoofd. Hij zou eerst na zijn ontheffing "in rechte",
d.,v. .s. op 15 Maart, het voorzitterschap van het Verbond van
Vakverenigingen in de Sowjet-Unie kunnen aanvaarden.

Reeds onmiddellijk na 6 Maart is Zjwernik evenwel figuur
van een lager plan geworden. Tijdens de bijzetting van Sta-
lin'5 stoffelijk overschot in het Mausoleum te Moskou werd
Male.akow op de tribune ter rechterzijde geflankeerd door
Worosjilow, als hoogste vertegenwoordiger van de Staat, en
ter linkerzijde door Chroestsjow, als eerste representant
van de Partij na Malenkow zelf»

Zjwernik kreeg in de rij van de talrijke communistische
leidars in en buiten de USSR een plaats terzijde op de ach-
tergrond. (Vide foto in Kominformkrant d.d= 13-3-53; uitgave
voor Nederland d.d. 20-3-53).

Het dagblad ?'De Waarheid'1 berichtte, dat Paul de Groot-
de eer had genoten enige tijd de dodenwacht te betrekken.
Ook andere nationale delegatieleiders werden, naar bekend,
tot Ie baar toegelaten.

Aan de algemeen partijsecretaris der CPN werd evenwel
geen plaats ingeruimd op het balcon voor het Mausoleum. Met
de prominenten van achter het Ijzeren Gordijn deelden slechts
drie afgevaardigden uit het Westen dit privilege, met name
Pietro Nenni, Palmiro Togliatti en Jacques Duclos, Maurice
Thorez was afwezig,

NIlLUWE VEEDESGJ5LU3DEN

De communistische activiteiten van de jongnte weken
bepaalden zich tot een breder ontwikkeld vredesoffensief,
ongeacht enige incidenten in het luchtruim, die kort na
Stalin's overlijden plaatsvonden. De beschieting van enige
westerse vliegtuigen door Sowj et-Russische jagers verleende
daaraan een ietwat grimmig karakter, dat echter door partijen
over en weer lankmoedig werd afgezwakt.

Ondanks anfci-E. D .G. -agitatie, vooral in Duitsland,- ? • .
er1, hernieuwde "microben;K.'rlog"-hetz,e dor communistische pers,
werd de indruk versterkt, dat Moskou voor de zoveelste maal
"verzoening" nastreefë. Malenkow's toespraak van 15 Maart jl.
gaf aan het einde een zeer algenene omschrijving van de door
het Kremlin verder te voeren buitenlandse politiek, die ge-
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baseerd zou blijven op Stalin's theorie over "vreedzame co-
ëxistentie", "s :

De Sowjet-vredespolitiek baseert zichs zo zeide hij,
op het eerbiedigen van de rechten der volkeren Van andere
landen, kleine en grote, en op het inachtnemen yan de alge-
meen aanvaarde internationale regels. Op het huidige m/-.ment
bestaat er geen enkel omstreden.of belangrijk vraagstuk "dat
niet op vreedzame wijze opgelost kan warden op basis van on-
derlinge verstandhouding der betrokken landen. Dit geldt voor
onze betrekkingen tot alle Staten, da Verenigde: Staten van
Amerika inbegrepen"=

Op 16 Maart bezocht generaal Tsjoekow,' hoofd van de
Sowjet-Controle Commissie en opperbevelhebber van het Rus-
sische bezettingsleger'in Duitsland de tijdelijk in Berlijn -
vertoevende Amerikaanse Hoge Commissaris Conant.

Officieel betrof het een tegenbezoek uit beleefdheid,
maai' de duur ervan, welhaast een uur^ werd opvallend genoemd.
Het onderhoud vond kort na de botsingen tussen Russische en
geallieerde vliegtuigen plaats.

HOOFDSTUK II - ACTIVITEIT VM DE C.P.N. EN HAAR HULPORGANISATIES.

Oppositie ..

Drie weken na de waarschuwing van de algemeen secre-
.taris, Paul de Groot, aan het adres van "'schadelijke sec-
tarlsten"" (zie vorig maandoverzicht), betoogde ê propa-
ganda secretaris, Harry Verhey, dat het, in verband met de
Amerikaanse methode om de partij van binnen uit stuk te
maken, van levensbelang was de inwendige vijanden te ver-
nietigen en uit de C.P.R", te verdrijven. Te dien aanzien
herinnerde hij in de zitting d „d. 28 Februari van het P.B.,
aan Stalin's uitspraak, dat de Partij sterker wordt naar-
mate zij zich van opportunistische elementen zuivert.

Het vorenstaande scheen op het eerste gezicht aanloop
tot een drastische schoonmaak. Rekening houdende met de
feitelijke situatie kan dit alarm evenwel slechts een her-
haalde poging zijn om iedere oppositie van enige omvang te
onderdrukken. De gedachtun gaan in dit verband uit naar enkele
vooraanstaande partijgangers, die zich min of meer wars be-
tonen in het volgen van de aanwijzingen der partijleiding.

•De watersnood-affaire wooral heeft het prestige van
de CcP.N.-leiders geschaad» Intern liep de spanning op en
veroorzaakte reedn enige malen kortsluiting. In de laatste-
weken trad de onenigheid hier en daar op een voor de CBP<.N.
wel zeer onaangename wijze naar buiten. Eind Mei 1953 zullen
immers raadsverkiezingen worden gehouden} waarvoor de Partij
reeds maanden lang grote belangstelling aan de dag legt en
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sinds enige tijd haar propaganda-campagne aan het opvoeren
is. Biet moet derhalve wel uiterst ongelegen komen> dat juist
enige C = P. N.--ver tegenwoordig er s in die colleges er de brui
aan hebben gegeven. , , j .

'De Partij beschikt in den lande over ongeveer 275 ge-
meenteraadsleden. De laatste jaren was.er enig -[ normaal -
verloop in de bezetting van deze posten. I'.e leidjlng greep
nu en. dan in, waar parti jbelaiigen onvoldoende werden behar-
tigd door inactiviteit, ziektu of anderszins. Het betrof hier
niet meer dan incidentele correcties Gedurende de laatste
weker, deden zich echter enige gevallen van abnormale aard
voor. Te dien opzichte zag de partijleiding zich enerzijds
gecor.fronteerd met in het; openbaar geuite critiek van eigen
mensen op haar beleid in de watersnoodkwestie, anderzijds
met toenemende aversie van algemener aard,, !

De conflicten hebben zich dezer dagen toegespitst. Met
name de volgende figuren zijn hierbij rechtstreeks betrokkene
B.Schreuder (Den Helder); E.Bijpost (Wieringerwaard)5 J.
Wijker (Egmond); J.Broeriüma (Bergen-); H.J.Heemskerck (Maas- ,
tricht) en Dr B.S, Polak (Amsterdam).

Uitgezonderd Heemskerck, tegen wie nog disciplinaire
maatregelen kunnen worden verwacht, en Dr Polak,, die op last
van de partijleiding geroyeerd moet voorden, hebben vorerge--
noemden voor het lidmaatschap 'der G.P.N, bedankt. Het beleid
van De Groot c.s, ten aanzien van de "stormramp"-politiek
was voor hen de doorslaggevende factor om volledig met de
Partij te breken. Twee hunner, t,w» Schreuder en Wijker, stel-
den hun raadszetel niet ter beschikking, doch bleven aan als
partijloos of onafhankelijk lid. Volgens een /erklaring van
eerstgenoemde had hij in de C.P'.N. ter plaatse geen bereid-
heid gevonden zijn zetel in te nemen,

.In bedoeld geselschap neemt Dr Polak een bijzondere
plaats in. Veel meer, dan de andere betrokkenen was hij in
part:.j zaken een erkend theoreticus. Lid vanaf 1,933» klom
hij op tot vooraanstaand functionaris, O.m. leidde hij het
Wetenschappelijk Bureau der C.P.N.. De laatste jaren was hij
echter, ondanks zijn openbare functies, een figuur op de
achtergrond geworden. Hem wordt thans ''achterbaks gedoe",
het onderhouden van nauwe betrekkingen met "agenten van
Amerika7' en 'pogingen.'twijfel te zaaien over de juistheid
"van de berichtgeving van het Centraal Comité der Communis-
"tisohe Partij van de Sowjet Unie met betrekking tot de mis- * i
"daden van de sluipmoordenaars in doktersjasïf verweten,,

?r Polak, die in de Amsterdamse Raad en in de Provin--
ciale Staten van Noord-Holland zitting had, deed zich in
het openbaar immer kennen als een gedisciplineerd communist. •>
Ook"üt^he^ïhans tegen hem aanhangig gemaakte royement vond \j tot dusverre voor een andere houding geen aanleiding. -j

Het voorstel hem uit de gelederen te stoten is kenne- j
lijk Deinvloed door de vrees van de partijleiding, voor , a
eventuele dissidentie op dit niveau. De Groot's 'initiatief • 4

- 7
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zou dan afschrikwekkend moeten werken op de naaste politieke
ome.eving van betrokkene. Latent wantrouwen van de -'proleta-
rier ', De Groot tegen :iintellectuelen van bourgeois-huize"
kan mede de tegen Polak genomen beslissing hebben bevorderd.
Allerminst van déze intellectuelen duldt de algemeen secre-
taris enige afwijking van de partij-lijn. ]

S t al in' s_dogd.

Het Dagelijks Beotuur der Partij reageerde op 7 Febru-
ari op de door de "burgerlijke'7 pers gelanceerde speculaties
intake de eventuele gevolgen van Stalin?s dood. Nog tijdens
de doodsstrijd, aldus dit college, hebben de van elk gevoel
gespeende, verdierlijkte Amerikaanse generaals en hun s£el-
lioten hun giftige gal uitgespuwd, en hun kansen berekend om
het zware verlies, dat de werkers van alle landen getroffen
heeft, voor hun oorlogsprovocaties te benutten. Alle voor-
spellingen over onenigheid van de communisten in de Sowjet-
Unie of elders waren "uitingen van het verziekte brein der
ondergaande, kapitalistische machthebbers". Het Nederlandse
volk diende extra waakzaamheid te betrachten en meer dan
ooit gereed te staan elke oorlogsprovocatie de kop in te
drukken.

Stalin-werfcampagne

Overigens was het overlijden van Stalin voor de West-
Euippese communistische partijen het sein tot verhoogde
werfactiviteit voor partij sn krant. Hier te lande werden
de volgelingen opgeroepen het aandenken van de dierbare
leider in zijn eigen strijdbare geest te eren, t.w. door
versterking van de C.P.M, en haar dagblad.

Zoals bekend, gelukte het niet de tijdens het 16e Par-
ti-congres (22 t/m 25-11-* 52) gestelde taak - 5.000 nieuwe
abonné's ^p HDe Waarheid-'' vóór 2.5 Februari (herdenkingsdag
stfiking-1941) -- te vervullen. Vier dagen voordien waren er,
dit volgens gegevens van communistische zijde, nog slechts
269?. Ook de - permanente - ledenwerfactie verliep tot nu
too. weinig succesvol. De thans aangevangen (VStal in-werf-
caripagne" moet "duizenden nieuwe communisten en nieuwe lezers
voor de krant" opleveren.

Rouwbetoon.

Voor het bijwonen van. de bijzetting van Stalin vertrok
een. ,C.P,N.-delegatie op 8 Maart per vliegtuig naar Moskou.
Nanens het Partijbestuur maakten ],>e Groot/ Arm i e Averink en
S. Groenendijk daarvan deel uit. Het A,N.J.V. zond hoofdbe-
stuurslid Ka tri e 11 Buitje, de Vereniging "Nederland-U. S. S. R.-'1f
haar voorzitter, Theun de Vrios. Voorts "reisden mee" Fokke
J o] in (vooraanstaand, figuur in de organisatie van het commu-

- 8 -
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nistii'sche gemeentepersoneel te Amsterdam)- en'Henk-leeuwen,
van de Hoogovens te IJmuiden, De Vries keerde drie dagen
later terug, de overigen eerst op 20 Maart j.l.. ;

De uitvaart van de overleden Tsjechische Staatspresident,
Klement Gottwald, werd bijgewoond door H ar-r y (A.A..) Verhey
en S. Baruch. Zij reisden 17 Maart j.l, naar Praag en vlogen
op 21 Maart terug naar ons land. i

Geme ente ra adsverki e 2 ing en :

/ '.Ie C.P.N, tracht haar campagne voor' dexgemeenteraads-
verki3zingen-1953 ten dele te financieren door de verkoop
van 3gn. verkiezi:ngsaandelen. Ter gelegenheid van de Tweede
Kamer-verkiezingen in 1952 boekte .zij hiermede succes. De
inschrijving voor 25^000 stuks ad f. 2.50 werd eind Februari
jsl. opengesteld. Zo nodig kan in tien wekelijkse termijnen
van een kwartje worden betaald, ledere houder van een volge-
stort aandeel heeft "een unieke kans" op g'ratis vacantie in
het buitenland. Ee propaganda voor deze zaak wekt de indruk,
dat het lot de gelukkigen zal aanwijzen.

In de .hoofdstad verscheen een verkiezingsbrochure "Am-
sterdam stad van vooruitgang". Met dit vlugschrift zal worden
gecolporteerd. Een aantal vooraanstaande ingezetenen krijgt
het gratis aangeboden, met verzoek zijn mening over de inhoud
kenbaar te maken aan het districtbestuur van de G.P.N, te
Amsterdam.

Pegasus

Gerben Wagenaar oefende op het Partijcongres.van .Novem-
ber j.l. vrij scherpe critiek op de leiding van Pegasus, die
o.m. "een regelmatig verzet" tegen het uitgeven van theore-
tische literatuur zou hebben .gepleegd. Sindsdien kon ook
voor deze communistische uitgeverij een reorganisatie tege-
moet worden gezien.

De Waarheid van 18 Maart gaf zogenaamd opening van zaken.
Van Heffen en Gillieron werden van hun verantwoordelijkheid
ontheven en vervangen 'd?or Jan van Seggelen. Eerstgenoemden
hadden blijk gegeven "de politiek van de Partij niet op de
"juiste wijze 'te begrijpen en consequent toe te passen. Deze
"a-pclitieke opvatting demonstreerden zij ook door de slechte
"verspreiding van Sowjet-literatuur en Sowjet-tijdschriften".
Hen treft dus, ten "overstaan van de buitenwacht, o.m. het
verwijt de propaganda voor de Sowjet-Unie te hebben achter-
gesteld bij commerciële belangen. G.G.Geelhoed moest als ideo-
logis.ch toezichthouder de niet malse reprimande slikken "geen
werkelijk politieke controle" te hebben uitgeoefend. De zaak
zal n:et spoed een "gezonde financiële basis" krijgen. De
vraag; rijst of een weldoener gevonden is, bereid tekorten
aan te zuiveren en daarnevens om de een of andere reden uit-
bundiger propaganda voor de Russische zaak te financieren.

„,

'd
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E.'D.S.

In het kader van het communistische verzet l tegen rati-
ficatie van het E, D «G. -verdrag, zou een brochure op stapel
staaa, waarin bepaalde artikelen uit de Grondwet zullen wor-
den getoetst aan de verdragsbepalingen van de Europese De-
fensiegemeenschap. ledere '''onbevooroordeelde le^er" zou langs
deze weg kunnen constateren, dat ondertekening van bedoelde
overeenkomst het einde van Nederland als souvereine staat
betekent,. :

In de Maart-af levering van "Politiek & Cultuur (8ste
jaargang no,3) is een .zodanige critische parallel getrokken .
(blz,120 t/m 128). Dit is gebeurd door telkens naast aange-
haalde artikelen van de Grondwet' de tekst te plaatsen van
artikelen van het E. I). G, -verdrag, waartussen op verschillende
plaatsen het verband nogal gezocht lijkt. Wellicht is dit de
reden, dat ook de samensteller zich van commentaar heeft ont-
houden, behoudens een summiere poging daartoe in de inleiding -

Watersnood .

Te agitatie in verband met de v/at er snood liep in aan-
zienlijke mate .terug. De aandacht was voornamelijk gericht
op de steun aan gedupeerden, die als ten ene male onvoldoende
werd voorgesteld. Echter wordt tegelijkertijd stelling geno-
men tegen het zenden van kleding door het Rode Kruis aan
Oost-Duitse vluchtelingen, die "rottende resten van het Hit-
ler-bewind-' heten. Deze gang van zaken noemt de communistische
pers , "verbijsterend" en • 'handreiking aan fascisten'1.

Het Landelijk Comité voor Volkshulp doet pogingen kin--
deren uit gezinnen, die door de watersnood zijn getroffen,
een vacantieverblijf te bezorgen in het buitenland. De Waar-
heid doet het ten onrechte voorkomen alsof de "Volkshulp1 een
factor van betekenis is geworden. De feiten wijzen evenwel
uit, dat zij niet doordringt buiten eigen kring.

.
~"Bij"de '"agitatie tegen de ratificatie der EDG-verdragen

.wordt wel de voorhoede gevormd door de vredesbeweging,
De Nederlandse Vredesraad gaf kort geleden een zgn.

documentatie bulletin uit, kennelijk in de eerste plaats be-
doeld om de sprekers op de .talrijke openbare vergaderingen
materiaal te verschaffen waarop zij hun betoog kunnen baseren.
Voorbereidingen 'Worden getroffen om ?p grote schaal te col-
porteren met een speciaal EDG-nummer van het blad "Vrede",
dat op 2? Maart a. s. zal verschijnen» Verwacht mag worden,
dat de campagne haar hoogtepunt .zal bereiken op het tijd-
stip, dat het betreffende wetsvoorstel bij het Nederlandse
parlement in openbare behandeling zal komen ,

Voordien moet worden getracht door persoonlijke
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ken en het aanbieden van petities de leden der Staten-Generaal
'te bewegen hun stem. aan de goedkeuring van de E.D..G. te ont-
houden. Ter stimulering van de activiteit wordt er op gewezen,
dat afwijzing van het verdrag door het Nederlandse: parlement
het in werking treden van de Europese Defensie Gemeenschap
kan verhinderen. , . i » l

De Wereldvredesraad komt van 10-15 April a,s.j te Boeda- ";
pest "bi jeen om uit de zeer algemeen gehouden resoluties van
het Weense vredescongres een program van actie te jdestilleren.
Aan de nationale vredesraden werd verzocht op korte termijn
candids.ten t-e stellen voor de in Boedapest te houden verkie-
zingen van de Wereldvredesraad, De Nederlandse vertegenwoordi-
ger, Horsmeier, die vorig jaar ltom gezondheidsredenen" bedank-
te als voorzitter van de Nederlandse Vredesraad, zjal waar-
schijnlijk niet worden herkozen ih dit internationale orgaan^ '̂
Daarentegen zal Ds W.S.H, van Dalen wel gehandhaafd blijven.. ' ™

De Vereniging "Verenigd Verzet' 194-0-194-5" tracht in het
kader van de anti-EDG-agitatie een eenheidsfront van verzets-
strijders te vormen. Ook in het verleden werden echter-'zonder
merkbaar resultaat reeds pogingen van gelijke strekking onder-
nomen. Thans.moet de voorgenomen herbewapening van West-Duits-
land a!.s uitgangspunt voor toenaderingspogingen dienen. Het,
behoudens mogelijk uitstel, op 11 en 12 April a.s. in Amster-
dam te houden tweede congres van"Verenigd Verzet 194-0-194-5"
zal een gedeeltelijk openbaar karakter dragen. De leden wer-
den ops$ewekt zoveel mogelijk andersdenkende verzetslieden
over te halen aan dit congres deel te nemen.

De Internationale Vrouwendeg

Omstreeks 8 Maart j.l, vonden ter gelegenheid van de In-
ternationale Vrouw en dag in verschillende gemeenten NVB-verga-
dering'2n plaats. Deze jaarlijkse demonstratie stond in het A
teken van de strijd tegen de EDG, volgens hoofdbes tuur G t; er ^
M.Ee Lips-Ödinot een "verfoeilijk monsterverdrag".

Esn dergelijke, op direct-politieke eisen steunende •• ..::
actie ligt inj feite niet in de lijn der gebruikelijke NVB- :?j
propaganda. Aan de vooravond van de behandeling van het ver- ':
drag in.de nationale volksvertegenwoordigingen achten de " ./
stalinisten het blijkbaar nodig alle reserve-troepen (i.c.
AWJV, Verenigd Verzet, N.V.B.5 Vredesbeweging etc,) voor het ,
opvoeren van de '''eenheid van actie" in te schakelen.

Bovengenoemde demonstraties verliepen voor de NVB, -buiten
haar schuld, teleurstellend, De twee belangrijkste gebeurte- : j
nissen van de laatste tijd, t.w. het congres (30 Januari -•• ' ' »
l Februari) en de herdenking van de 8e Maart, werden reap. j
door de watersnood en het overlijden van Stalin geheel naar
het tweede plan geschoven. De vrouwenbeweging heeft in 1953 ' ; ">
nog niet veel meevallers gehad. ;

- 11 -
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De rechten van de vrouw

Tijdens een begin Januari 1953 gehouden zifting van de
Raad der Internationale Democratische Vrouwen Federatie in
.Wenen werd een nieuwe'actie ingeluid, met het "bijeenroepen
van een Wereldvrouwencongres in Juni e. k.' te Kopenhagen. De
vergadering van de Raad werd, blijkens een bericht in het Bel-
gische communistische dagblad "De Rode Vaan",, bijgewoond door
gedelegeerden uit meer dan 50 landen.

In een oproep tot de "arbeidsters, boerinnen, huishoud-
sters en intellectuelen" wordt opgewekt tot strijd voor;
"de verovering van onze rechten"
"de bescherming van onze kinderen en gezinnen" en
"een vreedzame wereld",

Annie van Ommeren-Averink ondersteunde deze oproep met
een artikel in :'De Waarheid" van 28-2-1953- Het handelde over
de ondergeschikte positie van de vrouw in de kapitalistische
landen. In de Sowjet-Unie daarentegen zouden vrouwen en mannen
volkomen gelijkberechtigd naast elkaar leven.

Een nadere precisering vsn de "rechten van de vrouw" werd
vooralsnog-ook door haar niet gegeven. Het schijnt de bedoe-
ling de vrouwen - zoals hiervoren reeds t. a. v. het JüDG-ver-
drag tot uiting kwam - intensiever in de politieke strijd te
betrekken. Dit werd mede bevestigd door het verschijnen•van
een oproep van het Dagelijks Bestuur der CPN (De Waarheid
4—;5™1_953) • Deze werd weliswaar opgesteld n. a.v. de Interna-
tionale Vrouwendag, doch de strekking ervan reikt veel verder.
Gezegd wordt, dat de "reactie de onontwikkelde inzichten van
"vele vrouwen wil misbruiken om wantrouwen te zaaien tegen
"vooruitgang en Socialisme11 „ Het Dagelijks Bestuur "beloofde,
dat de partij in de komende maanden de eisen der vrouwen
krachtig zal ondersteunen en door huisbezoek zal trachten hen
te overtuigen van de juistheid der C.P.N.-politiek en de on-
misbaarheid van ;lDe Waarheid". Het Dagelijks Bestuur stelde
de eis, dat de vrouwen aich nog sterker om de C.P.N, zouden
scharen en deze door haar partij-lidmaatschap zouden versterken.

Winteractie van J'Nederland-USSR'V^a^esl^rben

De leden- en abonnéwerfactie van de vereniging "Neder-
land-USSR", eind Augustus 1952 aangevangen, werd medio Maart
afgesloten met een feestelijke vergadering in de hoofdstad.
Alle'anti-Sowjet-laster ten spijt waren 10.000 nieuwe leden
en abonné's ingeschreven, zo werd medegedeeld. Zoals bekend
werd in de zomer van 1952 tot taak gesteld voor de vereniging
10.000 leden en 6500 abonné's te winnen, l̂ r sluitingsverga-
dering in Amsterdam werden echter - althans volgens het ver-
slag in "De Waarheid1'' - leden en abcnné's niet afzonderlijk
vermeld. Volstaan werd met het bekend maken van het gezame-
lijke aantal Hierdoor is het voorshands niet mogelijk de
behaalde resultaten vor elk der beide categoriën te ver-
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melden. J.C. van de Muvzenberg, districtsveo?tegehwoordiger
van de vereniging in Wocrd-Brabant, werd als::d'e beste werker
beloond met een reis naar de Sowjet-ÏÏnie. Een vrouwelijk lid
kwam daarvoor door loting eveneens in aanmerking.

Theun de Vries, die als lid van de delegatie uit Neder-
land op 8 Maart j.l. naar Moskou was vertrokken om Stalin
de laatste eer te bewijzen, trad een week later in de voren-
vermelde, bijeenkomst van '''Nederland-USSR11 als spreker op.
Mjt liet in acht nemen van een minuut s'tilte herdachten de
vijftig 'beste werkers van deze vriendschapsvereriiging het
heengaan van de Russische partij-'er; staatsleider.

Internationale jeugd-activiteit

Van 5"8 'Pebruari vond in Praag een council-meeting plaats
van de Wereld-federatie van Democratische Jeugd (WFDY), waar-
van de agendapunten reeds waren gepubliceerd in "De Waarheid"
van ;5-2-1953 =

Op de eerste,plaats werden de resultaten van het Congres
der Volkeren voor de Vrede in ogenschouw genomen, waaraan de
overtuiging wordt ontleend, dat deze richtinggevend zullen
zijn vo.-ir het actief optreden van de WFDY "in het belang van
de vrede, de nationale onafhankelijkheid en een betere toe-
komst1'. Dezelfde leuze ligt ten grondslag aan de Internatio-
nale Conferentie van de Beweging ter verdediging van de rech-
ten van de jeugd, die van 22-27 Maart a.s. te Wenen.plaats
vindt. . • '

Voorts wordt reeds nu propaganda gemaakt voor het komende
Wereldjeugdcongres (25 Juli a.s.) en voor het 4e Wereldjeugd-
festival (2-16 Augustus e.k.), beide in Boekarest. Het is on-
getwijfeld mede de bedoeling de jeugdige activisten met de
belofte van een plezierreisje naar Roemenie' aan te zetten tot
grotsre werkzaamheid voor' het welslagen van de conferentie
in Wenen,

Verder zal men eventueel niet-communistische jongeren,
die argeloos tot ir het ''neutrale'1 voorportaal te Wenen wor-
den gelokt, ook uitnodigen tot het betreden van de feestelijk
versierde communistische binnenkamers in de Roemeense hoofd-
stad.

De Raad van de WFDY heeft intussen verklaard, dat men
er bij de voorbereiding van de internationale conferentie
ter-verdediging van dé rechten van'de jeugd niet in geslaagd
is belangrijke figuren uit de wetenschappelijke, letterkundige
en sportwereld voor zich te winnen, en dat is nagelaten de
beweging te koppelen aan de strijd voor de 'vrede".

Ag i t a t j e ond e r m i l i t a i ren

Het is, gezien de werkzaamheid van de WFDY onder de
jeugd, niet verwonderlijk, dat de oplossing van,"vredespro- j
blemen™ vooral wordt gezocht in een aanval op dé loyaliteit ,
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van :,n militaire dienst vertoevende, uiteraard meest jeugdige
personen. Tijdens de council-meeting in Praag wqrd daaraan
bijzondere aandacht geschonken, ' alsmede aan zgn.j ''agressieve
overeenkomsten''*, zoals het "General Vertrag". |

Een besluit van de onlangs gehouden hoöfdbestuursverga-
dering van het A.N.J.V. tot verbetering van het jwerk onder
de militairen3 is zeer waarschijnlijk geïnspireerd op de des-
betreffende uitspraken van de. W.F^D.v.

In elk district heeft het A«ÏÏ»J.Y. thans personen ver-
antwoordelijk gesteld voer het zgn. ''militaire werlï", zodat
in de naaste toekomst (ook) van deze zigde mogelijk een fel-
lere agitatie en propaganda tegen de West-Europese bewapening
en de daarmee samenhangende verdragen te verwachten is. Zij
zullen, waar zich telkens de mogelijkheden daartoe bieden of
verwacht kunnen worden, naar de kringen der militairen, in-
zonderheid der dinstplichtigen, worden geleid.

HOOFD dPUK III - VAKBEWEGING

Ambtenaren-verbod.

Inleiding.

A» Het op 17-12-1951 wederom in werking stellen van het Ambte-
naren-verbod (zie dzz. maandoverzicht No. l - 1952, blz. 3)
heeft aanvankelijk verwarring, en onrust teweeg gebracht in de
B,N.O,P.-E. V. C,.-kring« De leiders van de Bond van Nederlands
Overheidspersoneel waren er beducht voor, dat deze maatregel
eer. grote uittocht uit hun gelederen tot gevolg zou hebben,
te meer waar het verbod toepasselijk werd verklaard op het
Amsterdamse gemeentepersoneel. De positie van de E.V.C, in
vele overheidsbedrijven dreigde ernstig te worden aangetast.

Reeds in het begin van 1952 bleek, dat het hoofdbestuur
van de B.N.O,P. aan de gerezen moeilijkheden het hoofd wilde
bieden o.m, door:

a) Bsscherming van de leden.

De correspondentie wordt, om de leden tegen eventuele
•gevolgen van het lidmaatschap te "beschermen, in blanco
enveloppen verzonden. Het orgaan "De Overheidspost1' wordt
i:i het algemeen niet meer via de posterijen, doch zoveel
mogelijk per bode bezorgd,

b) -Vorming van zelfstandigj^bedrijfsafdelingen.

Omgeschakeld is op zelfstandigoptredende bedrijfsafde-
lingen. De bedrijfsinning van de contributie bij deze af-
delingen wordt gaandeweg uitgebreid. In plaats van "De
-Overheidspostif ontvangen de leden van de bedrijfsafde-
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l ing (in een eigen periodiek.

c) ̂ )gicht_inK_van_d_e Bond van Neder l ands P.T.T.-p ersone el
TT()ns Belang '. " ~ / !

Enige tijd na de uitvaardiging van het Ambtenaren-verbod
werd melding gemaakt van de oprichting van een nieuwe vak-
organisatie voor P,T»T.-personeel, Het initiatief hiertoe
werd genomen door enkele personen, van wie bekend is, dat
z:.j kort tevoren nog .aangesloten vaaren bij de B.N.O.P.-
E..V.C.. De nieuwe organisatie? die de naam kreeg van?
Bond van Nederlands P.T.T.-personeel "Ons Belang", zou in
de eerste plaats zijn gesticht om ongeorganiseerden op te
vangen. Zij moest zich de eerste tijd beperken tot het
doen van klein werk teneinde later, als duizenden de rijen
versterkt souden hebben, groter werk ter hand te nemen,
vooral in samenwerking met de A.B.V.A.-N.V,V..

Relatie tot.de B,N,0-.P.,-E..V, C.,

Als enig doel werd gesteld te komen tot een hechte or-
ganisatie van P.T.T.-ers, waarin plaats is voor een ieder van
elke politieke- of godsdienstige overtuiging. Reeds spoedig
kon een'nauwe relatie met de B.N.O.P„-E«V.C. worden waarge-
nomen» Het werven van leden voor deze nieuwe vakvereniging
word': geleid vanuit het kantoor te Amsterdam van het E.V.C.-
Verbondsbestuur, dat -ok invloed uitoefent op de te kiezen
bestuurders.

•̂ ÏÏ̂ S ê  ô nie rking eg..

De oprichting van deze organisatie past in het streven
der communisten naar eenheid. Hun hier gevolgde methode heeft
er r<3eds toe geleid, dat 600 è 700 P,T.T.-ers als lid tot "Ons
Belang" zijn toegetreden. Het merendeel van deze lieden is er
van overtuigd met een bonafide, neutrale vakorganisatie te
make;i te hebben. Door het heffen van een minimale .contributie
van f. 0.25'per week hoopt het bestuur ook die personen aan
te trekken, die veelal om financiële redenen ongeorganiseerd
bleve:a. Met grote handigheid stellen de leiders der nieuwe
organisatie zich-achter de algemeen onder het P.T.T.-perso-
neel levende wensen en eisen. Meerdere keren bleek de inge-
nome:iheid van de E.V.C, met de hier gevolgde tactiek; enkele
prominente E.V.C»-ers, c.q. C»P„N,,-ers werden evenwel gewaar-
schuwd, dat zij in de nieuwe organisatie op de achtergrond
moeten "blijvenT

Dezerzijds kan worden opgemerkt,'dat de B.N.0.P.-E.V.C»
in hst verleden 'is achtergebleven bij het organiseren van het
P.T.T,-personeel. Het is de E.V.C.-bestuurders bekend, dat
de invloed van de B,N.OePu in deze tak van Overheidsperso-
neel zeer gering was. Men steunt deswege "Ons Belang", waar-
mede iaën het gehele P. T. T,-personeel hoopt te bereiken.
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Zulks zal waarschijnlijk ten koste gaan van eventuele leden-
wir.st van eigen organisatie'. In verband hiermede moet hot niet
onmogelijk worden geacht, dat in de naaste toekomst - even-
eens onder E. V'. C , -leiding - nieuwe, zgn. neutrale organisa-
ties zullen worden opgericht, vooral in die Ovierheidsbedrij-
ven, waar de invloed van de EVC niet bijster groot is, t. w.
Belastingen en Spoor-- en Tramwegen. i •

Ge wij zi .g d e houd ing_ t ._ â v̂ ĥtit. Ambtenaren-v erbod .

Sedert einde Juli 1952 is de houding van de B.N.O.P.-
EoY.C. ten aanzien van het Ambtenaren-verbod gewijzigd. De
aanvankelijke beduchtheid is grotendeels verdwenen. Het
Ambtenarenverbod, zo beweert men thans in die kring, heeft
geen ander doel i ;'dan de weg te effenen voor verdere
verslechteringen. ' Hut beoogt niet alleen af te rekenen met
de B.N.O.P. als belangrijkste obstakel voor de uitvoering der
regering splannen, maar met alle strijdbare ambtenaren. In-
tussen wordt van de B. N. 0. P. -leden verlangd, dat zij zullen
ijveren opnieuw zitting te krijgen in de organen van Georga-
niseerd Overleg, Er mag, gelet op 'deze aspiraties, niet uit
het oog worden verloren, dat de Bond van Nederlands Overheids
Personeel in Amsterdain nog altijd een vrij grote invloed heeft
op het personeel van verschillende gemeentediensten, Bij het
Gemeentelijk Vervoerbedrijf b„v. ,is 20 a 25 % van de werk-
neners nog steeds aangesloten of minstens politiek georiën-
teerd op B.N.O.P5-E,V.C„ en/Of C.P.N.

Op 25, 26 en 27 April a, s. zal het derde B. N. 0. P. -congres
te Amsterdam plaats vinden, waar stellig het h er- ac tï ver en
van de leden in het brandpunt der discussies zal komen te
staan,

^ " Actie tegen_het Schuman-plan^

Raar aanleiding van de installatie op 10 Augustus 1952
van de "Hoge Autoriteit*', der Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal, verscheen in het E. V. C. -periodiek "Werkend Neder-
land" een artikel tegen het plan-Schuman. Daarin wordt bij
he;?haling de bevoegdheid van het hoge gezagsorgaan gegispt,
da-; aan de kolen- en staalbedrijven van de bij dit plan aan-
gesloten landen, waaronder Nederland, zijn besluiten bindend
kan opleggen^ Aan "De Schakel", kaderblad' van de bij het N. V. V,
aangesloten "Algemene Nederlandse Metaal Bedrij f sbond" ont-
leent "Werkend Nederland" de uit spraak, dat "De Nederlandse
mijnen en onze staalfabrieken onderdaan zijn geworden van een
nieuwe Regering".

Mede opgrond hiervan wordt' in het E. V. C. -artikel betoogd,
dat het plan-Schuman en de uitvoering daarvan ten krachtigste
be;3treden moeten worden.

Het Secretariaat van het E.V,C.--Yerbondsbestuur pro-
beerde met deze publicatie de leden te stimuleren "de een-
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heid in de bedrijven tot stand te brengen". !

De geringe invloed van de E.V.C, in de mijnen, is bekend.
Derhalve was de E.V.C.-bedrijfsbond "De Metaalj"' de aangewezen
organisatie voor het inleiden van een, actie tefeen de uitvoe-'
rirg van de E.G.K.S. In het najaar van 1952 opperde "De Metaal"
plannen tot vorming -van actiecomité's op brede| basis. Met be-
hulp daarvan dienden zorgvuldige acties te worden voorbereid.
In het voorjaar van 1953 zouden dientengevolge; grote protest-
sts.kingen bepaalde metaalbedrijven moeten lamlieggen. Niet-
politieke aanleidingen tot.de voorgenomen stakingen behoorden
te worden gezocht in-de komende huurverhoging,! de inwerking-
trading van de Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisa-
ti.e, de instelling van Ondernemingsraden en de' doorvoering van
de werkclassificatie, met daaraan gekoppeld een eis van 10$
loonsverhoging. Ook nu weer zou de E.V.C, hebben te pogen met
anders- of ongeorganiseerden in het algemeen en met N.V.V.-ers
in het bijzonder contact op te nemen.

De t,a.v.'het vorenstaande verkregen gegevens duiden
echter tot heden op generlei succes.

In jinkele metaalbedrijven is de E.V.C, er in geslaagd
bedrijfsbesturen samen te stellen, maar van enige toenemende
invloed dezer organen op anders- of niet georganiseerde ar-
beiders kon tot dusverre niets blijken.

Onlangs in enkele bedrijven te Amsterdam gehouden kern-
verkiezingen vertoonden een gunstiger beeld voor de'EVC. Zo
ia deze vakcentrale in de 29 leden tellende kern bij de
N.D.S.M. vertegenwoordigd met 14 leden. Onder de resp. 10 en
42 leden tellende kernen bij de A.D.M, en bij Werkspoor zijn
6 en 15 E.V.'C.-leden,

Nu "De Metaal"-S.V.C, weinig vat in de bedrijven heeft
kunnen krijgen, wordt de activiteit langs andere banen op-
nieuw verhoogd. De laatste tijd werd de nodige bedrijvigheid
waargenomen in de - naar het heet - "'neutrale" Commissie van
Isoleerders, die een. betere C.A.O. voor alle isoleerders na-
streeft. Het hoofdbestuur van "De Metaal" heeft deze commis-
sie alle steun toegezegd. Een Landelijk Comité van Isoleer-
de':? s', werd reeds in' 194-6 gevormd, echter zonder resultaten als
gevolg van de'E.V.C.-"bemoeienis met deze organisatie. Het
algemeen vertrouwen van de isoleerders kon niut v/orden ver-
worven. De huldigt; Commissie wordt verondersteld niet in de •>
plaats te treden van de vakorganisaties, maar beoogt deze
aa:i het werk te zetten ter verkrijging- van een betere C.A.O.
voor de isol eerders.

Uit .een verslag van de op 21 Februari j.l. in Amsterdam • , , "
gehouden Bondsraadsvergadering van ''De Metaal'"', opgenomen in
het veertiendaags orgaan "De Werker in de Metaalnijverheid '
(23-2-53),blij kt, hoezeer de eind Juni aflopende C.A.O. voor J
de metaalnijverheid in het middelpunt der belangstelling
staat. De nieuwe voorzitter A.N. van den Broek, hield in

- 17 » ' ; . j l
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bedoelde vergadering een inleiding over de wijze, waarop
de :netaalarbeiders strijd hebben te voeren ter verkrijging
van een betere C.A.O.. Hij entameerde een campagne voor 10$
loonsverhoging en stelde voor te protesteren tegen invoering
van de werkclassificatie en van de Ondernemingsraden. In de
eerste plaats moest daaraan de eis der leden van de A.W.M.B.
(N.V.V.) voor opheffing van de 5 %' consumptiebep^rking ver-
boni tn worden.

De voormelde Bondsraadsvergadering heeft de samenstel-
ling van het nieuwe dagelijkse bestuur van "De Metaal"' be-
krachtigd. H.J. MeyerSj voorzitter en H.'J. Hboter, Secretaris,
traden als zodanig af. De penningmeester N, Hillebrand bleef
gehandhaafd. Het nieuwe dagelijkse bestuur is thans samenge-
steld uit A.N. vanden Broek (9-6-1914), voorzitter, J.Bussink
(13-8-1922), secretaris, en N. Hillebrand (18-1-1909), pen-
ninïmeester.

HOOFDSTUK IV - AMPÈRE STBOMIKGEK

?®_Socialistische Unie

De Socialistische Unie heeft opgehouden te bestaan als
politieke partij. In een publicatie in de -'Nieuwe Wereld"
var. 28 Februari 1953 wordt o ..m. gezegd0, dat de Socialis-
tische Unie als consequentie van het besluit van het Cen-
tre.al Bestuur om afstand te doen van de partij status niet
aar: de verkiezingen zal deelnemen.

Zij is thans opengesteld ook voor leden, die elders
politiek georganiseerd zijn. De "Hieuwe Wereld'1 is van par-
ti^iorgaan een blad ter discussie en voorlichting geworden.
De thans als genootschap optredende "Socialistische Unie"
zal zich er van onthouden haar leden een advies t.a.v. de
verkiezingen te geven.

Twee van de negen leden van het Centraal Bestuur, met
name Ir P. Schut uit Amersfoort en Mevr. H. Meijers-Kehrer
uit Bussum, hebben voor het lidmaatschap van de "Socialis-
tische Unie" bedankt daar zij zich bij het besluit van het
Centraal Bestuur niet wilden neerleggen.

Carlos Pronk, de voorzitter van de ''Socialistische
Unie'' is na een reis van enige maanden door de landen van
het Verre Oosten, weer in Nederland teruggekeerd; hij zal
in het gehele land lezingen gaan houden over de tijdens zijn
rei.s opgedane indrukken van het ontwakende Oosten.

Pronk blijft ook actief in de Beweging voor Morele
Herbewapening; hij vervulde een spreekbeurt op een medio
Februari door deze beweging te Rotterdam belegde bijeenkomst.

In een op 15 Maart aldaar gehouden, slechts door der-
tien personen bijgewoonde openbare vergadering van de

- 18 -
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Socialistische Unie erkende Pronk, dat de Unie als partij
had gefaald. De oorzaak van dit falen was naar zijn. mening
gelegen in het^.feit, dat onder de huidige .verhoudingen nog
geen enkele partij in staat was geweest het war0 socialisme
in klare begrippen voi-m en inhoud te'geven. Pronk bracht
verder nog naar voren dat zijns inziens elke socialist de -
stellingen van de Morele Herbewapening kon onderschrijven.

HOOFDSTUK V - INDONESIË

Dep.1. i s bedr ij vig. .

De "Perhimpunan j_ndonesiaiv? die in verband met de uit-
wijzing van haar voorzitter Sunito haar populariteit eniger-
mate verspeeld heeft, zoals een bestuurslid zich uitdrukte,
tracht deze te herwinnen o„a. door het vormen van een sport-
afdeling in samenwerking met andere Indonesische verenigingen
De opbrengst van te houden wedstrijden zou worden gestort in
een fonds, ten behoeve van in nood verkerende Indonesiërs,

In het comité "Watersnood Slachtoffers in Indonesië1'
werd besloten de "Panitera Peladjar dan Pemuda Indonesia"
geen zitting te doen nemen,~~°:omdat deze vereniging onder de
studenten wordt gedoodverfd als communi.otisch'V

De uitwijzing van de twee communistische voormannen is
aan de Indonesische studenten iri Nederland dus niet ongemerkt
voorbijgegaan.

In afwijking met de "Panitera'", die de laatste
weinig van zich deed horen, is het bestuur der P.I=
actief» Ter reorganisatie van deze vereniging vond
tal bestuursvergaderingen ten huize van verschillende
plaets.

Ook "Gracht zij verloren terrein te heroveren, door het
verstevigen van haar contacten met andere Indonesische ver-
enigingen. Een soort van "zuivering11 staat op stapel» waar-
bij een vijftal leden, hoofdzakelijk in verband met gebrek
aan' activiteit, zal worden geroyeerd.

In Maart wordt in Amsterdam het jaarlijkse congres van
de 'Perhimpunan Indonesia" op bescheiden schaal gehouden,
ditmaal in huiselijke kring en uitsluitend voor genodigden.
"" . l • •' . '

Als voorzitter der P,l, (opvolger van.de uitgewezen
Rd. Mas Sunito) is Slamet Sukotjo opgetreden,.

Volgens een verslag, uitgebracht op een bijeenkomst
van studenten, gebundeld in de "Politiek Sociale Faculteit-
Vereniging" te Amsterdam, zou de Ministervan Justitie in
een door deze studenten aangevraagde audiëntie, het stand-
punt hebben ingenomen; dat het lidmaatschap van de D.S.O.
"Pei'icles" of van de ''Azië-Workgroep" dezer vereniging, voor
vreemdelingen onaanvaardbaar is. ;

weken
nog steeds
een aan-
leden
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De op de Volksrepubliek China georiënteerde Chinezen
voeren hun propaganda onverminderd. Bevestigd werd wederom,
dat een gedeelte van het materiaal door Chinese i schepelin-
gen te Afdsterdam en Rotterdam wordt binnengebracht. Deze
zouden bedoelde lectuur 'in Singapore ontvangen. 'De zgn.
Chinese "kerngroep1'' is door gebrek aan tijd van de leider,
die binnenkort zijn ingenieiirsexaiuen moet afleggen, in de
afgelopen maand minder actief geweest.

Ambo iinea en.

Het voornaamste feit in Ambonnese kringen in Nederland
was de spreekbeurt var Mevr. S.L. Lokollo-van Heyningen, die
zij onder auspiciën van de Stichting "Door de Eeuwen Trouw"
in Den Haag vervulde,

Zij heeft plannen meer eenheid te brengen onder de hier
verblijvende Ambonnezen= Zij zal de diverse woonoorden be-
zoeken*

Ook de 3,P.R.M.S, trachtte, nog steeds tevergeefs door
niet of onvoldoende verschijnen van aanhangers der C.R.A.M.S.,
de onderlinge verschilpunten tussen beide groeperingen door
overleg te doen verdwijnen, Verder werd op een te 's-Graven-
hage gehouden algemene ledenvergadering een nieuw B.P.R.M.S.-
hoofdbestuur gekozen.

Van -verschillende zijden binnengekomen berichten, als
zou op 25 Maart a .s. te Den Haag wederom, een algemene samen-
komst vsn Arobonnozen plaats vinden, werden later tegengespro-
ken. Bedoelde samenkomst, welke ditmaal van de C.R.A.M.S.
zou uitgaan, heet te zijn afgelast. Het 'verdient aanbeveling
terzake diligent te blijven.

Inte rnatj. o na l e bi j eenkomsten „

Op het begin Maart te Brussel gehouden, door de I,U.S.
georganiseerde student en~schaaktour.no o i, was ook de "Persa-
tuan Peladjar Indonesia" met vier deelnemers uitgenodigd.
VerleTdelijk was het aanbod, dat voor kost en inwoning door
de organisatoren zou worden -zorg gedragen.

Door deze aangewezen inwoning kan de deelnemer dus ook
buiten de wedstrijduren in een, met de I.U. S. sympathiseren-
de gifeer, worden opgevangen o

Uit Indonesië is een delegatie bestaande uit acht per-
sonori vertrokken ter bijwoning van de op 22 Maart 1953 te
Wenen begonnen •' conferentie over de Rechten der Jeugd.

Ook de "panitera Peladjar dan Pernuda Indonesia" trofi,
voorbereidingen om daarheen, een delegatie af te vaardigen.

25-3-1953
HOOFDSTUK VI Voer
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Resultaat
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Coöp.Melkprcd.-
fabr. "De Omn.e-
landen1' te
Groningen,

De directie hield ,
zich niet aan de CAO

Glazenwas s ers &
Schooiimaakbeidr .

Amsterdam.

2dy--emaillefabr .
te Dieren.

Ontslag van een van
de personeelsleden.

Invoering Bedo-aix-
systeen.

Aannemersbedrijf
Berg L Bijlsima
te Den Haag,werk
uitvoerende te
Weesp.

3traatmaker£! te
terdam. •

Ontslag van 2 arbei-
ders.

Stakers eisten ver-
betering in de
straatmakerstarieven

De staking
werd uitge-
roepen door
de -AiüAB-wVV.
De J3LZ
trachtte
zich tever-
geefs in het
conflict te
mengen.

G-een inmen-
ging.

uDe Me taal
iiiVC s.toolcte.
Uniebonden
bemiddelden

Stakjing duurt
voort.

Geen resultaat.

Uniebonden
bemiddelden

De invoering van
h-et B ede aux- stel-
sel werd 14 dagen
opges chort.Gedu-
rende die tijd
werd het oude ba-
öisloon gegaran-
deerd.

Het 2-tal arbeider
werd opnieuw in
dienst genomen.

De A3ïïB-i!VC
en de bedr.-
org. "Bouwvak
v/h OVB ga-
ven leiding
aan het con-
flict.

Geen resultaat.
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De onder de stakingsstreep vermelde getallen geven het aan-
tal sTaKers aan.
De "boven de stakingsstreep vermelde getallen geven het aan-
tal arbeiders aan., dat in normale toestand werkzaam is.
. staking met vooraf bepaalde tijdsduur (korter dan 24 uren).
- staking met vooraf bepaalde tijdsduur (24 uren of langer).
= staking met niet vooraf bepaalde tijdsduur.
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Scheepswerf 3?a.,
J3.-J.SMIT k Zoon
te Westerbroek'

DlTW-object 1;e
Odoorn.

Geschil over het
tijdstip van uitbe-
taling van het loon.

Arbeiders eisten
verhoging van hun
uurloon.

Geen in-
menging.

trachtte te
bemiddelen.

Het College van
Ri 3 k|sb emidd elaar s
zal ;een beslissing
nemen.

Bis-werd ingewil-
ligd.
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