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H O O F D S T U K I

C o m m u n i s m e j, n t e r n a 't i o n a a l .

Het gebeuren in Praag..

De jongste politieke zuivering brak als; een
Tsj echo-Slowakije„
25P deelde Radip Praag op 28 November j , l „
zijn functies ontheven en gearresteerd in
onderzoek naar.zijn deelname aan een samen-

en aan spionnag.e voor vreemde mo-

ds algehele'liquidatie van een figuur,
jaren - n'ol> sedert 1928 -'in de oommunis-

was gezien als een gevreesde
van Moskou* Zijn tegenpool in
meer nationaal georiënteerde
heeft Slansky1s carrière nu in

alge-

storm los boven
Rudolf Slansfcy,
mee, was van al
verband rnet een
zwering tegen dé staat
gendheden,

Dit betekend
die tientalian
tische partij van zijn Land
en fanatieke vertrouwensman
partij en staatsleiding, de
president Clement Gottvvald,
enkele maanden tij da demonstratief afgebroken* Reeds eerder
werd Slansky ontheven van zijn post 'als secretaris-gene-
raal der Tsjecho-Slowaakse communistische part i j» In Sep-
tember. j c l „ nam G-ottwald zelf de leiding over van het
meen Par tij secretariaat. ' .

Thans is Slansky f die tot aan .zijn arrestatie nog of-
ficieel het ambt van vic e-premier in de regering te Praag
bekleedde f in de gevangenis geworpen, Bn duizenden .anderen
delen zijn lot, bli jkens recente persberichten' over massa-
arrestaties In varband met hè t. beweerde .corrrplo-t. Het is
wel' zeer onwaarschijnlijk, dat oen getraind politicus en
oud-partijman ala Slansky - die evenals president Gottwald
en premier Zapotooky zijn ideologische scholing in Moskou
ontving, -sich zou hebben begeven in een samenzwering met
zovele anderen, dat alleen reeds het aantal der complotteura
een welslagen ervan in de weg moest staan,» , .

Het is voorshands moeilijk de ware redenen te ach te r*-
halen, waarom Moskou zijn beschermeling heef t prijs gege-
ven aan de persoonlijke wraakoefening van Goiïtwald* 1:/el is
reeds verondersteld, dat Slansky' werd opgeofferd aan de
grote ontstemming van Moskou over de mislukking van de eco-
nomische exploitatie 'van Tsjecho-Slowakije door dé Sovj^t-
Unie. Mog-elijk eiat het Ureralin ~n &- naaste toekomst nog
andere strafmaatregelen,- DG positie van Go t tv/al d en Zapo-
tocky werd v66r de val van Slansky immers geruime tijd
precair .geacht

De
kou

.
veronderstelling,

de
dat een al te grote druk van Mos-

op de nationale amT ities van Praag in het huidige tijds-
gewricht wel . eens tot gevaarlijke politieke consequenties
voor het ïïremlin zou kunnen' leiden, kan de huidige overwin-

' n ing
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overwinning van Gottwald op Slansky mede verklaren. Zeker
i» reeds nu, dat Gottwald, Zapotocky e.,a. onmogelijk een zo
opzienbarenjd^p'olitieke liquidatie hadden kunnen volvoeren zon-
der voorafgaande instemming van het Russische Politburo,. te
hebben verkregen.

Het Stalinistische regiem heeft de laatste kwarteeuw,
zowel om principiële als opportunistische redenen ettelijke
kopstukken van partij en weermacht uit de weg doen ruimen.

De beruchte Russische zuiveringsprocessen der dertiger
jaren werden tot prototype van een "berechting" waaraan de
beschuldigden vrijwel allen te gronde gingen, Deze vernieti-
ging naar lichaam en ziel is ook in de 'processen na 1945
voortgezet, waarbij de "bevrijde gebieden7' de zgn, volksde-*
mooratieën, mede hst volle pond kregen»

Communistische prominenten, zoals de Hongaar Rajk en
de Bulgaren Petkov en ICostov, werden wegens verraad naar
de galg verwezen,: Het lo t , van deze e-r t i jds in macht en aan-
zien staande communistische leiders is niet op zichzelf
staand, gelet op hst we,-
canoe in Roemenië, 01;
anderen.

Hun maatschappelijke val en individueel onheil illus-
treren ten overvloede de niets ontziende methodiek van een

systeem, dat het opportunisme onbeperkt als poli-
hanteert, menigmaal met -vertreding van de ele-
rechten van cie mens*

principieel verschil»
De recerrfje poTïtieke discriminaties van enige belangrij-

ke O.P»N.i-functionarissen, gekenschetst in Hoofdstuk II van
dit overzicht, zijn in principieel opzicht van dezelfde orde
als de strafmaatregelen tegen Slansky en anderen. Het gradu-
ele, onderscheid ligt in de wijze van bestraffing der. beschul-
digden. Omdat in Nederland een Stalinistisch regiem-ontbreekt,
worden de Roorda5 s, Goulooze' s, Roeatam's, Dan k-aar t s, Koeje-
mans en hoe zij
de Groot alleen

.gvagen van Gomulka in Polen, Patras-
? rü3ntis in Tsjeoho Slowakije en zovele

totalitair
tiefc wapen
mentairste

politieke vernederin t

verder mogen heten, voorshands op last van
getuchtigd met discriminatie in het openbaar,-o1-

3n in het ergste geval met royement.

A c t

Herdenking Oo toberrevolutie',.

H

i v i

\j \j jj ^ j^

t e i t v

T U

a n d e C.P--TÏ,

In November vieren de communisten de herdenking van de
Bolsjewistische October-revolutie, welke volgens de toenma-
lige Russische tijdreksning op 25 October 1917 uitbrak,

Zoals elk jaar werden naar aanleiding hiervan door de
CtP.N. ook nu openbare vergaderingen met een fees te l i jk ca-
chet belegd'. Zij waren meest gewijd aan actuele politieke
vraagstukken instede van aan de revolutieherdenkingo

Diverse sprekers b 3 paalden zich (hoofdzakel i jk) tot het
maken van een vergelijking tussen de huidige economische en

- 3 - politieke



- 3 -

politieke situatie van Sovjet- Rusland, me t de Volksdemocra-
tieën en de kapitalistische landen.

Uiteraard werd vastgesteld; dat' de arbeiders onder het
kapitalisme geen welvaart kenngn. Overigens werd het poli-
tieke wereldgebeuren geargumenteerd aan de hand van de be-
kende leuzen van P* de GROOT ' ( z ie MO. nr, 9-51). De ful-
minaties tegen de leiding van de P, v-, d-, A. an h e t : W „ V . V ,
bleven ook thans niet achterwege.

Be gelijkvormige inhoud' der diverse redevoeringen
v/as kennelijk ontleend aan een -centraal opgestelde sprekers-
instructie, .

In het kader der herdenking ver sn heen bovendien -in een
bijzondere uitvoering een speciaal Novemb er-nummer van hst
instructieve par tij -maandblad "Politiek en Gul tuur" f 18
bladzijden ervan bevatten bijdragen, direct of indirect ge-
wijd aan de Ootober-revolutie, In de resterende 30 pagina's
worden de normale rubrieken behandeld.

Leerboek voor de Arbeidersbewejging; (39 &£!• )

Bijzondere aandaoht verdient hier een bijdrage van de
vooraanstaande par.tijbestuurster Annie AVSRINK. Voor de ob-
servatie van de huidige politieke gedragslijn -van de C. P, N.

• is deze uiteenzetting seker van betekenis,
Het betreft hier een uittreksel van- haar rede, gehouden

ter zitting van Partijbestuur en- genodigden op 22 'en 23
September j.l. te Amsterdam. (MO. Nr. 9-1951) o

AV5RIM: bespreekt hierin de zo juist .verschenen derde
aflevering van het "Leerboek voor de Arbeidersbeweging",
van v/elk werk het Partijbestuur de redactionele verantwoor-
delijkheid draagt. De inhoud van de ' 'tölr heden- verse tien en- • • • '
afleveringen, vooral van het ' derde, is 'dusdanig tendentieus,
dat de principiële waarde .ervan voor' de bestudering van

• het Marxisme-Leninisme gering. niQet worden geacht* t Voor 'zo-
ver bepaalde uitspraken zijn opgenomen, zijn' deze' flóelbe-

- - wust simplistisch uitgelegd en aangepast aan de behoef.ten
•van de huidige partij tactiek.

• " • ' Daar. het werkje bestemd is ter instructie -van de kader-
leden, heeft het Partijbestuur het noodzakelijk- geoordeeld

• ' in 'dit leerboek te wij zon op zwakke plekken in. de organisatie
der Partij. Ten der 'kwetsbaarste- is wel, dat zowel het kader
als de leden herhaaldelijk blijk geven de huidige partij-
lijn moeilijk te kunnen volgen. Derhalve vond het partijbe-
stuur het noodzakelijk de nodige "opklaring" ta doen ver-
schaffen. Sinds de terugkeer „van P, de -GROOT .uit Rusland
werden daarom intensief kader- en ledenvergaderingen ge-
houden. ' ,

Annie AT5RINK motiveert de -verschijning -.van deze derde
aflevering aldus: . • -
"Het nieuwe leerboekje is een onmisbaar wapen om de partij
"en in het bijzonder de kaders deze oriëntatie te geven",

Wleuwê etiketten. '

De hier^iangehaalde Marxistische en Leninistische
uitspraken

- 4 _..
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uitspraken dienen - zij het achteraf - blijkbaar ter recht-
vaardiging van hst actuele optreden der C.P.H./ dat in som-
mige opzichten aanzienlijk afwijkt van de nog tot medio .
1951 gevolgde richtlijnen.
Men lette bv, op het onderstaande:
1."Kapitalisme leidt onvermijdelijk tot oorlog11

(thans niet meer van kracht);
2,"Voor nationale zelfstandigheid" (voorheen ;'De proleta-

riör kent geen vaderland")j '
3."Wij doen een beroep op het eergevoel van de Nederlandse

officier" - ("De Nederlandse officieren staan in dienst
van het kapitalisme")}

4. Communistisch initiatief inzake de zgn. Watersnoodcol-
lecte te Amsterdam ("De Communist verzet zich tegen iede-
re vorm van weldadigheid")

Reeds deze vier voorbeelden tonen aan, dat de "gewone
man" in de Partij de jarenlang ingehamerde en hem vertrouwd
geworden principes thans moet prija geven. Hij,die daaraan
nu nog zou blijven vasthouden,"moet worden bestreden als
vijandelijk en als een hinderpaal in de ontwikkeling van de
Partij in de strijd van de arbeiders"*

In zijn algemene strekking benadert het verhandelde dan
ook de betekenis van een resolutie van het Partijbestuur,
dt'w.z. de nieuwe, koers -wordt gedecreteerd en de partijlei-
ding eist stipte volgzaamheid» Daarom moet te dezer plaatse
nader v/orden ingegaan op enige gedeelten van de inhoud dezer
partijuitgave.. • - . • • '

*

Over "de rechtse sooiaal democratie"

Begrijpelijk is, dat, waar in deze verhandeling gespro-
ken wordt over de "rechtse sociaal-democratie", de vroegere
S.D.ArfP, en de latere P.v,d.A. scherp worden veroordeeld. De
motieven welke hiertoe leidden, worden zonder: meer'opgesomd,
Ten ene male verwerpt de .C.P.N» het standpunt van 'de"S»D«A.Pa

dié verklaarde zich niet te kunnen scharen achter de revolu-
tionnaire geest van het Marxisme. Blijkens het Leerboek voor
de Arbeidersbeweging staat dé C*P.N» ook heden tsn dage nog
onverminderd achter de dóór de "rechtse sociaal-democraten"
verworpen revolutionnaire tendens van het Marxisme ' :

Bezien in dit licht moet de onverkorte handhaving der
desbetreffende Marxistische-theorieën bovaüdien leiden tot
de conclusie,dat de S,D.A»P. de klassenstrijd al terstond
opgaf en zodoende verraad pleegde aan de arbeidersklasse.
Zij, aldus de thans herhaalde beschuldiging, heeft doelbe-
wust de arbeidersklasse verdeeld en onderworpen gehouden aan
het imperialisme»

Op misleidende wijze illustreert het leerboek de ge-
schiedenis van de sociaal-democratie, waarbij vooral wordt
gewezen op de v^rburgerlijking der P.v.d.A.-leiders en -
woordvoerders, die in nauwe relatie heten te staan tot bek.epde'.
grootkapitalistische instellingen.

t- Over
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Over he.t "llnJca-oommunisae" . :

Reeds werd-gezegd- dat het voor de partijleden niet ge-
makkelijk valt de tegenwoordige politieke tactiek der C.P.N,
te volgen.

Daar, waar zich tegenzin ,of onwil demonstreren ,eist de
partij onverbiddelijke dicipline. Zij veroordeelt in haar
Leerboek bij voorbaat diegenen "die zich vastbijten op on-
veranderlijke dogma's en teksten en op het in het algemeen
verkondigen van dezelfde leuzen". In dit opzicht herinnert
het boekje aan het optreden van Herman Gorter, \7, van Rave-
steyn, Da'vid Wijnkoop, Henriötte Roland- Holst, e«a. ' die als
"links-communisten" terecht kwamen in het kamp der reactie.
Voorta wordt deze uitgave gebruikt om de macht van Paul de
G-root als drager van de "juiste partijgedachte" te consolide-
ren. ' -

De C.P»N. 'a l s organisatorisch onderdeel van het wereld-
communistne bezit in Paul de GROOT de officiële vertegenwoor-
diger van het Kremlitu Zijn taak als geestelijk hoeder van de
partij in Nederland beperkt er zich hoofdzakelijk toe de
v/ensen van Moskou, zo nodig aangepast aan nationale omstandig-
heden, kenbaar te maken. De opp erste partij kern zal zich er
wel voor wachten zelf d'eel te nemen aan de pr ao tiac hè uitvo e-,
ring van de partij taken. De bedoeling hiervan is, "dat ingeval
van mislukking ,geenszins de juistheid van de partij-directie-
ven in twijfel zal kunnen werden getrokken. De blaam voor een

,eventueel fiasco kan:dan, zo nodig, worden gelegd op de uit-.
t voerders dezer directieven. Immers,- de'partijleiding hee?t al-

tijd gelijk.
Deze methode dekt zov/el leerstellige als persoonlijke

belangen. Uit het autoritaire karakter van het Stalinisme
vloeit onverbiddelijk" voort, dat de feitelijke beheersing van
aile parui^maoht,' gebundeld bl i j f t in een zeer kleine groep
personen, t.w. in het topkader. Dit bestaat slechts uit .enkele
van de meest vooraanstaande partijbestuurders. He t . i s : in de
Stalinistische partijen voor functionarissen, die niet tot
deze "upper-ten" behoren»vri jwel .onmogelijk om q.ua macht en
invloed tot gelijke ' • . hoogte te .stijgen. Het. topkader,
meer bepaaldelijk Paul de GROOT en de door hem geselecteerde
allernaaste medewerkers, zal tot elke prijs beletten, 'dat eni-
ge pretendent de kans krijgt om die macht van de top te over-
vleugelen of zelfs maar te evenaren. Ook in het jongste ver-
leden is gebleken hoe wordt opgetreden tegen functionarissen
die de ?fpar tij leider" naar de kroon zouden kunnen steken. Het
verklaart vele maatregelen van individueel discriminerende
aard,' gericht, tegen figuren, die gedurende langere of kortere
tijd op het eerste plan in de partij optraden»

Verdere verguizing van Koejemans

Onder de in hot Leerboek (blz,147) genoemde voorbeelden
is dat van A»J«KOEJE&L'JtfS markant. - - •

KOSJM^ÏS vervulde in het tijdvak van 1945-1947 de voor-
naamste voorwaarde om d.e partij - al ware het slechts in z 'n
persoon - een zekere populariteit in wijdere kring te bezorgen,

6 ffQge
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Deze ontwikkeling aou Paul de GROOT met lede ogen hebben
waargenomen, omdat zij zijn persoonlijk aanzien in de par-
tij mogelijk zou hebben kunnen schaden* Hij trof - als
instructeur van.de O.P.N* tegenover een executant - in
KOEJB3SWTS .de uitvoerder van een nog tot eind 1947 "bevolen
partij tactiek, die de eenheid, geboren uit het verzet in
oorlogstijd, had te bestendigen. Toen echter op laat van
het Kominform in September 1947 het ideologisch onver zoen-
lijkheidsprincipe van het -communisme wederom naar de voor-
grond werd geschoven, vond de GROOT tegen zijn rivaal een
gelegenheidswapen om h-em uit te rangeren. Toen verweet
de GROOT nXEJISMJNS ten onrechte dat aijn optreden t, a, v.
niet-communistische elementen in den lande te soepel was
geweest. Hij zou, in sijn positie als hoofdredacteur van
"De Waarheid" en ̂ als Kamerlid de strijdvaardigheid van het
partijdagblad sn 'van de C.P.N, hebben verzwakt.

De partijkoers op grote schaal heeft zich echter sedert
1950 180 graden gewend. In feite zou KOTSJTMAITS nu de bij
uitstek geschikte figuur kunnen zijn om de thans opnieuw
gepropageerde massapolitiek een krachtige en persoonlijke
stimulans te verlenen» Zijn politiek verleden zou aan dit
streven de. schijn van waarachtigheid kunnen geven. Toch is
dit niet gebeurd. Integendeel, juist in de teksten van het
door het Partijbestuur geredigeerde Leerboek voor de .Ar-
beider sbeweging (i* c. de 3e aflevering) heeft de GROOT de
discriminatie van KOSJ"5P/LÏMS doen herhalen.- (zie eveneens
blz. 147)*

Kennelijk heeft de GROOT, wederom uit eigenbelang,
verhinderd, dat aan KOEJ3MANS, die. zijn- vernedering van
1948 als een gedioiplineerd Stalinist, "aan v aardde, thans
eerherstel zou worden- verleend in he't kader van de actuele
politieke koers der C.PvN. .

De onbillijkheid dezer hernieuwde discriminatie treedt
te duider lijker aan den dag nu . KOSJSIOTS , als getrouw -com-
munist, in één adem wordt. genoemd met "deviationisten" van
het slag Gerrit ROORDVi., Daan GOUL002E, Roestam EPFENDI,
etc. (zie 'bijlage I ).

De partijleiding heeft KÔ ïTIiJOFS nimmer beschuldigd
van afwijkingen, die tot zijn schorsing of royement als
partijlid zouden hebban moeten leiden. De verdachtmaking
op gezag van het Partijbestuur gelanceerd in de bedoelde
derde af levering .van het "Leerboek voor de Arbeidersbewe-
ging" is ook nu geenszins met f eitenmatsriaal gestaafd.

Ger HARMSM op zijspoor.

"Do Waarheid1» (7-12-1951," Haagse' editie) bevat een
Resolutie (anderhalve kolom kranten tekst) van het Dagelijks
Bestuur der C.P.N, over de par tij se holing; '

Hierin wordt o'. m. de nadruk gelegd op het falen van
G.J.HARMSSW als medewerker aan het Scholingsbureau der par-
tij.

Hij had in 1949 en begin 1950 een werkzaam aandeel in
de samenstelling van de cursussen en de opbouw van het

r, C. P. N. -scholingsapparaat.
.- f — ,-, , L . l l I— --- — - "•"
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De ondanks- ai 3' n- jeugdige leeftijd opvallende doctrinai-
re prestaties van Il.ïRMSEN dwongen gezag e£ en verleenden hem
zekere populariteit, ook: buiten de p ar tl 3% vooral onder de
intellectuelen*. -

De partijleiding di3q.ualifiQeert hem thans op grond Van
de overweging/ dat hij zich ten koste van de practijk te
veel in de theorie verdiepte. SJijn wijze van doceren zou
het partljwerk hebben benadeeld, ja zelfa de scholing op een
sectarische wijze hebben doen verlopen, "die niet beant-
woordt 'aan de behoefte der partij",

Ook in deze misprijzing .komt, .zoale in het geval KOB-
JEM.'JtfS, het verschijnsel tot uiting, dat een niet onbelang-
rijk partij-functionaris, ver-antwoordelljk voor de uitvoe-
ring van P, B, -opdrachten, aansprakelijk wordt gesteld voor
het beweerde onbegrip van kader en leden voor de huidige par-
tijkoers,,

Thans wordt hij als zondebok de woestijn ingestuurd.

Het zwaartepunt van de door het topkader • vereiste
scholing wordt nu nog onverwachts verlegd van de "opklaring"
op leerstellig gebied naar de agitatie, voortvloeiende uit
de directe partij taken, (zie bijlage II).

De ^ar tijconferentie van December 194-9 liep weliswaar
vooruit op het eventueel nemen van straffe maatregelen te-

» gen "halfzachtheid11 ook op scholingsterrein, doch deze ble-
ven uit tot een herziening van.de partij tactiek doorvoering
kennelijk noodzakelijk maakte.' Ook in dit geval werd een
door de C . P < N « verdienstelijk werker opgeofferd aan de noden
van het ogenblik,,

Par tij scholing gereorganiseerd.
* f

Immers' blijkt 'uit de hiervermelde resolutie, dat de
doelstelling van< het Dagelijks Bestuur is: de doorbreking
van 'de "sectarische wijze", waarop de scholing werd uitge-
voerde In hst kader van de huidige politiek wordt op een
binding' van de partij niet de massa nog groter nadruk gelegd»,
Ben begin van uitvoering werd reeds gemaakt door het organi-
seren van een centrale agitatoren-cursus op l en 2 Decembe*
j.l. te Amsterdam, met als leerstof gedeelten uit 'Kalinin' s
boek :l Communistische opvoeding", spreektechniek etc. Dergelijks
cursussen zullen eveneens in de districten v/orden georgani-
seerd. " .

Verder zou uit de tekst van de Resolutie kunnen worden
afgeleid, dat het Scholinj^sbureau van het Partijbestuur,
waarvan G- » J . H/iJlMSM^e'sT" ui tmaak te in zijn huidige organi-
satievorm voorshands niet meer naar buiten optreedt. De
leiding (maar ook de- verantwoordelijkheid? ) voor de scholing
wordt in het vervolg geheel gedragen respectievelijk door
het partijbestuur en door de besturen van de par tij onderde-
len,, De pr^pagandalai^ding dient zorg te dragen voor een
doelmatige" "r oo ster indeTing en beschikbaarstelling van cur-
susmateriaal,

Het 'plan tot wederoprichting van een centrale kader-
es school

-
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school voorziet in een' dringende behoefte, welke bestond
ainda de opheffing van ds voormalige CMÏRALE ZuDERSCHOOL
te Laren (voorjaar 194-9).

Ook thans blijkt dus weer, dat het Dagelijks Bestuur
- en niet het Partijbestuur - autoritair een diepgaande
wijziging voorschrijvende inzake de scholingsorganisatie,
andere partijinstanties aansprakelijk stelt voor de uitvoe-
ring van deze beschikking*

Ofschoon de inhoud van de Resolutie geheel gedekt wordt
door het gezag van het Dagelijks Bestuur, laat de formule-
ring er van voor dit bestuur niettemin de mogelijkheid open
t.z.t. de verantwoordelijkheid voor eventuele nieuwe fiasco's
op dit terrein af te wen telen.

IPartiloonferentie»

Ter voorbereiding van de verkiezirgsactie, welke de
C.P.N» met grote kracht door het gehele land wenst te voe-
ren, werd op -15 en 16 December in de Diaman. tbeurs te Amster-
dam een zgn. "verkiezingsconferentie" aangekondigd. Sr werd,
zoals ook eerder geschiedde, een beroep gedaan- op de Amster-
damse partijgenoten, arji de in grote getale verwachte be-
zoekers van de conferentie nachtlogies te verlenen*

Bij het afsluiten van dit overzicht was bekend, dat
uit elke par tij af deling ten minste één persoon naar Amster-
dam zou worden afgevaardigd. Dit aantal zou nog worden ver-
meerderd met verscheidene, distriots- en andere f unc'tionaris-
sen. . .

De op 9 en 10 December j.l. te ' Amsterdam gehouden' na-
tionale vredesconferentie, volg-ens "De Waarheid" bijgewoond
door 800 gedelegeerden uit het gehele land, richtte een
appèl tot het Nederlandse volk. Hierin wordt, in de geest van
de besluiten welke .tijdens de' zitting van 1-5 November 1951
te Wenen door de Wereldvredesraad werden genomen, o, m. op-
geroepen waakzaam te aijn te ̂n het steeds verder pri j sge-
»ven van onze nationale zelf s tandde idj' zich te verzetten
tegen iedere vorm van herbewapening van Duitsland en. een ,"
wettelijk verbod te eisen tegen het sluipende volksgif, de
oorlogspropaganda. .

Laatstgenoemde eis zou er op kunnen duiden, dat men
zich in de toekomst nis t zal beperken tot propaganda voor de
vrede in het algemeen, doch meer rechtstreeks zal gaan age-
ren tegen vooraanstaande politici in en buiten 'de regering ,
teneinde hen meer dan tot op heden individueel verantwoor-
delijk te stellen voor hst bedrijven van "Oorlogspröpagan-
da% Bij die ontwikkeling kan de zogenaamde vredesbeweging
in toenemende mate in de politieke sfeer geraken. De voor-
naamste propagandist (dg van DALM), sinds kort deel uit- ,
makende van de Wereldvredesraad, ziet nog maar twee moge-
lijkheden: oorlog of communisme,

Hannie Schaft herdenking._ q „ • • - ..... — -•-" — *""~ — *"̂
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Hannis Schaft herdenkin

De gebeurtenissen rond de Honnie Schaf t- hè r denking op
25 November deden vesl stof 'opwaaien. Het demonstratisverbod
on de wij se van handhaving daarvan waren voor de communis-
tische organisaties gc-rade aanleiding t« spreken van fascis-
tische terreur en Amerikaanse bezettingsmaatregelen. Ook de
zgn. burgelijke pers was hst niet steeds eens met de." van
overheidswege getroffen maatregelen. "Ba sfeer, welke in
Haarlem heerste", aldus het Rotterdams Parool, "was eerder
die waarin martelaren groeien, dan die Waarin kasplantjes
gedijen. Natuurlijk mag men er niet blind voor zijn, dat de
symbolen en figuren van het verzet van zekere zijde misbruikt
v/orden voor exclusief politieke dbeleindoi van een bepaalde
groep, • • • • ' • ' . '

Niemand zal er voorts als democraat enig bezwaar tegen
kunnen maken, dat onze democratie een w e e r b a r e
democratie- zal zijn, die zich verdedigt ook tegen voorals-
nog potentiële gevaren, 'Maar dat in het onderhavige geval
die verdediging dese vorm heef t .aangenomen, dat men een
bepaalde:. bevolkingsgroep belet heeft om haar doden te her-
denken en te eren, terwijl elke democraat wanneer zulks 'hem
zou treffen in een dictatoriaal geregeerd land dit onge-
twijfeld als een vorm van onderdrukking zou beschouwen, is
iets wat tot diep nadenken stemt",

Dergelijke reacties zijn koren op de communistische
molen. Bij het huidige e-enheidsstreven wordt juist gezooht •
naar dergelijke raakpunten met andersdenkenden. De vereni-
ging "Verenigd Verzet 1940 -1945" b. v» aal van de Februari-
staking, bij haar streven naar een gemeenschappelijke her-
denking door oud- ver ze tas tri j der, graag' gebruik maken van
uitingen als deze. x x x

Vrijviel elk .•communistisch orgaan wijdde in de afgelopen''
periode agressief gestelde arti kelen' aan de 'destijds wegens
des.ertie tot zeven j?,ar gevangenisstraf veroordeelde Piet
van STAVSiiM. Op oen onlangs door het "Amnestie-comitë1*

.gehouden openbare vergadering werd hij ten voorbeeld ge-
steld aan de jongeren, ' die in de toekomst buitenslands
militaire dienst zouden moeten verrichten."-'

Genoemd comité organiseerde een geldinzameling, uit d-e
opbrengst waarvan een St.Nicolaascadeau (een schrijfmachine)

-voor "onze Piet" kon worden, aangeschaft, Hetgeen overbleef
komt ten bate van een landelijk te verspreiden manifest, ,
De Nederlandse bevolking moet daarvoor worden geconfronteerd
met het vermeende onrechtvaardige vonnis. Alles wi^st er op»
dat de figuur Van 3TAVSRM, althans voorlopig, een dankbaar
object zal blijven voor de communistische propaganda,

Voor het overige stond de activiteit van de mantel-
organisaties vrijwel gehssl in hst teken van reorganisatie
en uitbreiding. De ledonwerf acties vonden voortgang. De
N,V,3, zou rseds nis er dan de helft van de 600 te v/innen
nieuwe leden hebben ingeschreven. De Arbeidersbond voor
Cultuur (A.B, C. ) zal een ni auw hoofdbestuur kiezen. Plan-
nen worden ontworpen voor de hernieuwde uitgave van een ver-

- 10 - enigingsorgaan.
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H O O F D S T U E III.
T A K B' S f B G I N g .

A. ALGEMEEN,

Tot b.eter begrip van de activiteit van de "Benheids-
Vak-Centrale" dient de volgende beknopte "beschouwing over
de organisatorische, samenstelling van de centrale en dé
daarbij aangesloten bedrijfsbonden.

Internationaal.

Hieraan moet echter„voorafgaan een korte opmerking
^over de status van het Yfereld Vak Verbond, bij welke
nationale vakorganisatie de B.V.C, is anngeslo.ten.

Dit W,V.V. moet»zoals bekend, worden gezien als een
centrale, welke zich o.m, belast met'het geven van instruc-
ties en richtlijnen van algemene aard, bestemd voor de daar-
bij aangesloten Internationale Beroeps Afdelingen en natio-
nale vakcentrales. De waarde van het W.V.V. als politiek-
economisoh instrument van, Moskou, is herhaaldelijk gebleken
uit de wijze van optreden van de met het W.V.V. organisato-
risph verbonden landelijke (communistische)- vakorganisaties.

' Het Wereld Vak Verbond heeft na het uitwijzingsbesluit
van de Franse regering zijn hoofdzetel verplaatst naar
Wenen. De bedrijfsgewijze bundeling, zoals de E.V.C, die
vanaf het begin van haar bestaan heeft gekend, vond sinds
1949 ook ingang bij het W.V.V. zelf. Dit ging over tot de
stichting van Internationale Beroeps Afdelingen, waarvan
er momenteel dertien bestaan t.w.:

IBA voor werkers in de Textiel- en Kledingindustrie?
11 " onderwijzer s |

werkers in de Leer- en Leerwarenindustrie;
arbeiders in de Metaal- en Mechanische

industriej
zeelieden en havenarbeidersj
v/erkers in Bouwvak- en Houtnijverheid.;
mijnwerkers;
werkers bij P,T*T. en Radio»;
v/erkers in de Voeding- Drank- Tabak- Ho te 1-
Café- en Restaurantbedrijven;
werkers bij Land-LUC h t- en Rail Transport',
werkers in Land- en Bosbouw?
werkers in de Olie-industrie;
werkers in de Chemische Industrie.
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De B.V.C, als centrale organisatie is aangesloten bij
het W.V.V. en de B.V.C.-bedrijfsbonden op hun beurt weer-
bij de overeenkomende IBA.

Nationaal.
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Nationaal;
Vanaf haar ontstaan in 1945 tot 1949 trad de E.V.C, op als

één centrale-ongedeelde organisatie. Zij "bestond xtit een aantal
landelijke "bedrijfsgroepen. De daarbij aangeslotenen waren echter .
allen individueel E.Y.C.-lid. ,In de loop van 194-8 en 1949 werden
<le landelijke bedrijfsgroepen geleidelijk aan omgevormd tot autonome
bedrijfsponden, welke zelf waren aangesloten bij de E.V.C..

Het individueel lidmaatschap van de S.V.C, kwam hiermede te
vervallen en van toen af aan was ieder lid van de • "bedrijfsbond,
waartoe hij behoorde, bijv. lid ABT, lid BNOP, enz.. Op het tweede
congres in September 1949 werd de naam van de oude centrale orga-
nisatie van "E.V.C." veranderd in: ;iVerbo-nd van Bedrijfsbonden
Eenheids Vak Centrale''. Momenteel zijn vijftien bonden bij dit ver-
bond aangesloten»

Hieronder volgt een opgave van dese bonden. Behalve naam en
gebruikelijke afkorting, zijn tevens vermeld de naam van liet orgaan
door de betrokken bond uitgegeven, alsmede de Internationale Berceps
Afdeling van het W.V.V. waarbij de bond is aangesloten:
ABHM - Algemene Bond van Werkers in de Hout- en Meubilerings-

industrie,
orgaan; "Hout en Meubel"j
bij IBA voor "Bouwvak en Hout";

ABSTN - Algemene.Bond van Spoor-, Tram- en Nevenbedrijvenpersoneel5
orgaan "Ons Orgaan%
•bij IBA voor: -"Land-,- Lucht- en Rail. Transport";

ABT - Algemene Bedrijfsbond Transport,
orgaan; "De Transportband",
bij IBA voor; "Land-, Lucht- en Rail Transport"' en

IBA voor: "Zeelieden en Havenarbeiders";

ABTI - Algemene Bond van Werkers.in de Tabaksindustrie,
orgaan? "Tabaksindustrie", '• " . . .
bij IBA voor; "Voeding-, Drank-, Tabak-, Hotel-, Café-

• • ; . ' ' . ' e n Restaurant";

ABWB - Al-gemen Bond van'Werkers in de Bouwnijverheid,
. orgaans "v?ij Bouwen'*, .' . . ' .

bij IBA voor; "Bouwvak en Hout";

AJEBH. .. - Algemene Nederlands e Bond voor Hotelpersoneel, • :

, prgaan "Recht en Plioht;',
bij IBA voor: "Voeding-, Er̂ nk-, Tabak-, Hotel-, Café-

en Restaurant*'|

AHBT - Algemene Nederlandse Bond. van Bioscoop-.'en Theaterpersoneel,
orgaan: "Bioscoop en--Theater11*
Het is niet bekend, dat deze bond bij enige IBA van het
W.V.V. is aangesloten;

ANBZ - Algemene Nederlandse Bond van Zeevarenden,
orgaan; "Varend Nederland",
bij IBA voor: "Zeelieden en Havenarbeiders".

- ATEK
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AÏEK -Algemene Bond van Wetekers in de Textiel- en Kleding-
industrie,
orgaan: "De Textielarbeider",
bij IBA voor "Textiel en Kleding"?

BHBV -Algemene Bond .van Werknemers in Handel- Bank en
Verzekeringswezen,'
orgaan: "Handel en G-e ld", : . - •
Het is niét bekend, dat deze; bond bij enige IBA van
het W.V.V." ia aangesloten?

. - - • • ' . ' ' / ' - • • .

BIiZ -Bond van Land- en Zuivelarbeiders, -
orgaan: "Onze Toekomst" • .
bij IBA voor; "Land- en Bosbouw"? '

BÏÏOP -Bond van Nederlands Overheidspersoneel,
orgaan: "De Overheidspost",
bij IBA voor :"P.T,T. en Radio"j

Chevofa-Algemene Bp-nd van Werkers in de Chemische- Voedings-
en Fabriekmatige Bedrijven,
orgaan: "De Voorlichter",
bij IBA.voors "Voeding- Drank- Tabak- Hotel- Café-

en Restaurant"5
bi;j IBA voorj' "Chemische Industrie"?
bij IBA voor: !'Leer en Leerwaren"

De Grafische - Bond van Werknemers in de Grafische- en Pa-
pierverwerkende Bedrijven,
orgaan: "Grafisch Nederland",
Het is niet bekend, dat deze bond bij enige IBA van
het Yf.Vo'Vü is aangesloten?

De Metaal - Bond van Werknemers1in de Metaalnijverheid en
aanverwante Bedrijfstakken,
orgaans "De Werker in de Metaalnijverheid",
bij IBA voor: "Metaal en- en Mechanische industrie",

De centrale binding van de verschillende bedrijfsbonden,
zoals deze tot uiting komt in hun aansluiting bij dé "S.V.C.,
wordt ook regionaal en locaal teruggevonden. De TS<.V«C» kent
dus naast/éan bedrijfs-órganisatorische ook een geografisch -
plaatselijke bundeling* • . ,

Een'schematische voorstelling van de E,,V,C* als centra-
le organisatie vindt men in bijlage III van dit overzicht.

Omdat in de huishoudelijke reglementen van de"E.V.C.-
bedrijfsbonden rekening moet worden gehouden met de aard der
verschillende bedrijfstakken, konden deze niet gelijkluidend
worden. De statuten bevatten echter -behoudens een kleine
afwijking in de rangschikking der artikelen en een gering
verschil in de woordkeuze - voor alle bonden vrijwel dezelf-
de tekst. De organisatorische structuur van de bedrijfs-
bonden vertoont dus voor alle een nagenoeg gelijk beeld,

De opbouw van een E.VoC.-bedrijfsbond is eveneens vast-
gelegd in een schematische voorstelling (bijlage IV) waar-
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naar hier moge worden verwezen.-. Ali? vcorbe-sld'diene in dit
geval de organisatorische indeling van de .ABT*

B.qdr^jif sorganjsator i se hè opb ouw,.

reeds in'vorige rnaando ver zichten vermeld, besteedt
de l and s ü j fce ̂,: V, C, -leiding de l aa ta te alle aandacht

de aangesloten

bedrijven
zich zelf.

aan de volledige opbouw en ontwikkeling van
konden* Zij dringt er cp aan, onwaar mogelijk,.te komen tot
de reglementair voorgeschreven oprichting van bedrijfsbe-
sturen en consolidatie van de organisatie der D.V.ö* in "de
D9drijven,

Met de2o bedriji's-organi'satorische opbouw beoogt de
B„ V. C...-leiding de volgende doelstellingen s
1) verstevigi.ng,van de jpr^anj. satje -. .

Daar van ean w^erkeiirikB organisatie*-vorm in de
nauwelijks sprake vrs.s; sproekb dit notief voor

2) Be zuini g in g .op _hg t admin i s t r a t i 9f apparaat,,
De inning' van 'do* oofï^H.¥üH¥""van"'d*i' leaen -in- het bedrijft

- . . h e t opmaken en "uitgaven :van eigen bedrijf skranten,. .als-
mede het geven van eenvoudige rQöhtsku'ridig'e-%±j's-tand
zullen gaan behoren .-tot de, taak van de bedrijf sbesturen.

• . . 'De «leden van. doae bsstur.on zullen .daarto'e zonodig deel-
nemen aan een' -ïtade r scholing* Yanaelf.spre.kehd leidt dit

. : tot verlichtingen, van de taak der huidige -bo.ndsbestuur-
ders en tot het 'vrijwel ov.e-rbodig maken van'incasseer-
ders. Hierdoor' zal een a^nta^ v.sn, deze bezoldigde functi-
onarissen op den duur als zodanig 'ontslagen k'unnen v/or-

4 )

v̂ an do o r voering van jgen nieuwe zuivering
'onder h e trimde r •

t)0 ör '"d o b e züïnï'g ing smaa t r e g e i en zu -l en bij voorkeur
functionarisssn 5 die• a.an 4e .landelijfce- 'S«V» C*-leiding
niet welgevallig zijn,kunnen worden weggewerkt, "In het
nieuwe bedrijfskaden "sullen daartegenover meer en'meer
juist C S~P», NU -ge trouwe figuren worden opgenomen,
versterking _van_de -cl.Ureo te invloed der landelijke' ü»V.C«-

"~vah™aa!fcen in hè t. bedrijfsleven.
De bedrijf sb'93"fufeh""ïïeDDen "ö"p"dr?5.cht alle mogelijkhedan,
voor een actie in hot bedrijf onder het oog te zien en
uit te buiten-. Tevens 'zullen zij zich zffeel .doenlijk
op agitatorioche w.ljse bemoeien met het doen en laten
van de bedrijf sternen, .of fabrïeksraden* Het bedrijfabe^
stuur zal leiding dienen te geven aan alle acties in het
b'edrijf en moeten omzien naar mogelijkheden tot uitbrei-
ding ervan naar andere daarvoor ;Ln aanmerking komende
bedrijven» Hiervoor zal eventueel, overleg met andere
bedrijfsbesturen geboden zijne
Met deze samenwerkende bedrijfsbesturen, maar 'ook met elk
afzonderlij k,zal de landelijke .leiding der E,V*C. een zo
direct mogelijk contact onderhouden, eventueel met voor-
bijgaan van de normale plaatselijke' of landelijke bonds-
bestuurdersv In geval van actie of bij mogelijkheid tot
verdere ontplooiing .daarvan zal, zo is uit de practijk

• gebleken
_ 14. ...



gebleken, ten spoedigste een vertrouwde S.V.C.-functiona-
ris ter plaatse verschijnen en de strijd verder leiden»
Zodoende houdt oen betrekkelijk klein aantal topfiguren-
de gehele 13.y,C,-organisatie in handen en kan grote direc-
te invloed uitoefenen op a«rti e s, ondernomen ter verstoring
van de sociaal-economische rust in het bedrijfsleven.

•5) beveiliging van ds organisatie onder moeilijke omstandig-
heden. " "
De ïn" het vorige punt beschreven vergroting van directe in-
vloed op de laagste organisatie-vorm, is niet het enige
voordeel, dat de landelijke leiding met de bedrijfs-organi-
satorische opbouw van de 3.V.C. op den duur beoogt, te ver-
krijgen.
De"E.V.C. ducht namelijk vroeg of laat te worden getroffen
door beperkende overheidsmaatregelen. !5en goed functione-
rende, sterk gedecentraliseerde, bedrijfsgewijs opgezette
organisatie-vorm biedt aan de S.V.C.-leiding in dit geval,
naar zij verwacht, een goede mogelijkheid om haar activi-
teit ook onder voor haar moeilijke omstandigheden toch te
kunnen blijven voor tze't ten.

B' BIJZONDMTS

1) agitatie teen de werkclassif ioatie.

Per l Januari 1952 'zal voor de metaalnijverheid een nieuwe
CAO van kracht worden, met toepassing van de zgn» werkclas-
sificatie. Aangezien de metaalindustrie een belangrijks
plaats inneemt en "De Metaal" de "5. V. C. -bedrijf sbond is net
het grootste aantal leden, v/as het te verwachten, dat zowel
de "3,V»Cf als de C.P.N, speciale aandacht aan de invoering-
van dq, werkólasaifioatie zouden besteden.
Beiden brachten zij deze kwestie in het politieke vlak.
"De '"/aar hè i d" van l November j» l, gaf daar een treffend
voorbeeld van. Haar sociale redacteur schreef immers: "De
beste strijd- tegen werkclassificatie thans is strijd voor
loonsverhoging." Het Co P. N. -dagblad wilde aan deze volain
kracht bijzetten door mede te delen, dat het nieuwe systeem
een poging v/as de lonen willekeurig te drukken, de arbei-
ders harder te laten werken en minder goede krachten te

. ontslaan. Bovendien begaf de C.P.N, zich in opportunis-
tisch vaarwater, doordat het woordje thans werd toegevoegd.
Gebruikmakend van het feit, dat loonsverhoging heden ten
dage in het middelpunt van de belangstelling staat, wil/de
Of P.N. de strijd tegen de werkclassificatie activeren via
een actie voor loonsverhoging. Ook trachtte "De Waarheid"
voor haar uiteenzetting bij de lezers begrip te verkrijgen»
door aan te haken aan voor haar gunstige uitspraken van de,
zij'de van de Stichting van de Arbeid en van het C.Bf.V*
Door de Metaal-S.V.C, werd een pamflet uitgegeven over het
zelfde onderwerp. Reeds in de tweede alinea ervan betrekt
de E.V.C, de politiek in de actie. Zo zou de werkclassifi-
catie uit Amerika ingevoerd zijn en een systeem vormen van
verdeel- en hearspolitiek. Ook legt het vlugschrift
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onmiddelijk verband tussen de reis van hoofdbestuurders van
de Uniebonden naar .Amerika en het invoeren van het nieuwe
systeem*
Aan het eind van het pamflet worden de arbeiders opgeroepen
de E. V. O, -brochure over ds werkclasslf iaatie te lezen» welke
uitgave intussen is verschenen.

2« Bouwni.1 ver heid ; staking te Amsterdam

De. staking van 'bouwvakarbeiders bij het aannemersbedrijf
"N» V* Pr ao tjc a" , dat voor de aannemer 30 ombinati e "Raswij k"
wer kzaan'ned en ui tv o er t aan het object "Bos en lommer11 te Am-
sterdam, werd de gehele maand November voortgezet» Nadat bij
het uitbreken aanvankelijk ongeveer 726 arbeiders bij dit
conflict waren betrokken , verminderde hun aantal reeds 5 No-
vember j.l. tot ongeveer '150 personen. Bit conflict werd
kennelijk uitgelokt door de Algemene Bond van T/erkers in de
Bouwnijverheid (ABWB-SVC.), in welke organisatie het merendeel
van de bij het genoemde aannemersbedrijf werkzame arbeiders
is georganiseerd»
Dit laatste vindt mede zijn oorzaak in het feit, dat zeer
velen van de in de Uniabonden georganiseerde .arb.eiders er de
voorkeur aan gaven, ondanks geringere verdiensten bij een agn.
"burgerbaas" te werken om van het risico in allerlei conflic-
ten te v/orden betrokken, af te .zijn* Het verloop van de sta-
king toonde veel overeenkomst met dat van het conflict bij

•<ie NV BOBLIJ! en "Van fflSSg^aW op het toouwobject bij de Hoog-
ovens te Telsen (van 29-8 tot .1-10-51) i "5ten verschil met de
laatstgenoemde staking is echter wel> dat dit Amsterdamse.
conflict bij het pubBek en bij de bouwvakarbeiders - zelfs
bij vele ABWB-ers- impopulair, was, Dit had als gevolg, dat
een steunactie niet tot volledige' ontplooiing., kon komen, waar-
door vele arbeiders uit vrees zonder inkomsten te komen, van
deelneming aan het conflict af,zagen..

De staking eindigde op Maandag 10 December 1951» Hst
ontslag van een der tien- tal arbeiders, dat oorzaak, van het
uitbreken van het conflict was, bleef gehandhaafd.' Het een
en ander leverde voor de S,V.C. geen ander resultaat op dan
dat de arbeidsrust in de hoofdstad in ernstige mate werd ge-
stoorde . . .

3 . ' HAVENS EDRI J.VEN ? , go e a tand in de havens van Amsterdam en Rot-
' "' T" ' ' "tercfam. l" ' .....

* , n^mi+t**t***iji*m ^

In maandoverzicht No* 9 (blz. 16 en 17) is gemeld, dat
de ABT-EVC mede in verband .met de internationale conf eren-,
.ties van. havenarbeiders, alles in het werk zou stellen om in
Amsterdam en Rotterdam stakingen te doen uitbreken. Alle po-
gingen daartoe zijn tot dusverre echter zonder succes geble-
ven.

Ook in deze verslagperiode heeft de secretaris van het
hoofdbestuur van de AJ3T, Frederik MSIS (7-11-12) in het Am-
sterdamse havengebied getracht s takings- activiteit aan te

kweken*
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kweken.. De stakingslust onder de betrokken arbeiders is e-
venwel geringe

H O O ff .3 3? U K IV

A n d e r e , s t r o m t 41 R a n •

SQQ 'ILJLI SPI SCHSJKEE

In de "Nieuwe 'ïereld" d,d. 15 September 1951 maakte het
Centraal Bestuur van de Socialistische Unie zijn besluit
om aan de in 1952 te houden verkiezingen deel te nemen ken-
baar* Sindsdien valt bij deze groepering een opmerkelijke
activiteit waar te nemen. .

Activiteit intern • • ^

Allereerst werd intern orde op zaken gesteld. De car-
thoteek van de leden en lezers van de "Nieuwe•Yereld" werd
grondig geïnspecteerd, .waarbij vele namen werden afgekeerd.
Tenslotte bleven iirca 800 lezers van het Unie-orgaan over.

In de op 24 November 1951 te Utrecht gehouden Unie-
raadsvergadering waren de voorzitter D.A. Noordewier en het
lid van het Centraal Bestuur Cornelis Houwaard niet aanwe-
zig. Zij hebben de Unie, blijkbaar ronder pressie van de ove-

, rige bestuursleden,, verlaten, omdat zij een "arbeids-vijan-
dige houding" zouden hebben aangenomen en zich boven de
arbeidersklasse zouden hebben gesteld. Het zou hen meer te
doen geweest zijn om de "centen", dan om het ideaal.

Carlos Pronk, die steeds meer" op de voorgrond gaat
.treden, heeft de functie van redacteur van de "Nieuwe Ge-
reld" van Houwaard overgenomen. J,Peeters heef t het finan-
cierel' beheer overgsdragen aan Karel Abelman,

Activi tej t naar bui ten, - • ' '

Al d eze interne vervd-kkelingen hebben Carlos Pronk,
JoLuykx en A»C. Swaters nie.t weerhouden om in midden Octo-
ber j c l« , een pelgrimage te Ondernemen naar Caux (Zw, ).'
Zij woonden daar een co.ngres bij , van de International Moral
Rearmament Movement, d.-.i. de Morele Herbewapening Beweging
van de leider van de vroegere Oxfordbeweging Frank Buchawan.
Op dit congres heeft Carlos Pronk het woord gevoerd- en hij
zoju, volgens de persberichten, hebben verkondigd, dat Marx,
indien hij nog leefde, thans een geheel andere analyse van
de sociale toestand zou hebben gegeven dan hij een eeuw gele-
den 'deed» Hij zou de noodzakelijkheid hebben ingezien om de
wereld op constructieve wij-ze te verenigen ten overstaan van
de dreiging van de atoombom.
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De eerder vermelde Unieraadsvergadering heeft behoudens
enige amendementen, het ter bespreking voorgelegde Organisa-
tie sta tuut van de Socialistische'Unie goedgekeurd, Na de be-
handeling door het Centraal Bestuur zal het Statuut op het op
8 en. 9 Maart 1952 te Utrecht te houden congres in stemming
worden gebracht, zodat de Socialistische Unie daarna als een
"geconsolideerde partij" met een uitgewerkt Organisaldesta-
tuut bij de verkiezingen voor het voetlicht zal kunnen treden*

Na acht maanden onderhandelen is het nog actieve deel
van de Vo o r ui t s tr s v en d e Par til voor J(er e l dr eg er ing, onder
leiding van itfe'vrV Ho Mei;jers-Këhrer, 'tof* de Socïalig tische
Unie toegetreden» De Vooruitstrevende Partij voor Wereldre-
gering fuseerde, kort na haar oprichting in Januari 1948,
met de Nederlandse Bellamypartij, Samen met de Oude SDAP
werd in Juli 1948//een gemeenschappelijke lijst aan de ver-
kiezingen deelgenomen. Sindsdien voerde de Vooruitstrevende
Partij voor Wereldregering een moeizaam en inactief bestaan.
/met

x x x

Naar de mening van haar. Centraal Bestuur begint de So-
cialistische Unie thans als middenpartij tussen P.v.cUA, en •-•
C.P.N, gestalte aan te nemen. Niet zonder zelfoverschatting
heeft de Socialistische Unie in een hoofdartikel in de
"Nieuwe Gereld" (13.10*51) het N»V»V, aangeboden' om voor dit
Verbond* inplaats van de P.v.doA,, als politiek contact op
t-e .tr.eden.

•In de kring der Socialistische Unie meent men bij'.'h'et
N.V.V. een distahciëring van de politiek der P.v,d eA« te
kunnen opmerken. ,De rede.van de N.V.V.-bestuurder Oost-arhuis
in October j.l* te Enschede gehouden, gaf d^ Socialistische
Unie aanleiding tot deze veronderstelling. .De "Nieuwe Gereld"
(24.IL,51 en 8,12,51} heeft ook grote belangstelling getoond
voor de houding van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfs-
organisaties (O.V.B.) ten aanzien van kernverkiezingen in de
RotterdaniS'? haven. De Hotterdamse havenarbeiders worden ge-

.prezen als een "stoottroep van de Nederlandse arbeidersklasse";
mogelijk hoopt de Socialistische Unie door deze lof tuitingen
politiek daklozen onder de Rotterdamse havenarbeiders tot
zich te trekkeno

Al deze bedrijvigheid neemt niet weg, dat de Socialisti-
sche Unie financieel in een moeilijke positie blijft verke-
ren. Het zal dan ook de vraag zijn of de Socialistische Unie
voldoende materiele armslag zal verkrijgen om in. he't zicht
van de verkiezingen een propagandacampagne te kunnen voeren.

VRI JE SOClALISTM

In een op 4. November 1951 te Haarlem gehouden conferen-
tie van Vrije Socialistische Groepen, aangesloten bij het
landelijk Comité van Vrije Socialisten, werd dit comité her-
kozen. De samenstelling blijft: C. Bonnet, voorzitter ? 7„ Tib-
besma, secretaris? J. Boon, penningmeester? A„ J ^ Boni en K „Bos-
man. leden.

"' ' - 18 - Ondanks
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Ondanks de .op zi-ja beleid uitgeoefende critiek werd. tot
vast redacteur van het weekblad"De Vrije Socialist" be-
noemd HcJcLanooy, sinds het overlijden van GtRijnders tijde-
lijk als zodanig'in functie t

Naar aanleiding van de vele meningövar-schillen, gerezen
tussen medewerkers van "De Vrije Socialist" en de redacteur
betreffende de opname van artikelen in. dat blad, werd een
Commissie van Geschillen ingesteld, Ben commissie "Drukkerij"
zal rapport uitbrengen over de'verhouding van de vereniging
tot de drukkerij van de Vrije Socialist, Mevr. Vrolijk, de
weduwe van de vroegere redacteur G.Rijndera .is als eigenares-
se van "De Vrije Socialist" bij deze aangelegenheid financieel
geïnteresseerd,

I n d o n e s i ë

Communistische; propaganda. ' '

Na het in Augustus -jd. in Oost-Berlijn gehouden 3e
Jeugdf estival, waaraan. o 0 a t is deelgenomen door leden van
de "Perhimpunan Indonesia" (P„-I„) en• van de communietischè
groep "Panitera Peladjar dan Pemuda Indonesia" (P,P»P.I . )>
vertonen beide . - In onderlinge samerwerking - een verhoogde
activiteit,, In de eerste- plaats wordt beoogd aan invloed te
winnen onder de . hier te.'lande studerende Indonesiërs en Indo-
Chinezen., Niet alleen z.ij? die voor het universitair onder-
wijs staan ingeschreven hebben hun belangstelling, maar.ook
hen, die andere onderwijsinrichtingen of cursussen volgen, -.
tracht men voor het communisme te winnen»' , •

Deze pogingen s taan.oDa„ in verband met de propaganda
van de ''international Union of Students" en.van de "World
Fedöiïation of Democratie Youth", waarbij gebruik wordt ge-
maakt van goed verzorgd propagandamateriaal» Evenals dese orga-
nisaties verlenen, cm een voorbeeld te noemen, ook de com-
munistische Aziatische studenten in Nederland steun aan de
Vredespropaganda te Moskouu In de Nederlandse Vredesraad
heeft de P8le-voor'a.ittsr lUSUNITO zitting en van het "Indo-
nesisch Vredes~oomité'?te Amsterdam maken bekende Indonesische
communisten deel uit,

Dit Vredescomité heeft onlangs een in het Maleis gestelde
circulaire verspreid teneinde aan te sporen tot deelname
aan de "Manifestatie voor de Vrede" op 8 December j.l. te
Amsterdam*'

Parallel met de C c Po Ne.

In het algemene beeld van communistische 'activiteit on-
der de Indonesiërs en Indo-Chinezen in Nederland voert de
"Perhimpunan Indonesia" de boventoon. Daarbij komt haar

propaganda
, 19 - -



propaganda - bijv. wat Indonesiö betreft- geheal overeen
met die van de C«P»N.,- Zij is o. a. ingesteld op de. vorming
van de "Volksrepubliek Indonesië". De "Partal Ëommunis In-
donesia" moet, om dit doel t e bereiken, ook van Nederland
uit zoveel mogelijk gesteund worden* Zij, &ie na volbrachte
studie naar Indouesië terugkeren, moeten daar met de hier
te lande opgedane communistische 'ervaringen het hunne bij-
dragen om de propaganda van de P.K«I. te steunen. Daartoe
zullen zij contact moeten opnemen met de grote massa van het
Indonesische volk en zullen zij een geest van ontevreden-
heid dienen aan te kweken jegens de huidige Indonesische
regering. Deze. zou uiteindelijk vervangen moeten worden
door een "volksdemocratische'* regering* Op dit oude aambeeld
wordt nog steeds gehamerd. Hiervan getuigt bij voortduring
de critiek in woord en geschrift - wat dit laatste betreft
in het P.I.-orgaan "Indonesia Merdeka" - geoefend op.dé
Indonesische regering, , .

Heldendag,

De regering-Suklman moet het aanhoudend ontgelden en
ook President Sukarnp wordt,waar mogelijk,heftig aangeval-
len, Onlangs bleek dit nog tijdens een door de'P.I. uit-
geschreven openbare vergadering'(12-11-'51) ter gelegenheid
van de zgn, "Heldendag". Op deze bijeenkomst, v/aar alleen
Indonesiörs en Indo-Chinezen aanwezig waren, heeft het
bekende P,I.-hoofdbestuurslid SUDIRDJO, tevens "5.V.C.-pro-
pagandist, de avond grotendeels gevuld met een Lange uit-
eenzetting over allerlei,naar communistisch inzicht bestaan-
de wantoestanden? het Nederlandse imperialisme is nog niet .
uit Indonesië verdwenen, atoomvaart- en'oliemaatschappijen- .•
slepen'jaarlijks nog veel v/eg uit dat land, het Indonesische
volk kan niets verwachten van Amerikaanse leningen, enz.
Het h-:-eft geen zin om hierop uitvoeriger in te gaan omdat
het gesprokene in feite niets nieuws bracht. De P,I.-voor-
zitter SUNITO W-2GS er tenslotte nog op, dat het belang van
dergelijke bijeenkomsten der "Perhimponan Indonesia5' is,
dat de o;*en van hen, die belangstelling hebben, geopend
worden voor de werkelijke toestanden in Indonesië, Zolang
d? sociale (waaronder dan te verstaan de communistische)
revolutie in' Indonesië nog niet hseft plaats gehad, zolang
is Indonesië niet voor honderd procent vrij.

De b i j. eenkomst werd besloten met een kennelijk voor
deze gelegenheid passend ga.ac.hte Russische film ''Helden van
de October-revolutie in 1917".

Infj.lt r a t ie pĉ lr̂ en. Ĵ i jni _d e .Hup i.

Tot vorenbedoelde activiteit van de communistische
Indonesiërs en Indo-Chinezen te Amsterdam moet o , m » ook ge-
rekend worden een recente poging van de P.I» om de leiding '
van de Indonesische studentenvereniging "Rukun Peladjar
Indonesia" (Rupi) in handen te krijgen. Dit is gebleken
tijdens het onlangs gehouden Rupi-congres te Amsterdam.,
Hiermede is evenwel geen resultaat geboekt. Nochtans kan

20 verwacht
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verwacht worden, dat deze infiltratiepogingen nis t gestaakt
zullen worden. In dit verband zij nog opgemerkt, dat de af-
deling Leiden.van de Rupi onder leiding van verschillende
communistisch georiënteerde bestuursleden staat. Behalve
deze communistische invloed heeft de "Panitera Peladjar
dan Pemuda Indone'sia" daar ter plaatse ook een mogelijkheid
om voor het communisme belangstelling te wekken en v/el met
behulp van een aldaar studerend "werkend lid".

Ook in'andere plaatsen waar Indonesiërs en Indo-Chine-
zen studeren, word t vanuit .Amsterdam getracht belangstelling
te trekken. Hiervoor worden bijv» bijeenkomsten georganiseerd
door de "Panitia Penjelenggara Uapat Ilapat Festival Pemuda"
(Uitvoerend comité vergaderingen Jeugdfestival), waartoe
ook weer lieden behoren zowel van de P. I, als van de P.P.P.I,

Ter gelegenheid van vorenbedoelde "Heldendag" verschoen
hst P.I.-orgaan "Indonesia Mardeka" met een nummer,•dat
daaraan in zijn geheel gewijd was. Daarin is o.-nu opgemerkt,
dat op 10 November (de datum van de Heldendag) ook d~ 6e
verjaardag van de "ïïorld Pederation of Democratie Youth" op
meerdere plaatsen in Nederland is gevierd,

In de jongste verslagperiode zond de meergenoemde
"Panitera Peladjar dan Pemuda Indonesia" o.a. aan de Indo-
nesische pers een resolutie om aan te dringen op verminde-
ring van de gelden door de H.Ia-re^ering bestemd voor de
bewapening in Indonesië. De vermindering moest dan ten goe-
de komen van de studerenden.

Ho9fdntuk VI voor het overzicht der stakingen in de maand
November, zie blz. 21.



OVERZICHT PER, STAKINGEN IN NOVÜvIB^R 1951.

Bedrijf

Trawlervissers
te
IJmuiden.

Bouwwerken HV
Praktica te
Amsterdam.

NV.KIene's Sui-
kerwerkfabr. te
Amsterdam.

NV Zandexploita
tiebedrijf "De
Kempen" te Wes-
terhoven.

DUW-object na-
bij Ootmarsum.

Aanleiding

Bemanningen eisten
handhaving van hun
gages,op oude basis.

Protest tegen ont-
slag v.e.aantal me-
dearbeiders.

Wijziging tarief-
regeling.

De stakers eisten
uitbetaling v,d.door
hen gemaakte over-
uren.

Protest tegen het
niet aanwezig zijn
van behoorlijke
schuil- en sonaft-
keten.

Inmenging
Vakbonden

De AH3Z-OVB
stelde zich
achter de
stakers.De
AMZ-EVC
stookte.

ABWB-ÏÏVC
stookte.

Chevofa-ÜVC
stookte.

Geen,

BL2-EVC
stookte,

- 21 -

Resultaat

Geen resultaat. De
Jniebonden zegden

beëindiging v.d
staking de geiden-
ie CAO op.

Geen resultaat.Het
ontslag v.e.13-tal
arbeiders bleef ge
landhaafd»

Geen resultaat.

>Ja de toezegging
lat de overuren zo
len worden betaald
werd het werk her-
vat.

Conflict wordt
voortgezet.

3.

4.
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De onder de stakingsstreep vermelde getallen geven het aan-
tal" stakers aan.
De boven de stakingsstreep vermelde getallen geven liet 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)
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y ^e .aflevering f

"Na de oapitulatie van Nazi-Duitsland, trad de partij
uit de oorlog als een grote 'en roemrijke partij, die diepe
wortels in de massa van'de arbeidersklasse ai het volk ge-
schoten had. Hondonr de populaire verzetskrant "De Baarheid"
waren duizenden en duizenden strijders gegroepeerd, waaron-
der, ook vele voormalige sociaal-democraten»

De partijleiding poogde deze-krachten allereerst 20 . '
snel en zo talrijk mogelijk te verzamelen., om met hen de par-
tij van de Nederlandse arbeidersklasse en het werkende volk
op grondslag van het Marxisme-Leninisme in de nieuw verwor-
ven-legaliteit op te bouwen. Zij stichtte daartoe .de.Vereni-
ging van "Vrienden van ."De baarheid",

Spoedig bleek, dat de partijleiding onvoldoende rekening
had gehouden met de snel inzettende reactie, welke door de
binnengetrokken Britse troepen in het zadel werd geheven* De
S.D.A.P. en het N * V , V f f verschenen opnieuw op- het toneel en
verscheurden de tijdens de bezetting gegroeide eenheid van
de arbeiders, '

Onder deze omstandigheden besloot de partijleiding tot
bijeenroeping vnn een conferentie ter onmiddellijke weder-
bprichting van de C ^ P . N , , welke in Juli 194-5 plaats vond..

Intussen was in het reeds in 1944- door Britse troepen
bezette Limburg, Brabant en Zeeland een " Communistische
Partij van de Bevrijde Gebieden" opgericht^ waarvan de oude
deelnemer aan de Van Ilielgroep W« van Ex t er aan -het hoofd
stond, Toen de oorlog in- geheel Nederland geëindigd was, trad
deze "Communistischfe Partij .van de Bevrijde Gebieden" als
een'nieuwe par tij vijandige groep op, -waar omheen zich alle
tegenstanders van het Marxisme-Leninisme, van de partij van
Lenin en Stalin, verzamelden en poogden de partijleiding in
handen 'te krijgen*

Onder hen bevonden zich 7»vari Exter, Gerrit Hoor da,*
Roestam Bffendi,Daan G-oulooze, A. J.Koejemans, Ko Dankaar t,
B.Hiezouw" en anderen. Dit was de z.g, Juli-oppositie. Op de
achtergrond van deze groepering hielden zich 'agenten van de
Ahglo-'-umerikaanse imperialistische geheime diensten schuil,
o.a. de latere Nederlandse gezant te Singapore, "Ilichard"
van der Gaag, welke in de spionnage-processen Louwers c.s.
in Tsjechoslowakije als anti-communistische agent bekend is
•geworden, •

De Juli-oppositie poogd- de fout van de partijleiding
in de eerste maanden na de bezetting uit te buiten, ook ha*
dat dezs reeds hersteld was en stuurde op een scheuring aan.
Zij hield de z t , g„ 'Communistische Partij van de Bevrijd»
Gebieden" als fractie in stand. Toen bleek echter de- rijp-

.heid van het par tij kader, dat na het congres van 1930 was
'; opgegroeid en in de oorlogsjaren was gestaald. Op de con-

ferentie werd de Juli-oppositie verslagen en hiermede werd
een poging van de Anglo-Amerikaanse agenten om in Nederland

naar



- 2 -.

naar hst voorbeeld via Ti,to in Joego-Slavië, de partij in.
handen te krijgen, in de' kiem gesmoord*

Op het eerste na-oorlogse congÈea van de C. K N. in
1946 werden.de reaten van de Juli-oppositie verpletterd*
Daarna verstevigde en ontwikkelde de partij zich verder en
hield krachtig stand tegenover de stormloop der .Amerikaanse
reactie,' welke in. 1948 inzette» Zij verstevigde en breidde
haar verbindingen met de massa uit. Zij beait thans alle
voorwaarden om tot de leidende kracht van de Nederlandse
natie te worden, indien ^zij onvermoeid 'en onverzoenlijk.

, . , - T - .
Ui trs ka el van . ̂ Ba a ol'&ti' •' v aft -s Dag é IQ /'.B s tuur de r"

f , . > • . ^

•'"Het Da^elijJcs^BegtuurVheef t/de stand' van zaken pp het
gebied van de •ïar.ti^'öcholing onderzocht en deae onbevredi-
gend bevonden» -'Op' yel'e^geb'iedên, is tafgewèken van de, confe-
rentie-r eaolutj^Q yaji,-!p^öemböri1l949'r

In tal', van' lads$y.ergaderingen is in de laatste tijd geen
sprake' ge wees iflv^a.^^ öp"7 de .agenda plaatsen van een soho-

'
De :öur^us^n;4y,ó,or af deïingskadera werden in vele geval*-

leniin ho.t geheel/, jaie t gehouden, terwijl de kadere urauaaen
in de ^igtriö/tiijÉi.ió^öen-^e- beperkte öohaal plaats hadden,
waardöo^, ;t'al:%'*|jafy^4^'^^oyej:1^e arbeiders- en andere kade.ra
niet, allen; vgël^glèf lp 4^'h21^6^ hulp te 'verkrijgen bij hun
s,tüdia /ya^l';h;^4;^c4xiö^e^e^iniame, 'teneinde hun prao , tiache

xwerfc', \e^tei^%jifidl^büvd'enj en verbeteren.
' ' 7 Kog^SM^W'̂ 72111"1516 dia trio ten als de Za'ans treek

de kadoe Scholing !.Vo t* doel Tde 'kaders zogenaamd algemene po-
litieke. kénnis,'4?ij< te brengen en verzuimde zij de opleiding
van.de kaders >y o ÖT"" hun partij taak en het opkweken van nieuwe
kaders, , • „ vV-ÏV - i ' ^

i)e scholing verdiep zodoende op een aectariache wijze,
die niet beantwoordt aan de behoeften- der partij; ' ,

Het Dag. Bestuur stelde vast dat dit ook mede te wijten
is aan de wijze wa-trop pgt» &.HAKMSM als medewerker aan de. ' ,
scholing zijn taak verrichtte en besloot hem van die funotie
te ontheffen.

. Het Dagelijks Bestuur constateert opnieuw met de groot-
ste nadruk, dat de Par tij scholing niet tot doel heeft de leden
en kaders abstracte kennis bij te brengen, doch dat zij zioh
ten' doel 'stelt nieuwe kaders op te kweken uit de. leden en de
kaders voor hun partij taak op te leiden.
lt Door de districts'oesturen zullen1 Voor hun district
cursusleiders v/orden benoemd» Dit zijn partijgenoten, zowel
intellectuelen als arbeiders, wier partij-trouw en toewij-
ding aan onze strijd absoluut vast staian, die over voldoen-
de theoretische kennis beschikken en die in-- staat zijn cur-
sussen te leiden.

De propagandaleiders van de dia trio tab e s turen houden
met- hen geregeld besprekingen om hen voor hun taak vcop

te
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•fee bereiden en ervaringen van de cursussen uit te wisselen,

De lande '-•'13. j ke propaganda-af deling sorgt voor doelma-
tige verspreiding van de' cursusleiders over het' gehele land
en helpt hen raat materiaal, 'boeken en eventueel uitgaven in
vreemde talen, .• • '
2. In de ledenvergaderingen' der' onderaf delingen en afde-
lingen, zal de behandeling 'van se holingsiaateriaal ter bestu-
dering van de .grondbeginselen van hst Communisme en Van de
partijpolitiek een vast punt op de agenda uitmaken.,

De cursusleiders op de ledenvergaderingen als hiervoor
genoemd, nemen deel .aan districts- of onder dis trio ts-kader-
cur sussen r

Als scholingsmateriaal voor de afdelingsr en onder-
af delingsvergaderingen sullen worden beschouwds

Het Leerboek voor de Arbeidersbeweging, aflevering III,
daartoe door het Dagelijks Bestuur aangewezen artikelen uit
hét Orgaan van het Informatiebureau "Voor Duurzame Vrede,
voor Volksdemocratie" en uit "Politiek en Cultuur", Verder
resoluties en besluiten van het Dagelijks Bestuur, het Par-
tijbestuur, het Partijcongres en andere daartoe dóór het
Dagelijks Bestuur aan te wijzen leerstof , de "Informatie-
dienst" van de afdeling propaganda van het Partijbestuur,.
3. In d-e districten en/of onderdistricten worden onder
verantwoordelijkheid van het districtsbes tuur ka.dercursuc-
sen georganiseerd op grondslag van het Leerboek voor de
Arbeidersbeweging, aflevering III en van de Korte Geschiede-
nis van de Communistisclhe Partij der Sowjet Unie .(b)»

i Deze kadercursussen worden geleid door daartoe in over-
leg met het Dagelijks Bestuur Aangewezen cursusleiders,, Al.s
leermethode wordt uitsluitend de seminarie-methode gebruikt,
dat is het gezamenlijk lezen en bediscussiëren van de stof,
zonder dat lange inlsiding door de cursusleider v/orden ge-
houden. De cursusleider heeft tot taak het trekken van con-
clusies uit het besprokene te vergemakkelijken en te leiden*
4. Bij het Partijbestuur v/orden de cursussen aan "de cen-
trale kaderschool weer geopend, met als voornaamste doel een
aantal cursusleiders op te voeden voor het leiden van be-
staande of nieuwe ko.de r cursus s en in de districten en onde" -
districten,
5. In de Par tij districten worden op .geregelde tijden kader-
conferenties gehouden, waar afzonderlijke vraagstukken door
leden van het Partijbestuur worden behandeld0
6. Voor de opleiding van agitatoren bij het Partijbestuur
werd op l en 2 December j VI, een centrale agitatoren-cursus
georganiseerd met als leerstof gedeelten uit Kalinin: Over
Communistische Opvoeding, spreektechniek enz^

In de districten zullen soortgelijke cursussen worden
georganiseerd, o»l*v<. de beste landelijke cursisten en par-
tij-sprekers/
7. Voor de massascholing is het houden van openbare cur-
susvergaderingen naar aanleiding van actuele onderwerpen^
verschenen boeken enz. van groot belang.»
8. Daar de voornaamste v/ij ze van bestudering van de
Marxistisch-Leninistische theorie de zelfstudie is7 aal de
verspreiding van de theoretische literatuur, die bij Pegasue

wordt
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wordt uitgegeven, de verspreiding van het v/eekblad van het
Informatiebureau en van Politiek en Cultuur, alsmede van
brochures van hst Partijbestuur, voortdurend door de distriots-i
onderdistricts-, afdelings-en onderafdelingsbes turen worden
besproken, zullen de leden-vergaderingen van de" basisorgani-
satie van de Partij danrover worden ingelicht en zullen pr.e-
ciese maatregelen worden uitgewerkt om de verspreiding be-
langrijk te vergroten*

Voor b ij'lagen III en IV zie de navolgende bladzijden,

•J



BIJLAGE III.
„ c _

E.Y.C,

Congres
(hoogste bekeurende orgaan;'

eens in ds twee jaar) .
Algemene Raad

(gedurende tijd 'tuesen congres zitting en het hoogste
b@s turend e orgaan? ,
samenstelling 'door congres bekrachtigd j
vergadert minstens viermaal per Jaar>
bestaat uit;
a. de leden van liet Verbondsbes tuur,
b. vertegenwoordigers, van de aangesloten bedrijfs-

bonden) 4

Verbonds Bestuur — ̂^.$ (Dagelijks Bestuur),
(besturende en uitvoerende orgaan tussen twee zit-*
tingen van ds Algemene E.aad^
voorzitter, secretaris en penningmeester' in funotie
gekosen door congres evenals overige leden;
vergadert zo vaak dit noodzakelijk is) .

Plaatselijke Centrales
(Te s'f a;? n uit '?.e afdelingen van de big de EVC aange-
sloten bonckm in een bepaalde gemeente of kring van
genie ent on :,
dit is wel een organisatorische eenheid, doch is
geen besturend orgaan) .

?laat8eli.1ke Raad
JlïoogSte besturende orgaan ter plaatse;
wordt gevormd in een gemeente of kring van gemeen-
ten, v/aar meer dan één afdeling van de bij de EVC
aangesloben. bonden gevestigd is; dus b. v. als er
ter plaats. 3 een afdeling van de ABT, ABWB en ATEK
is 3 "bestaat uit s
a. leden van het Bestuur van de Plaatselijke 'Centrale,
b. twee vertegenwoordigers van elk der afdelingen van

de aangesloten bonden ter plaatse ;
vergadert als regel eens per twee maanden;
t aak s bijstaan van 13 e o tuur van , de Plaatselijke' Cen-
trals) . ' '

Bestuur van de Plaats eli ke^ ^
en door Plaatselijke Raad uit candidaten ge-

steld uit en door de afdelingsbesturen van de aan-
gesloten bonden ter plaatse?
voorzitter, secretaris en penningmeester in functie
gekozen |
taak:
a, uitvoeren besluiten Plaatselijke Eaadj
b. voeren van algemene propaganda;
o. bijstaan beo buren der plaatselijke bondsaf delingen;
d. organiseren van campagnes ter ondersteuning van

acties van het Verbondsbestuur en aangesloten
bonden;

e. onderhouden van contact tussen bondsaf delingen en.
stichten ven nieuwe bondsaf delingen, indien hier-
voor de mogelijkheid aanweaig is 5

f. organiseren von de algemene kaderscholing volg-ens
aanwijsingen van het Verbondsbestuur) ,



BIJLAG-E IV.

Congres

Bondsraad

^ 6 -

A.B.T.

(hoogste "besturende orgaan;
vergadert eens in de twee jaren).

(gedurende tijd tussen twee congre$2ittingen het
hoogste besturende orgaanj
leden door congres gekozen;
vergadert minstens viermaal per jaar;
"bestaat uit;
a, leden van het hoofdbestuur,
"b. door congres gekozen leden, candidaat gesteld

door de afdelingen of groepen of door bondsraad
zelf) .

Hoofdbestuur. (Dagelijks Bestuur)
(leden gekozen door congres j voorzitter, secretaris
en penningmeester in functie gekozen;
vergadert zo vaak als noodzakelijk is, doch minstens
eens per twee maanden) .. . '

Plaatselijke-Afdelingen
(indien er 25 of meer ABT-leden in eenzelfde plaats ̂
of gemeente woonachtig zijn).

-Groepen
(indien er 3-25 leden woonachtig zijn).

-V e rsjj r e_i d e l e d_en
~T~d~ïe ITarT r e c h t s't r e e k s onder het Hoofdbestuur ressor-

teren) .
Afd elings! Raad

(gevormd indien ter plaatse meerdere transportbedrijven
gevestigd zijn,uit de bedrijfsbesturen en contactleden;
bestaat uit;
a. leden van het Afdelingsbestuur,
b. zoveel leden als noodzakelijk is, daaraan toegevoegd

en wel zodanig, dat zoveel mogelijk ieder bedrijf
in de afdelingsraad is vertegenwoordigd (b.v. haven,
taxi, wegtransport, enz.);

„ leden raad treden elke twee jaar af en zijn terstond
herkiesbaar;
vergadert tenminste eenmaal per twee maanden;
is het hoogste plaatselijke orgaan na de afdelings-
ledenvergadering) .

Afdelings Bestuur , .̂(Dagelijks Bestuur)
(gekozen uit en do'or de leden op afdelingsledenverga-
dering;
voorzitter, secretaris en penningmeester in functie
gekozen;
allen gekozen voor de tijd van twee jaar;
t aak j
a. uitvoeren van besluiten van Congres, Bondsraad of

Hoofdbestuur;
b. voeren van de administratie en het innen van de

contributie;
c. verder alles v/at het belang van de leden en de

organisatie vordert).
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Organisatie per Bedrijf^

Bedrijfsgroep of
Bedrijfsafdeling of
Bedrï.1fsYakyeriniging

deze drie benamingen worden door elkaar
gebruikt.

(dit is de bundeling van alle in een bepaald bedrijf
werkzame leden).

Bedrijfabegtuur

of Contactlid

(indien in het bedrijf 25 of meer leden werkzaam
zijn, kiezen deze uit hun midden in een ledenverga-
dering een bedrijfsbestuur, bestaande uit tenminste
drie leden;
voorzitter, secretaris en penningmeester worden in
functie gekozen),

(in bedrijven waar minder dan 25 leden werkzaam zijn,
kiezen deze uit hun midden een contaotlid).


