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VERTROU7ELI JE,

iS^n^J^^'S
Hejb rü tse tvobleeK,. •
•
"......" •"""'-' - ........ I= -— -........-.........;
De wisseling in de Sovjet— Russisch ,j politieke loiding
..van Oüat-Dui i'aland-, "Baarbij Semjono-/ de nieuwe jfunctie van Hoge
Coranissano k.roag,, -- zie M, ü,- Hr,. 4 ? 1953 - werd aangevuld door
het terugvielen van de opperbevelhebber der Russische troepen,
generaal T s j o e i k o v y die vervangen werd door de lui tenant-generaal .1, Oretsjko,:
,
Het ICreralin h e e f t oen streep -- zij het geen eindstreep - gezet
ondor zijn politiële optreden ten overstaan van de Duitse Democratische Republiek gedurende de laatste jaren,,
Op 10 Juni , j o l * werd het roer omgegooid, wat b l i j k t uit
de navolgende maatregelen;
1=. De Oostduitse premier G-rotewohl üloot met bisschop Dibelius
oen accoordv waarbij aan de Evangelische Tterk in Oost-Dui'!;sl.aad vergaande concessj.es zijn gedaan* en deze kerk groten(lèelö in haar oude. vrijheid is hersteld,.
2 o ])e recrutering van de volkspolitie werd drastisch verminderd
en de voorbereidingen voor de oprichting van een communist!nohe ai].itie stopgezet,
3- 13e bouw van- militaire installaties' in de Sovjet-ztme werd
gestaakt'"•.',.
4<> 13e collectivieerlug van de landbouw wordt niet verder voort•gezet* . .
5,. jjo -uitgifte van nieuwe persoonsbewijzen, die deze zomer
noest plaats vinden, is uitgesteld.,
ö e ' j D e staatsbank zal credieten beschikbaar stellen voor particuliere zakenlieden, terwijl diegenen, die uit hun zaak
isijn verdreven ; daarin mogen terugkeren»
7<» Aaü alle gevangenen, die straffen van één to-t drie jaar txitaitten ; omdat zij de ecönonie vni. de s baat hebben benadeel: 7 .,
wórdt amnestie verleend,,
. '
8 0 - Alle Oost-Duitsers krijgen wederom distributie kaar ten* Cn-' langs werden de kaarten van 250 c .OOO inwoners van de Sovjet:2t>ne ingetrokken f
.
jo Het verkeer tussen Oost • en we s t-- Duitsland wordt soepeler
geregeld^
Op 12;t,6„53 kondigde min is ter.- president Crrotewohl aan,
dat .onderwijzers er, leraren in de D. D, R. niet langer om politieke. redenen vervolgd mogen worden en dat de inleveringsquota
van de zelfstandige boeren zouden worden verlaagd,,

Gp 17
een algemene
korte spanne
en bedrijven
de Russische

Juni brak ir. Ooat-Berlijn ~- in de Stalin-Alloo werkstaking van bouwvakarbeiders uit, die in een
tij ds oversloeg op /e l e vitale grote Industrieën
in. dit stadsdeel en. in talrijke andere steden van
latineo
Aanleiding

Aanleiding was de opgelegde verhoging vaq de productieDit conflict^ ontstaan uit een economische spanning
tegen de achtergrond van voodselschaarste en toenemende algehele! ontbering der Oost-Duitse "bevolking;, kon uitbreken, omdat
h e t . gezag der regering- G-ro tewohl ondermijnd bleek door de hier
voron vermelde 'maatregelen*
:
Elke Oost-Duitser moest immers beseffen, dat de ^bedoelde ingrijpende concessies niet door de regering der 3}.D*ïl,. op eigen gezag gedaan konden zijn s maar afkomstig waren uit de koker van do Hoge Commissaris Semjcnowo
De bevolking moet hebben ervaren, dat zij zich tegenover het
zwakke .marionettenoevand Pieck-Grotewohl c, s» dingen kon veroorloven, die tot voor kort ondenkbaar waren*
Zij fcrok de consequenties uit de klassieke .uitspraak, dat er
een revolutionnaire situatie ontstaat wanneer d<3 "regerende
klasse onbekwaam en het volk onwillig is om op de oucls wijze
v o o r t te gaan (Lening
'.Russische en Oost-Duitse autoriteiten en pers houden staande
dat de gewelddaden uitgelokt en geleid waren door "Testerse
provocateurs DG f e i t e n bevestigen de juistheid : van deze voorstelling van zaken geenszins , al kan er incidenteel v/el geprovoceerd zijn
De president van da Oost-Duitse Volkskammer, Diöckmanrï, conc l u d e e r e j a . t de oorzaEeri van de opstand die_pèr liggen dan
provocatie' en verhogingen" van de arbeidsnormen,
Se.mjonow stelde daarenboven de Oost-Duitse communisten - na
kort'3 ruggespraak op het Ifreralin - aansprakelijk voor de onlusten* Gr o tewohl moest: derhalve kort daarop verklaren; ;'
Mijn regering i,u verantwoordelijk voor de toestand, die tot
da' rebellie van 17 Juni h e e f t ge!eiclo 'Jij zijn schuldig naast
de w e s t e l i j k e provocateurs"» .

Tot op de afsluitingsdatum dezer beschouwing zijn geen
positieve aanwijzingen beschikbaar, dat de begin Juni door
Semj Dnow ingezette koerswijziging weer ploiseling ongedaan
zal morden gemaakt-. Uit zijn optreden in het openbaar blijkt
voorshands een zeker afstand nemen zijnerzijds van de communistische kern in het O^st-Duitse regime*
Hij neef t, vermoedelijk om voorwaarden te scheppen voor een
.toenadering met 'Jest-Dui t si and 3 contact gezocht met de leiders -der door d& eomnnnisten gedulde Oost-Duitse liberale
en cnrlsten-democratische partijen» weliswaar collaborateurs,
maar lieden, die in de ogen der Russische gezagsdragers geschikter Lijken om uit de- huidige iapasce te geraken.
Daar'oij moet wel in het oog gehouden worden, dat de macht nog
geenszins is ontnomen aan G-ro tewohl en zijn aanhang. Het accent l i j k t ee.hter wel verlegd'van de harde Ulbricht naar de
gematigder kameraad Grotewohl*
De secretaris-gc-aeraal cl c r S a i C . D . y "Talter Ulbriqht, verklaardo nog slechts enige" wel.. r, grleden, dat in de DJD«Ii . de

L trouwen/

dictatuur
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dictatuur van het proletariaat gevestigd was en dat nu alles
gedaan moest worden ter bereiking van het volgende stadium:
de overgang naar een socialistische staat met d e , S o v j et-Unie
als v.oorbeeldo
;
Het Eranse dagblad :'Le Monde 11 merkte sarcastisch: op, "dat de
Volkspolizei en het rode leger het vuur op de arbeiders openden om de "macht van het volk : ' te beschermen tegen de woede
van het volk.
Reaoj ie s in_ ïïes t—Pul t si and 0
Aan de vooravond van de 17e Juni 1953> na de afkondiging
van de Russische concessies, .hesft Bondskanselier Adenauer nog
met klem gewaarschuwd tegen' het gevaar van een Viermogendhedenccnferentie over Duitslands hereniging*.
Onmiddellijk na het uitbreken van de opstand in Oost-Duitsland
kwam het verlangen der ",/est-Duitse bevolking naar een hereniging zo onstuimig naar ds oppervlakte, dat de Bondskanselier
onder bepaalde voorwaarden zijn morele steun aan een viermogendheden-overleg terzake nadrukkelijk heeft toegezegdo
Earae.d in Moskou»
De Russische ambassadeurs in \7ashingjoru Parijs en Ionden on, naar verluidt, ook Semjonow souden in i j l t e m p o ' n a a r
Moskou ontboden zijn voor het houden van krijgsraad» Het ligt
voor de hand, dat de Duitse- kwestie hierbij als het voornaam--' 1
s te punij&an bespreking op de agenda zal s taan c,
- Hoewcjl in geen enkel oplicht is vast te stellen in welke richting de Russische politiek zich uiteindelijk zal bewegen," b l i j f t
het waarschijnlijk, dat een viermogendheden-conferentie en "
een Üaarop volgende hereniging van Duitsland, gepaard gaande
aan oen - militaire - neutralisatie van Duitsland contra de
E. D. (Je, de voornaamste doelstelling va.n de Sowj et-politiek op
korte baan zal zijn*
Mocht dit streven definitief mislukken, dan moet rekening gehouden v/orden met de mogelijkheid, dat 'het huidige toegeven in Oost-Duitsland slechts'c-oa adem.py.uze ±s} enige overeenkomst Vertonend met de Nieuwe Economische Politiek ( ü U E . P „ )
van iLenin in het begin der twintiger jaren.
Ook toen wae het Eremlin - zij het voornamelijk binnenslands met isijn politiek in het slop geraakt,
Men. ontkomt nie.t aan de indruk, dat de nieuwe machthebbers in
Moskou - welke hun heimelijke gedachten ook mogen zijn than,3 zowel op binnen- als buitenlands politiek terrein (zie
hierna) behoefte gevoelen aan een zekere Mate van ontspanningo
Ten overstaan van het Sowjetbloc en de overige,volkeren wenst
de regering Malenkow tastbare bewijzen van haar ;i vredeswil"
te lover en s Zou bet "Testen deze niet aanvaarden, dan kan de
Sowje t Unie haar eigen "goode trouw" stellen tegenover de
"agressieve oogmerken" van do tegenpartij. Consequent hierop
voortgaande zou do opbouw van het communisme in Oost-Duitsland
dan
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dan .aj.snog ter harte genomen kunnen worden»

Enkele weken voor de opstand in de Oost-Duitse "z'öne
',
vond in Ïsjecho-Slowakijo de geldsanering plaats jmet een daar- :
uit voortvloeiende verlaging van de koopkracht dejr bevolking,
Deze naatregelen der communistische machthebbers lleidden tot
opstanden en relletjes, o«a, in Pilsen (Skoda-fabrieken) en
in de niijndistricten-j
.
Meer dan in Oost-Duitsland.het geval was, greep het bewind-Zapotocky hardnekkig in* Erkend werd, dat er ernstige onlusten
waren uitgebroken,, Van toegeeflijkheid der autoriteiten, " zoals in de Dr.DsRof was hier echter geen spoor te bekennen.
Het dagblad "Rude Pravo" deelde mee, dat alle arbeiders, die
hadden deelgenomen aan de betogingen tegen de gèldsanering,
geroyeerd werden uit de'vakbonden en van sociale :uitkeringen
verstoken zouden worden,»
Uit het vorenstaande blijkt,, eens te meer, de'uitzonderingspositie van, .Oost-Duitsland in het Sowj et-b loc «
Rus s i 3G_h_e_ geb _ar_en_van_ _m_ee gaand hei &.
Oostenrijk - De diplomatieke vertegenwoordiger der
U, S. .S» R» bij de Oost-Duitse regering, Iljitsjew, werd benoemd
tot burgerlijk Hoge Commissaris voor Oostenrijk* '.De geregelde
controle tussen de oostelijke en westelijke zones aldaar werd
door ie Russen opgeheven,, Eveneens deden de Sowjet-Russen aan
dit land een aantal concessies van economisch belang* 'Van de
2100 in Rusland vastgehouden Oo3 tornj kers zijn kortgeleden
600 personen vrijgelaten»
Joegoslavië - Op verzoek van Moskou werden de diplomatieke
betrekkingen met 21 to genormaliseerd» De voormalige Russische
ambassadeur in Nederland Valkow-Balkanspecialist - wordt ambassadeur in Belgrado,
Turkije - De regering der U 8 S«S 0 R« deelde aan Ankara mede, dat
zij geen gezamenlijke controle op de Dardanêllen eist en aanspraken op bepaalde
grensgebieden opgeeftB
:
Israël - Herstel van de diplomatieke betrekkingen niet deze
staat zou ook gecocht zijn. De juistheid is nog niet te achterhalen o
.
Nederland - 34 Nederlanders v/orden in Berlijn verwacht na een
gedwongen verblijf in de U 8 S e S«R. sedert het eind van de Tweede V/ereldoorlog*
Mnnen _de: Sowj^ t-_gr;enz_en*
Een aantal markante 'beslissingen van de Sowj et-Russische
staatsleiding kan, kort samengevat,- worden vermeld:
" .
De boeren werden gerustgesteld. Het overschot der producten
mag, aldus Prawda'van eind Mei ? op de vrije markit vs-rkocht
i
worden.
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wordon, ongeacht Stalins theorieën, vastgelegd in ."Economische Problemen van het Socialisme in de U*S«SoRi." September
1952 o ;
"Eimounist!' (begin Juni) lanceert in een hoofdartikel een aanval op de "heldenverering", waarmeie vermoedelijk ook -zijdelings de Stalin-cultus ondermijnd wordt»
!?Pr£.wda» (.half Juni 1953) viel de "antivmarxistische^ opvattingen aari5 die tot voor kort domineerden in de voorlichting;
waarbij aan da rol van. do persoonlijkheid-•• I,/.i, £33 van S t a l in te grote aandacht zou zijn beste'ede
Symptomen van ontspanning zijn voorts; de vrijlating van een
viertal Russische bisschoppen',; de verpachting der isis beperkingen voor buitenlandse diplomaten In de U , S „ S , " f U "en - wat
voor de Russische bevolking van veel belang is - het halveren
•van de omvang der jaarlijkse gedwongen lening.
Voor Russische verhoudingen van eminente betekenis is dé afzetting van Melnikow als Ie secretaris der C*]?, Oekraïne,, Hij
werc. nog op 6 Maart 1953 als candidaatlid van het Presidium
der C.KS^U. benoemcL Zijn val is merkwaardig "genoeg veroorzaakt door zijn aas^ifj-Cjati^e-politiek, opgelegd a'an'de 'TestOekraine» Hier is dusT spfak'S "van een complete ommekeer in.de
opvattingen van het centrale gezag te Moskou?
Eenzelfde strekking h e e f t het artikel van P„N*Fedossejew in
"IConmunist", dat z i c h ' k e e r t tegen;
• 1„ de reaten van chauvinisme en nationalisme3
2., cie verheerlijking van de reactionnaire politiek van het
Njzarisne en
3r het afsluiten van het Russische volk voor de cultuur van
• vreemde landen„
r
Alle bovengenoemde Russische maatregelen zp.llen door de eigen bevolking air; een verlichting van de zware druk der Sowjet-bureaucratie worden ondervonden« Zij blijven echter liggen in de tactische sfeer * Cc. an enkel communistisch principe
is lierdoor geweld aangedaanc

HOOFDSTUK
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ACTIVITEIT VAN DE C.,P,N= EN HAAR I-füLPORGANJSA'-

"ÏIËÈT"

Algemeen»
Een honderdtal prominente communisten uit Partij' én
E.V.C, besprak op 6 en 7'Juni jol, te Amsterdam dé vermeende
oorzaken van het zo teleurstellende stembusresultaat» "De dipcussies leidden
.den tot
toj- een resolutie van het Dagelijks Bestuur der
CsP.W» over de verkiezingsuitslag (De 'Vaar hè ld. 13-6-'53)De resoJLujie.

:

De gehele partij, het Partijbestuur niet uitgezonderd,
wordt hierin onder de loupe genomen» 2Jonder de moeilijke omstandigheden waaronder strijd moest worden gevoerd uit het
oog te verliezen., waren het toch in hoofdzaak eigen tekortkomingen die er toe hadden geleid, dat "de partij rog steeds uiterst zwak met de georganiseerde arbeidersbeweging ia verbonden".
De van partijwege opgestelde lijst van gebreken is lang
en gevarieerd; Opportunisme? ernstige fouten in het organisatlewerk| onvoldoende instructie en politieke voorlichting aan
de besturen en leden van de partij j passiviteit; het niet ontplooien en nocia zelfs onder de voet lopen van de par tij democratie j zelfvoldaanheid'; tekort aan zelfcritiek bi.ï de l e id ingen j onvoldoende aandacht voor critiek van onderop, het ten" •
onrechte op de voorgrond stellen van internationale p_foBlemen
en~zwaarwegende zelfcritiek van de leiding ~ principiële o.nklaarheid in het Partijbestuur en daardoor in "de Partij, over
de rol der C»P«No in de practlsche, dagelijkse strijd en het
werk in de vakverenigingen*
De slotopmerking^ dat door opheffing van de fouten en
gebreken niet alleen herstel doch zelfs'weer vooruitgang kan
worder. bereikt, lijkt er in de bestaande situatie: allereerst"
op gericht te sijn de zelfcritiek niet op ontmoediging te doen
uitlopen*

Als poging om uit het slop te geraken, deere teerde de
C.P,N,--leiding eon "wending", d a w„z« koerswijziging,. Voorshands plaatst zij het vakverenigingswerk van de partij en
daarmede de strijd voor da directe belangen van de arbeidersklasse op de voorgrondo
Er moet een einde komen aan de verwaarlozing van het
werk :ln de vakverenigingen, aldus de resolutie0 Duidelijker
dan ooit accentueert deze uitspraak, dat de tot nauwelijks
4-0.000 leden Jii^ri^sc hrompclde E.VoCr in dit opzicht heeft gefaald:,
De Partij grijpt thans in en zal niet "haar voornaamste
krachten", onder eigen vlag en onafhankelijk van iwat de vak^
beweging]

— 7 _

vakbeweging (E* V*. C * ) d o s t j gaan v/erken in de Uniebonden en
v/el voornamelijk in het N c V o V » »
!
Hiermede , neemt zij "de kop : ' van het werk, dat tcjt nu toe uitdrukkelijk aan de 3.T,, C. was toebedeelde De communistische'
vakbeweging dGgradecr.de van het tweede naar het l dorde,. plan,
Nauwkeurige richtlijnen voor de nieuwe t^ken zullen
door:, het Dagelijks Bestuur op korte termijn (Juli a, s»"-) aan
het 'Partijbestuur worden voorgelegde Zij zullen.1 volgens de
aankondiging, op de eerste plaats betrekking hebben op "massaactie en beweging voor de belangen van het werkende volk n 0
Het Dagelijks Bestuur wordt uitgebreid me. t krachten,, "die uit
de massastrijd en de par tij discussie s naar vo-reri zijn gekomen"

De eenheidsfront-aanbiedingen van locaal l karakter ' aan de
P. v. i. A. moeten worden voortgezet» In een campagne voor evenredijo vertegenwoordiging van de fracties van communisten en
partijlozen in de colleges van B 0 en W* en in de raadscommissies, dient de Partij echter zo nodig genoegen te nemen met
P*v«d*A«,-wèthouders, dis 0 » » "Instemmen met een'7 (communistisch)
"program van plaatselijke eisen" 9
G-een onvruc hjjb ;arg_ discussie s»
De communisten kunnen in Nederland bezwaarlijk 'hun
zaak succesvol propageren met een artsenkwestie, een Sianskyaffaire, een arbeidersopstand in Oost-Duitsland' en executie van
opstandige arbeiders door de Russische b e z e t t e r 0 "
" ;• •
Doelt de partijleiding wellicht op zodanige kwesties als
zij haar volgelingen waarschuwt zich niet door de rechtse P „ v s d ,
A.-leiders te laten lokken naar hot terrein van "heftige disputen- over veraf liggende vraagstukken"?»
•' :
De v erkie zingen0
De C«P e N 0? die zeven laar geleden (194-6) 4-83, drie
j aai', la'ter 276 en thans, een" enkel, gecamoufleerd mandaat daargelaten, 193 gemeenteraad-.- zetels 'veroverde, kon zich - in^vergelljking met 1952 - in de :1Rode. centra" slechts handhaven in
Zuidoostelijk Groningen en de Zaanstreek,
-..-.•• .
Het succes van het vorig jaar in het Zuiden des lands
sloeig om in een nederlaag»
"
. ...""
De volgende cijfers illustreren het bovenstaande»
. zetels
1241
Ü52.
1953. '49^5.3
Amsterdam
1I1G74 104538 103475
12-10
PinHterwolde
Beerta

1023
974
- 8-

1009
928

1038
911

6-6
5-5
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zetels

1949

1952

1953

Bellingwolde
Hoogejsand-Sappemeer
Zuidbroek
Muntendam
Noordbroek
Scheenda
Winschoten
Veendam
Wildervan k:
Nieuwo ïekela
Oude 3?ekela
Wedde
Nieuwo Schans
Vlagtwedde
Onstwedde

613
2345
306
283

623
1844
247
307
186
454
. 1174

582
1901
225
313
160
433
1099

866
989

856

285
325
928
382
358
927
1014

Zaandam
i. Westzaan
Oostzaan
Koog aan de Zaan
Zaandijk
YiTorme-Tveer
Krommonie

5378
563
755
1085
638
1928
1197

5264
551
670
944
613
1756
1161

5274
529
702
992
573
1700
1065

6433354-

Enschede
Almelo
Hengelo
Borne
Losser
Goor

9680
3130
2535
329
607
230

9199
2879
1913
306
531
226

8067
2349
1655
298
536
219

7- 5
4- 2
3- 1
1- 0
1 -1
1- 0

Breda
'Eindhoven
Den Bosch
Helmond
Tilburg

771
1753
495
527
1864

932
1600
989
718
1595

143

412
1418
857
357

434

938

362
393

731
347
375

745

908 •
376

374
667

;

49-53
2- 2
i*** 3
1— 1
2- 2
1_ 1
1- 1
3- 2
2- 1
1- 1
2- 1

3- 3

2- 2
3- 2

2- 2
2— 2

6
3
3
3
2
4
4

425
951
365
470
808

MAH TSL-ORGANISATIES
Vredesbeweging,

impasse waarin de vredesbeweging in Nederland tijdens het afgelopen halfjaar verkeerde duurt nog onverminderd
voorta De communisten zien zich geplaatst voor dé moeilijkheid
om met gebruikmaking van tot op de draad versleten leuzen van
een vijf jaar bestaande beweging de belangstelling van een brede
„ 9 _
;

l
niet communistische- massa levendig te houden en te vergrotene
i Verwacht werd, dat de van 15 tot 20 Juni,j.,l, in Boedapest! gohouden zitting van du Y/ereldvredesraad een nieuwe impuls^ zou geven aan de in de Westerse landen geleidelijk, tanen»
de aotiviteit.i In hoeverre deze verwachting zal -worden, .verwezenlij k b staat nog te bezierie 'Jeliswaar lanceerde de "Raad te Boedapest een oproep tot allo volken om er bij hun regeringen op~
aan te dringen door-onderhandeling te komen tot internationale
önts'oanningj, doch deze oproep kan slechts worden beschouwd als
een gewijzigde versie 'van"de sedert twee jaar gebruikte leuze
voor het vredespact van de Grote Vijf o Het ziet er dan ook naar
uit. dat de communisten, gedwongen door de loop der^gebeurtenissen in Oost-Duitsland? hun zorgvuldig voorbereide plannen
inzate•een nieuw vredesoffensief op het laatste moment hebben
moetsn wijzigen*
Tot goed begrip moge hier eerst een korte samenvatting
wordsn gegeven van de sedert 1948 door Moskou gebezigde tactiek
ter ondermDJiing van de 'Je s ter se politieke en militaire weerbaarheide
In \7roclaw werd. medio 1948 op Pools-Frans (communistisch) initiatieff een internationaal comité van intellectuelen voor de vrede'opgericht*, Deze beweging werd gestimuleerd
en» listig opgezet, onder de massa gebracht» De voornaamste
bijeenkomsten en congressen, bedoeld om de "vredesgedach.te!f te
populariseren .en te gebruiken als „'actief instrument van de
Sowjetpolitiekj vonden reap» plaats in Parijs (April 194-9),,
Stockholm (Maart 1950'? contra de atoomoorlog). SheffieldY/arschau (November:1 1950^" "Berlijn (Februari 1951, Vredespac t
•Grote Vijf) en Wenen (Deo«1952)
De volle kracht van de vredesbeweging kwam- pas in het
geweer na Maart 1950* Hogelijk waren de Russische machthebbers,
die zich'bij de organisatie van dé vredescampagne steeds op
het tweede plan hielden,ongerust over de Amerikaanse voorsprong op het gebied van de ontwikkeling der atoomwapens, weshalve werd besloten een wereldomvattend petitiönnement voor
het verbod van de atoombom te organiseren, mede ter ondersteuning van het Russische standpunt •-in de U.iT*po ...
Deze actie werd .in. November." 1950, bij besluit'van het."
Tweede r,7ereidvredQsoongres('Jars-chau)y vervangen door' een -breed
opgezette actie tegen do "herbewapening van Duitsland-, • '-"••' ~
ïn Februari 1951' echter besloot de Wereldvredesraad, te "
Berlijn bijeen, dat beïnvloeding van de wereldopinie ten_gunste
van een vredespact tussen de Grote Vijf belangrijker w^as dan
de agitatie tegen de Duitse 'herbewapening* Stalins woorden"omtrent de mogelijkheid van een vreedzame coëxistentie der verschillende maatschappelijke en economische systemen waren_aan
deze plotselinge koerswijziging nie u vreemd,.
Hoewel de 'vredesbeweging zich voel moeite heeft gegeven de wereldopinie voor deze Russische opvatting te winnen., Is zij hie'rin niet geslaagd,, voorname lij L Ouidat de Russische buitenlandse
'politiek'

l
|
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politiek niet in overeenstemming was met de gepropageerde verdraagzaamheid o
•
IStalins erfgenamen hebben geen reden gevonden dé "theoMe
van de Vreedzame.coëxistentie prijs te geven» Integendeel acht- ;
ten zij het thans nuttig terzake enig bewijs van hun "goede trouw"
te leveren,, De.Koreaanse kwestie bijvoorbeeld werdfop korte ter-:
mijn - althans theoretisch - geregeld^,
:
Het Duitse probleem zou, zoals in de aanhefiwerd'gesteld,
de basis moeten leggen voor hernieuwde activiteit yan dé wereldvrede sbewegingt, Zulks mag worden afgeleid uit het feit, dat
enige dagen voor het begin van de herhaaldelijk uitgestelde
voltallige zitting van de ïïereldvredesraad te Boedapest, in
Oost-Duitsland een aantal verzoenende maatregelen werd afgekondigd, 2'dj leken bedoeld om een gunstig klimaat te scheppen
voor or.derhandelingen over het Duitse vraagstuk»
De "Tagliche Rundsohau"s spreekbuis van de Russische
bezettingsautoriteiten in Oost-Duitsland, stelde op 14-6-53,
dat oplossing van het Duitse probleem daadwerkelijk tot internationale ontspanning zou bijdragen.* Deze kwestie moest derhalve^ alcus dit blad, ter zitting van de Wereldvredesraad een belangrijke plaats innemen0
Ook de Fransman d'Astier de la Vigerie, bij afwezigheid
van Joliot-Curie en zijn plaatsvervanger optredend als voorzitter van de zitting in Budapest, wees in zijn openingsrede
op de "jongste voorstellen van de D*DoR0 die vooruitzichten
openen voor de eenwording van Duitsland"» Zijns inziens moest
de onafhankelijkheid van Duitsland door onderhandeling worden
verzekerde
De tijdens de zitting uitgebroken opstand in Oost-Duitsland
bracht de leiders van de vredesbeweging in een lastig parket.
Mocht nen onder de geldende omstandigheden nog ageren voor onderhandelingen over een verenigd Duitsland en zo neen, welke
besluiten moesten dan worden genomen?
De slotresolutie bewijst, dat de Yfereldvredesraad zich
beperkte tot een algemeen appel, dat waarschijnlijk zal uitlopen op een nieuwe actie, waarin de volkeren plechtig van hun
regeringen moéten eisen door'onderhandeling tot overeenstemming 13 komen..
'
Het is de ijaak der vredesbeweging, aldus deze resolutie j
alle initiatieven te ondersteunen, van welke regering ook afkomstig., om de conflicten langs vreeïïzame weg-op te lossen,
^Hiermede kan men nog alle kanten uit en laat men de v/eg
open voor concretere acties inzake Duitslands hereniging,
Beraadslaging van medici»
De in vorig maandoverzicht gereleveerde internationale
conferentie van medici vond tijdens de Pinksterdagen tëjtferien
doorgang» Ook hier kan "bezwaarlijk,van een succes!worden "gesproken. De conferentie, welker voorbereidingen ruin twee jaar
in beslag namen, besloot "het internationaal secretariaat; van
voorbereiding om te zetten in een permanent secretariaat. Dit
zal
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zal het contact tussen de medici in verschillende landen'moeten
bêvorderen E Overwogen werd oor, nieuwe conferentie t te beleggend
Do communistlsuh3 pers in Nederland maakte geen melding van de~
bijeenkomst, hetgeen, w e l l i c h t ' t e wij tan is aan het falen van de
voorbereidingen alhier (cie M 0 0,: ^oa 7/1952,, p a g „ i 8*)

Het hoogtepunt van de propagandistische activiteit van
vrijwel alle mantelorganisaties werd gevormd door "de'agitatie
voor "gratieveriening aan. . hè't ~ wegens atootrujpionnage'ter dood veroordeelde echtpaar Rosenbergv- Kat oorspronkelijk: gevorn.de landelijke pro testeend t é j bestaands uit notoire communistan ? maakte
spoedig plaats voor het neutraler aandoend ;;Has,gs "Comité ter
Verdediging van de Rosonbergs'-,, Loer middel van 'PO t i t ion'n era enten
werd g e t r a c h t de Amerikaanse president te bewegen gratie te ver-lenen» Aan (3.3 Nederlandse Ministor'-President werd voorts ooi intorver tie bii President Eise:iiiower verzocht^
Haar aanleiding van de teroohtntelling van de Roaenberga
v/erder. op 20 en 22 Jimi in enige steden protestbetoglngsn gehouden 0 Een kleine groep arbeiders van de was ter Suiker llaffinadorij te Amsterdam logde gedurende k o r t j t i n d het werk "neer 0
De oon.muninten oolporteerdèn niet san erctra editie van ::I)e Waarhoid ; ' i n een oplage van 22*000 ezGriiplaren* Getracht wordt deze
voor c e Oc.-3?oïT 9 j.r. iiet kader van haar anti-JUiierifcaanse propaganda zeer bruikbare campagne ook na cle uitvoering van het vonnis
voort te zette^j.^
Volledige rehabilitatie van de Rosenbergs en verzorging
van hujri"kinderer, ai^n de onderwerpen die da aandaoht van het
publit:k nog enige tijd moeten boeien* ^ogolij!r. aal. "ook het
voorbÉ;old van het Amerikaan R e Ho s c-n.berg--coir.it e in ïlederland navolging vindono Eet ia voornemens actie te voeren voör""revisië
van het proces tegen de tot 30 ;jaar veroordeelde ra c d eb e klaagde
I/lortpn Sobello
I3e werkelijke motieven der communisten tot "hèt voeren
van cUise "actie bleken reeds uit de gebezigde ieuaen.. Enerzijds
werden de Rosênbergü voorgëctjld als onsohaldig"" anderzijds'
werd voor "deze "onschulcligen : : '^gratie gevraagd, een inconsecmenbio, "welke de odnimunis iMn op^e'trGèTTJk begingen, teneinde, ook"
diegenen/ die 'wei van ue schuld der ïïosenb'ergo overtuigd waren,
echte2 f bbzwarcfi tegon hun ereouoie öpperdt;n ? in dé massale' protestbeweging te betrekken, sulka niet geheel zonder sucoes,
~ Overigens deed Marcus PAICICE1 in iS D9 Waarheid" van 26-653 de coimirunistiBche drijverij terzake nog eens uit de doeken.
Volgens"hem was het uitsluitend aan hot dagblad ""De ïïaarheid"
terdanken, dat de protestbeweging In Nederland een "reusachtige
omvang tl; had gekregen» Zonder dit blad zou het Nederlandse volk
niet van het bestaan van de Rooenbergn hebben geweten en zou er
in om: land niets r;ijn gedaan voor hun redding r .
Internationale
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Z^erJ^'^A°n<ï?-e y?2P-w,e2ie^0^.itr.?i>
IReeds eerder werd dezerzijds melding gemaakt van een oproep vai het Dagelijks Bestuur der C9P«,W8 in Februari J. l, (M»0.
2/1953? blz.ll) betreffende de rechten van de vrouw™ De partijleiding gal' daarin uiting aan de door haar gevoelde noodzaak de
politieke verantwoordelijkheid der vrouwelijke partijgenoten te
verhogen,, Het Dagelijks Bestuur liep daarmede min "of meer "vooruit op de van 5-12 Juni j c l a te Kopenhagen gehouden besprekingen
van het 3e v/ereldvrouwencongres3 zonder zich "nochtans te wagen
aan een nadere precisering van de congrestaken*,
De ontwikkeling der voorbereidingen in Nederland, voor uitzending vaa een Nederlandse delegatie en ter popularisering van het
congres, bood in dit opzicht ook later slechtsveinig aanknopingspunten^
De politieke richtlijnen der I 0 D« Vol?o ? vastgesteld tijdens het
laatste congres in December 194-8, bleken sterk verouderd»
Aangepast aan'de nieuwe situatie moest een nieuw programma worden opgesteldo
Over de inhoud daarvan werd echter voor de aanvang "van~
het congres weinig bekend. De lTeV«B« liet slechts doorschemeren
dat de bijeenkomst osm,-, zou handelen over "de rechten "van de
vrouw, waarbij bewijzen van haar achterstelling in verschillende
landen werden aangevoerd0""De 7aarheid'% die zijn kolommen wel
beschikbaar stelde voor de "voorafgaande' pnöpaganda^ zweeg"tot op
héden"over de resolutie, het appel en de deolaratie~van de rechten der vrouw, opgesteld door het Kopenhaagse"congres*"""
De"besluiten van het congres ëijn geenszins sensationeel. Zij
stemmen vrijwel overeen met de"In het beginselprogram van dé
5f»VcE,' aangeduide doelstellingen* "Het appel, "aan alle vrouwen
van de wereld" roept op tot versterking van de strijd voor de
vrede,, het verbod van bacteriologische, atoom- en massaverniëtigingdwapenen en actie voor de vreedzame oplossing van de bestaande politieke problemen»
In de resolutie spreken de congresleden hun vertrouwen uit in
de leiding van de ToD.VjFo. Iri de declaratie van de "rechten van
da vror.w worden een gelijkgerechtigde positie van 'de vrouw
naast c.e man in de maatschappij, de veiligstelling en bescherming van het gesiri en het ::gewaarborgde recht op werk" van de
vrouw c-ls. drie voorname eisen güsteld„
. •
.
Het cor.'gres had vijf "aecties" gevormd ter bestudering^
van politieke, economische, en maatschappelijke vraagstukken.~
alsmede van problemen niet betrekking tot de vrede en" t,a,v."de
levenskansen van de jeugd» De "Prawda" veronderstelt, daf'de
declaratie van do rechten van'de vrouw "de basis zal worden'van
een concreet program van actie voor de vrouwenorganisaties"»
Zou de I»DoV»j?o haar secundaire functie van steunpilaar dér^overigo communistische organisaties moeten neerleggen? De hiervoren,
vermelde concrete program-eisen openen ook voor de N.V»B. de
mogelijkheid tot het voeren van zelfstandige actieis, die de c om-;
munist:.scho vrouwenbeweging in verbinding met de massa kan
;
brengen-j
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Het zwaar te pup. t dor activiteit Van hot A».ÏTjn J,V* en "der
OfcK'SjJ. ligt in de voorbereiding van net 4-e ÏÏereldjëugdfestival,
dat; van "2 tot 16 Augustus a,s„ in BOjgd-d^gjj zal ; plaats vinden» ~
Ter gelegenheid daarvan vindt momenTeelreeds een internationale
estafettenloop in Y/est-Europa plaats,. In de steden, die'op de
route liggen» werden feestelijke vergaderingen gehouden. Uit Roemenië ontving 'het Nederlandse "Voörbereidingscomité "het ^aanbod
dertig jongeren uit het rampgebied op kosten van de Roemeense
jeugd naar Boekarest af te vaardigene
;

Daarnaast moet opnieuw de activiteit van de communistische
jeugdorganisatiss - in navolging van de ouderen - tege~n de Europese Defensie Gemeenschap worden genoemde Op initiatief van Joop
WOLïï'3?,- de voorzitter van'het AoNoJoVo., vond op 14 Juni j,l» .te
Amsterdam een conferentie van jongeren plaats ter bespreking van
de ma" de E.D, C-« samenhangende vraagstukken» Men had de bedoeling
hiervoor jongeren :'ongeacrht hun politieke overtuiging" te interecaei'en en zond in verband hiermede o.nu uitnodigingen aan verschillende Vertegenwoordigers-van de Amsterdamse studenten» De pe*
riodiciken "JEUGD" (ANJV) en ;'gtudie en Strijd" (OPSJ) wijden
veel kolommen critiek aan de militaire inspanning van het Westen
Gepoogd wordt - met de "nationale belangen" als argument - aversie daartegen te kwekena
Namens de O^PaSoJ, werden opnieuw pamfletten verspreid,
gericht tegen het houden van propaganda-lezingen op.ULO- en Arnbacht!3cholen door niilitai.ven0
De Nederlandse Onderwijzers Vereniging (NOV), zo wordt daarin
betoogd, aohiT zulke lezingen onverenigbaar met de belangen van
he.i; onderwijs*
De c oinmunisti.se hè studenten bevelen in de'Amsterdamse universitaire
kringen het komende lUS-congres (Yferschau, 27 Augustus - 5 Sëp•tembe]? a;s«.) aan* De voorges'telde wijzigingen in de Constitutie
(zie-M«0«nr.4 1953) wordt daarbij gekenschetst als "belangrijk
"bij 'de huidige ontspanning in de internationale verhoudingen"
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III - VAKBEÏÏEGIÏÏ&.
A. Communis ti se hj3_ inf^i_Lt,rati e- p o g inge n s

De resolutie van het Dagelijks Bestuur der C e P < . N O J opgenomen in!
"De Waarheid" van 13 Juni 1*1», wijdt slechts zeer weinig aan- '
dacht aan het bestaan en de taak van de communistische vakor- ;
ganisatie, de Eenheidsvakcentrale*
:
;
De SoV.c. moet ondersteund worden in haar taak, het "geörgani- \o steunpunt"
op de grondslag van de vakveronigingsdemocratie en de klassenstrijd , aldus de resolutie*
Daartegenover wordt gesteld 3 dat "de voornaamste krachten van
onze "partij gericht worden op het v/erken voor de belangen van
de arbeiders in hun vakorganisatie, voornamelijk in het NVV
en de andere Uniebonden 11 ,
Blijkbaar hebben de gestage achteruitgang en het betoon van onmacht van ds S.V.C.j alsmede de laatste voor de communisten
ongunstige verkiezingsuitslag fle partijleiding ervan overtuigd, dat zij het gewenste contact met de massa via het werk
der E„V.C. niet zal bereiken, waarvan deze leiding in November-Docember 1952 nog niet overtuigd v/as, aangezien zij eerst
in Maart 1953 een drastisch ingrijpen ging overwegen. Dit doel
moet nu langs een andere v/og worden nagestreefd en wel in
hoofdtaak door infiltratie in het N . Y „ V »
Voor 'de publicatie van de C o ? . N » - r e s o l u t i e ' v e r s c h e e n over deze
aangelegenheid een artikel, in "Ïïerkend Nederland 1 ' van 30 Me"i
1953, waaruit naar voren kwam, dat het oppositie-orgaan "De
Stem van de N.V.,V,-er" 'zou verdwijnen en worden vervangen door
een ander periodiek* De- redactie van TI De Stem van de. N.V-V.-er"
had hot initiatief genomen over te. gaan tot de uitgifte van
een nieuw vakverenigingsraaandblad, waarin vakvërenigings-vraagstukken aan'de ordo zullen worden gesteld zonder sich"organisatorlsch te binden aan welke vakcentrale dan~oök„Zij- (de'TTVVopposltieleden) hebben daarvoor een viertal leden van de EVG
de redactie opgenomen, aldus "Werkend Nederland" e De naam van
dit nieuwe orgaan, zo is nader gebleken, luidt; "Stem uit de
Vakbeweging"o Het'eerste nummer is gedateerd 15 Juni 1953» De
S.V.G.-leiding betuigt in hetzelfde artikel haar instemming
met h é t door dit blad beoogde doel s "één sterke, onverdeelde
vakbe-r/eging en democratie in de organisatie", Zij roept de
EVC-bsdrijfsbondsleden op krachtig mede te werken aan de versprei Üng ervan en er tevens een abonnement op te nemen* In
verband hiermede h e e f t het Vakbondsbes tuur der EVC besloten
"Werke.id Nederland" in plaats van eenmaal per 14 dagen, eens
per maand te laten verschijnen»
Door leze uitspraak toont de EVC haar nauwe betrekking met
;
het zgn 0 zelfstandige nieuwe maandblad voor de vakbeweging»
Nog duidelijker blijkt die relatie uit het feit, f d a t de bekende
JVC- 15 - '
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EVC«Mi3taal-funotionaris H,J«MEY1RS is vrijgemaakt teneinde als redacteur en administrateur van de "Stem uit de vakbeweging:f op te
treden, hetgeen openlijk werd aangekondigd in de i laatste aflevering van "De Stem van de NcV,V.-er:i en in het eerste nummer van
het nieuwe orgaan^
,............

t

k

Na de ^
afwijsing van do fusie door het N.V„Y„ in Februari
1947? heeft de E.-YoC. hierop aanvankelijk in allerlei - vaak
schimpende - bewoordingen gereageerd. Geleidelijk veranderde de
critiaks in latere jaren keerde deze zich namelijk uitsluitend
tegen de NoV« Va-leidinja:, wier handelingen men tegen de -gewone leden trachtte uit lie spelen*
Van bDvenaf werd sedert .1950 aan de LUVoC.-ers doorgegeven bij de
ledenivervi.ng niet naar uitbreiding ten koste van de Uniebonden te
streven» \7anneer leden dezer organisatie blijk gaven te sympathiseren met de BoVo C. -gedachten, moest hun geadviseerd wcfcten toch
lid van hun bond te blijven teneinde daar de "E. V„ (V-idee en te
propageren*Kaast deze nog geïmproviseerde poging tot infiltratie ~ in de Uniebonden» meer speciaal in het N a V » V e . werd nog een andere weg bewandeld8
Enkele malen werd getracht C<,J?„N.-ers in het N. V. V. "binnen te
loodsen, die echter vrij spoedig weer werden weggewerkt»
In Maart 1950 verscheen voor het eerst "De Stem van de 'N.V.V.-er",
naai' het heette een orgaan voor N.VaV.-leden? geredigeerd door in
deze vakcentrale georganiseerde personen.
Ia werkelijkheid ging dit blad "voor de 1T. V,Va-oppositie:' "uit van
fie communisten. De redactie van N D V„V=, -leden werd in feite gevormd
door liêden} die wel voor kortere of langere tijd daarvan "lid
waren geweest, doch geroyeerd werden» Het blad, met een gemiddelde
oplage van ongeveer 4000 stuks, werd veelal gratis verspreid, zodat eb entosten op de duur aanzienlijk werden. Het kwam op onregelmatige tijden uit? in totaal verschenen 19 nummers,.
Verschillende onderwerpen in "De Stem van de N. V, V. -er" lagen geheel in het politieke vlak, zoals bijv» artikelen tegen de T5.D.G-.
en de bewapening. Andere bijdragen over PBO, huurverhoging e.„a.,
hoewel voor de vakbeweging van belang, vertoonden eveneens een
sterk politieke inslag» TJit alles ging gepaard met aanhoudend
scherpe aanvallen op de ij, V. Y9 -leiding, met het doel de leden teten haar op te zetten»

IIIc Ontwikkeling tot de huidi£e_ ._toe^band9
"De Stem van de N«V«V.-er;! heeft kennelijk niet aan zijn
doel beantwoord. Een ermede beoogde nauwere samerwerking tussen
IT«V»V.-ers en S«Y<,C«~êrg is niet bereikt, Enerzijds zal de scherpe toon dor artikelen dit hebben belet, anderzijds is ook van invloed. geweest, dat do ïT.Y.Y,,-ors, die zich met dit oppositiewerk
"bezig
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bezig hielden, vrij spoedig uit hun organisatie zijn verwijderd.
De SoVojCs verwierf, geen blijvend steunpunt i n ' h e t JT e V„V a
De ontevredenheid over de3e"gang van z.aken b i j de {partijleiding
bleek rjeeds op hét 16a Partijcongres in ïïovember 1952, De loV.C.
was tekort geschoten in haar taak_ de oppositievor;ning in. het
NcV«V., ; zodanig ts organiseren en Vs stimuleren,, dat langs deze .
weg weer contact niet de massa der arbeiders zou worden verkregen»
Een vervanging van BLQKZLJL door Sri t B REUïMl op hbt u), V„ G-congres ir December I952a. t 6 a,jv„ wie de partijleiding! grote verwachtingen had, heeft in d, ,ie ongunstige' toestand geen- verbetering gebrachto Het contact met de massa is volgens de. jongste partijresolutie nog steeds uiterst zwak» Voortaan moeten de voornaamste
par tij krach ten worden ingezet bij het werken ;ï voor| de belangen

der arbeiders n hun vak
isatie, voornamelijk in -het N, V*
en de andere UnTebondeirS
'
Het nieuwe geluid hierin is, dat
hoewel het werken in het NVV
al B hel; voornaamste wordt gezien
da fSandere Uniebonden" thans
ook tot oporatieterrein worden -verklaard*
Mede tengevolge van deze frontva-rbreding en tevens: om de gelegenheid te hebben de fouten van ï?De Stern van de N*V«>Vo-er" te hersteller.^ werd' enige maanden geleden besloten ter vervanging van
dit orgaan een maandblad uit te geven* Waarom deze; verandering
tot st£,nd kwam, word medio Mei al ui beongeset "in het voorlaatste
nummer van -"Do' Stem van de IToV«V»-er" onder het adagium % De weg
naar eenheid»
"
..
Daarin werd vermeld dat de redactie sic h ''tot e en "aantal leden
van- de vier grote vakorganisaties11 had gewend en hen had uitgenodigd tot gedafehtenwisüeling* "vast kwam te staan, "dat het eenhè ids vraag s tuk geen saak "s~van 'oen aantal ontevreden ~N„V<,V»~erö,.
maar 'een vraagstuk van de gehele vakbeweging? Wij varen met onze
krant teveel een uiting van het steeds groter wordende aantal
teleurgestelden in het 1TBV*Y.? maar zagen over het hoofd, dat in
alle vakorganisaties de eenheidsgedachte en de overtuiging, dat
de vakorganisatie een strijdorganisatie dient te zijn, steeds
meer veld begint ta winnenJ H
Deze critiek en celfcrititok van het W»V,V0.-opposi.tieblad stemt
enige weken later gepu-v
in haar algemeenheid overeen not de
.bliceer.de GsP.N.3-

De partij-resolutie .iji TiDe ',7aarheid's van 13-6-! 53 veroordeelde de huidige toestand en kondigde slechts zeer globaal aan,
dat 1Je<m wending zou. worden doorgevoerd" » Hoe nu in werkelijkheid
op het terrein van het vakverènigingswerk moet worden gehandeld,,
is voorshands niet aangegeven» Concrete aanwijsingen ontbreken,
Aan het slot der resolutie zijn nieuwe richtlijnen voor dit werk
op korte termijn in het .vooruitzicht gesteld.» De zitting van het
Partijbestuur der C»P*17. in Juli 1953 zal mede hieraan ge v/i j d
zijne
Bij het' opstellen van de copy voor het eerste nummer van de "Stem
uit de Vakbeweging1', gedateerd 15 Ju::i:l' 1953 ontbrak nog steeds
het
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het politieke richtsnoer* Uit de inhoud der artjjkelen valt van
een doorgevoerde "wending!i nog niets te bespeuren, evenmin van
een speciale wijze van benaderen van de "andere Uniebonden",
i«,c„lhet C*Nc.Ve en de K*A<,B
In dé bijdrage nTen G-eleide;: van het eerste num ter wordt bijv.
gestold, dat in het CNV en de KAB "de geloofsovertuiging misbruikt wordt" om de arbeiders van hun belangenstrijd af te houden* Wanneer men zich voorstelt ook in het CNV en de KAB te gaan
werken, is dit eea weinig geschikte toon»
Ten opzichte van de N* V» \V~er s zal de methode van-v/erken ver-'
moedslijk weinig"kunnen veranderen, zodat de vraag rijst of thans
wél resultaten zijn te verwachten in een NcV.Va 7 dat uiteraard
de nodige waakzaamheid betracht,
Fusi3congres IBA

!:Zeelieden :?

en IBA "Transport"..

Van 12-18 Maart 1953 werd te './enen een congres gehouden; waar
beslaten werd tot samensmelting van de Internationale Beroepsafdeling voor Zeelieden en Havenarbeiders en die voor Land-Luchten Railtransportarbeiders tot de nieuwe IBA "Haven- en Transportarbeiders en Vissers"*
Uit Nederland waren aanwezig; KLEIN SM A (Dirk, 11-5- '93 Amsterdam)
voor de Algemene Bond van Transportarbeiders (ABT- WC) én 3LANK^NZEE (Johan ]?*, 8-6- f 11 Amsterdam) voor de "Algemene Nederlandse Bond van Zeelieden "(MBZ-SVC)* De Algemene Bond van SpoorwegTram- en Transportarbeiders en de Bond van Nederlands "Ovérheids
Personeel hadden KLEIN SMA en BLANKENZEE mandaat verleend,"
KLEINSMA werd voor Nederland verkozen in het administratief comité, dat volgens de statuten^van de nieuwe IBA jaarlijks^ tussen twee "congressen in, z-al "vergadererio
De nieuwe IBA omvat de volgende categorieën arbeiders; zeelieden, havenarbeiders, spoorwegarbeiders, wegtransportarbeiders,
luchttransportarbeiders,, werkers in plaatselijke vervoerbedrijven, rivier transportarbeiders en vissers*
Als taken werden aangewezen: het verdedigen van de economische
en EiïïcïaTe belangen der transportarbeiders (waarbij vooral aan»
daoh.t geschonken moet worden aan direct te bereiken doelen),
verdediging der nationale zelfstandigheid, verdediging van de
vrede, strijd voor do eenheid (hiermede wordt bedoeld hét beïnvloeden van anders- en niet-georganiseerde arbeiders).-;
Meer aandacht moet worden geschonken aan regionale actie-comité's Tzö'aTsToV.
in V/e s t-Euro pa het Actie-Oom! té Noordzeehavens
"
te Antwerpen) en aan het verstrekken van sociaal-economische gegevons aan het secretariaat van de 13A,„
Hoe deze fusie zal ui tv/erken op de verhoudingen in Nederland
v'al: nog niet te overzien*, Reeds geruime tijd werden berichten
ontvangen over een op handen zijnde fusie van ABT en ANBZ»
Zelfs wordt September 1953 genoemd als tijdstip, waarop de fusieoonferentie zou worden gehouden,-, De moeilijkheden schuilen
voornamelijk in persoonlijke tegenstellingen tussen de hoofdbestuurders, die allen bevreesd zijn - zeker nu de E,.VtC, er- ,
.0
financieel l
~ J,ü e-

;

"••'—'*"•

l
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financieel steeds slechter voorstaat - bij'concentratie der
bestuurders hun bezoldigde functie te verliezen.
Hoewel;in de I3.A ook bonden zijn georganiseerd, welnee te vergsli ~'kén zijn "iet de P. Igenene Bond vo.n Vervoerspersbneel(sinds
het 3e Congres de nieuv/e naam voor de .AB3ÏÏ') (de .Altenene Bond
ven SpC'Or-, Tram- en !"evenbedri,1venpersoneei) werd nog niet
vernonen, d..?-t de ABV ^'Je Altenene Bond van "Vervoersjnersoneel) •
in een eventuele fusie van ABT (de Mgenene Bedri.lfIsbond Transport) en -AFBZ (de .Algemene Federlandse Bond van Zeevarenden-EVC)
zou woi'den betrokkene
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VERTROUWELIJK

Zoals in het voorgaande maandoverzl'S&t la, 17/18) reeds
werd gesignaleerd heeft zich in de Werkgemeenschap-van Paul
VAN TIENEN een belangrijke koerswijziging voltrokken en--achtte"
deze de tijd rijp vor 'n de vorming van een politieke organisatie*
"Uit het Mei-nummer van het orgaan 'fl)e Dialoog" viel een
verdare ontwikkeling te constateren,
' • ~\
•
Op 10 Mei 1953 (onderotr., 'dzzV) heeft'deJNedarlandae örganisatïe"~van""aë~"SuT'Opeae'Sociale B e v/e ging het besluit genomen
"sich - als politieke beweging - met al haar krè.cht te~wijden aan
de taak van de opbouw van een vrij en vpj-kjs nationaal en sociaal Suropa"9
Reeds zouden, volgens""De Dialoog", duizend handtekeningen zijn binnengekomen ten bewijze van instemming aiet hot d „enkbeeld om de nationale 'Europese gedachte ook in Nederland'door
een politieke beweging te-realiseren* Uit een door het A,N„P»
aan de pers verstrekt communiaue blijkt dat de oprichting van
de Nationaal Europese Socialo Beweging Inmiddels is verwezenlijkt»
In deze beweging zijn opgenomen de Nederlandse en Vlaamse organisatie van de Europese Sociale Beweging». In het kader
van deze laatste zal ten nauwste worden samengewerkt met o.ra.
de luitse, Italiaanse en andere nationale bewegingen, waarin
- ze wordt gezegd - ruim zes millioen "nationaal-bewuste Europeanen" zijn verenigd»
Zij is door een Unie verbonden met de Vlaamse Sociale
Beweginga Tot
goed begrip moge dienen dat deze Vlaamse
groepering - voor zover bekend gering in aantal en weinig in-.
vloe:drijk - een sterk nationaal-cocialistische inslag heef t„
Nog onlangs bevatte haar orgaan "Alarm" een artikel,;
waarin de figuur van Hitler - naar aanleiding van zijn geboortedag - en het nationaal-socialisme werden bewierockt.
De-beweging zal voorts ook in Nederland strijden voor
nationaal herstels Europese"samenwerking en sociale"rechtvaardigheid en zal als politieke organisatie voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen'voor de Tweede Kamer in 1956»
Zij wenst een nationaal Europa •* geen federaal Europa4
Zij wenst een Europese - geen Amerikaanse of Aziatische politiek.
Zij wenst een sociaal dirigisme - geen economisch dirigisme»
:
_
Kort na'bovengenoemde bekendmaking, n,l<> in de nacht
van 25/26 Juni,-v/er den biljetten van gelijke inhoud, ondertekend door de algemeen leider en oud SS-sr Paul~VAK TIENEN,
gericht "Aan het Nederlandse Volk", op meerdere plaatsen in
het land aangeplakt*
^ ?C u_ ^J
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VERTROUWELIJK,

Opmerkelijk is dat ; en zulks in tegensta l Ijing tot de
eerder in De Dialoog hieromtrent verschenen me de die l ing en en 15eschouwingen, naar "buiten, naar aangenomen mag wqrden"opzettelijk, ! elke 'terminologie wordt vermeden, waaruit het neo~nazic~tischo karakter van deze beweging zou kunnen blieken*
De pers wijdde tot nu toe slechts weinig aandacht aan
deze beweging. Zij beperkte zich voor een deel tot het opnemen
van hot A»N*P«- communiqué? hier en daar werd daaraan e e n " k o r t "
commentaar verbonder, in een waarvan werd opgemerkt dat het niet
twijfelachtig is welk vlees aien in de kuip heeft?;
Een ander landelijk dagblad wijst er op dat de ondertekenaar van het communiqué een ex SS-er is "die reeds geruime
tijd activiteiten ontplooit in relatie met personen uit andere
landen, onder wie er zijn die ideeën van nationaal-sooialistische huize propageren".
Kort is het commentaar van "De Waarheid".' dat w i j s t op
het geringe verschil, (slechts één l e t t e r ) tussen N e E o S „ B 0 en
N,S,BS
De provinciale pers is uitvoeriger in haar beschouwingen waarbij-gebruik wordt gemaakt van de in "De Dialoog" verschenen artikelen van ÏÏOLTHUIS en VAN ÏIENEH.
Hoe de nieuwe-neonazistische-Nationaaü Europese Sociale
Beweging zich zal ontwikkelen valt voorshands niet te beoordelonc Evenmin valt do vraag te beantwoorden of zij, buiten de
kring van geestverwanten, mogelijk nog aantrekkingskracht zal
uitoefenen op anderen»
Dat buiten onze landsgrenzen de fascistische gedaihte.
op velen nog steeds een grote aantrekkingskracht•uitoefent,
blijkt o » m « uit de uitslag der onlangs in Italië gehouden parlementsverkiezingen, waarbij de M<.S.I„ (Movimento Soziale ïtalianc - Italiaanse Sociale Beweging) een aanzienlijke stemmenwinst wist te boeken en haar zetel-aantal.zag toenemen van 6
tot 29 (het stemmenaantal in 1948 bedroeg ruim 526 duizend,
in 1953: ruim l millioen 580 duizend)*
"
De in 194-8 in het Volksfront verbonden communisten en
Nenni-socialisten, die in 1948 ruim 8 millioen stemmen behaalden,
verenigden thans op hun candidaten, ofschoon "gescheiden
optredend, ruim 10 millioen stemmen. Vergeleken met dit resultaat olijkt de aanwinst der neo-f ascisten "procentuel dus veel
aanzienlijker dan die van de links-extremen.
~ :
Voor wat Duitsland b e t r e f t , moge worden gewezen op recente persberichten, "waaruit naar voren kwam, dat e?n viertal
rechts-extremistische groeperingen, waaronder de "Deütschë
Soziale Bewegung", zich met het oog op de a„.s« verkiezingen
voor de Bundestag heeft aaneengesloten tot een zgn ''Nationale
Oppositie"*

De r de 'V/e l

Reeds eerder werd er dezerzijds op gewozan, dat "De
Derde Yfeg" door haar activiteiten, mogelijk ongewild, aankno-

•t]
l

pingSipunten verschaf t" voor communistische agitatie en propaganda tegen Amerika (H.-0. no 11-1952» blz s 17 ) c
l
;
ïn het M„0« no 3 1953 b ï z lï '<?erd reeds melding gemaakt
van c.e reactie van do (communistische) Nederlandse Vredesfaad
op het door "De Derde ÏÏeg i! aan de Staten- Generaal gerichte adres
betreffende de E..D*G 3 S Inmiddels heeft "De Derde ïïêg" een mani£es'b uitgegeven, gedateerd April-Mei 1953? en getiteld "Duitsland
Suropa en de ïïereld1'. Dit 'manifest, ondertekend door "enige tientallen prominenten van K De Derde 'Te g". v; ; o s de hoogleraren
Prof, Dr „ NoA.Eonkersloot,- Prof Dr J.Ml Romein/i/Prof, Dr J, "Prester cjn figuren als Drs J<. SIIVB, DB .Kr „S tri j d eTÏ'Mevr. HoeKendijk, bevat een dringende v\raarschuwing aan het Nederlandse Volk
tegen de bedreiging 'van de vraclo door het Verdrag van de Europese Defensie Gemeenschap en stelt verder " de heilloze gevolgen die onherroepelijk uit het verdrag voortvloeien'' in het
llclrj,
Onder de kop "E, D* G» is gevaar voor Nederland en de
vredo" worden door de Yfearheid van 3o Mei 1953 (Amsterdamse
editie) met instemming
.. een aantal passages uit dit manifest
aangehaald* Vo't gedrukt is o, nu overgenomen een passage die handelt óver "de versterking van de machtspositie van de Verenigde
Stit-ea en van de regering .-Adenauer tegenover de Sowjet Unie",
en e on die luid t s !ï de gecombineerde druk van Amerika en ïïestDuituland moet de overige landen, die nog aarzelen^ "er toe brengen de ratificatie van het E 9 D a G a verdrag te bespoedigen".
De V/ aar hè i d hanteert het mat'jifest echter op een bijzondere wijze» In het manifest komt o. m. de volgende passage voor;
'"De .amerikaanse politiek,,
aann e i y i jf
hter^ o^zeGr^
p
"
v/erkelijkheïd alle Izasci'sliTscTie "en reiofioBnaire regeringen ~
• steunt en hun gevaarlijke zucht tot avonturen aanmoedigt, ' hoe
gecompromitteerd zij bij hun eigen volken ook mogen zijn". De
onderstreepte zins-aeüo zijn in D e Waarheid niet overgenomen*
/Prqf.Dr

v r .F.

'"'ertheim
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VSRTROIT7ELIJE.

HÖOF3SI3,,

Ter gelegenheid van haar 33e verjaardag; welke de Indonesische communistische partij (P*K»I«).op 23 Mei !j * 10 vierde,
stuurdo de Algemeen Secretaris der GoP P N<> Paul DE 'GROOT een
f elici";atieschrijven aan het Centraal Comité van deze groepering
Hij schreef o„a 6 , dat het Nederlandse koloniale imperialisme aedert eeuwen Indonesië uitgeplunderd had en een der begaafds^o volkeren in een toestand had gehouden van slavernij en
onbeschrijfelijke ellendoc
'
:"
Het "lag in de lijn van de C.P«Ne
ook deze gelegenheid
niet voorbij te laten gaan cm in Indonesië agitatie tegen Nederland te; verwekken,,

De huidige voor zatter der P S I«, de 4e j aar s student in
do wis- en natuurlunde SIulMa.1 SUKOTJO, die weinig meer aan studeren doet on ook niet iièer als student staat ingeschreven, is
even actief als voorheen^
Hij stelde o t a 0 nieuwe richtlijnen "op voor de arbeidersvereniging "Ikatan Buruh Indonesië" en de I» B» I, -voorzitter,
die onvaldoeHde ac tTvi Lrei"t zou hebben getoond, werd door het
P o I,«"b o s tuur "ter verantwoording geroepen",
•"
ïlocente berichten melden, dat afgesproken werd om bekwame ^P„ï., -leden groepjes te laten vormen met jongere "studenten, ~d
die op deze wijze in 'de sfeer der P, I* zouden kunnen v/orden getrokken,-,
Vertegenwoordigsters van verschillende Indonesische vrouv/enver^nigingen passeerden in verslagperiode Scniphol op door'
reis naar Kopenhagen, ter bijwoning van && Wereld 'Vrouwencongres (15-10 Jm:i)? georganiseerd door de "Pëderation
Democr atiq.ue Intarnational dos Femmes"»

Na besprekingen tussen de groep Dr NIICIJULUW en
VI&ELEÏN WIKIJULüVf (uit Jnerifca tijdelijk te Parijs en Brussel
vertoevende) v«ferd besloten, dat ^icibonnese vertegenwoordigingen zulleii v;orden gevestigd' in Engeland,, Ierland, Spanje en
Israel a Verder besloot de 3«P»E.<,M 3 So tot instelling van e e n "
Secretariaat-ü-eneraal der ;i Re pub l ik Maluka Selatan" in Nederl and u De installatie en beöediging vond inmiddels i plaats.

Chinezen^

-•23

De sgn0 "China^-groêp" of "kerngroep" Van op de Volksrepubliek China ingestelde Indo-Chinese studenten, ging voort
r..-'b haar actie om meer aanhang te winnen»
Yoor een deel zijn de hier te lande verblijvende Chinese
studenten geheel ingesteld op Indonesië, hun geb;oortelandf waar
zij na "beëindiging van hun "studie' ook weer werkzjaam "hopen te zij.1:
Eohal.vo onder de oom/ unisten en communistisch g ^oriënteerden
in do ze groep is een uitgesproken standpunt ten iopzichte van
hun oorspronkelijk vaderland China zelden merkbaar. De communist;. soh georiënteerde Indo- Chinezen, waarvan de!' fanatieke ten
zich in de meergenoemde "kerngroep" bundelen, wil Chinees blijven on aoekt de toekomst in het China, van Mao Tse Tung* Tevergeefs zoekt men in Chinees studentenkringen naar een Chang Kai
Shek-groeperingo
Wei vindt men deze onder de oudere singkeh-Chinezen, de
in China geboren emigranten» Ook hier geldt weer, dat het rode
element meer actief ia, gesteund door goed verzorgd buitenlands
propaganda~ïiiaterïaal„
7 atrieerden0
Sedert kort is voor Nederlanders uit Indonesië door de
bekende "Ton" SCHELLING opgericht de Stichuing ;1Prö Patria",
In hst hoofdbestuur hebben een aantal bekende figuren zitting
zoals de gepensionaeerde Gener aal-Majoor P,,SGIK.Ii3SLi'j) de gepensionaeerde Kolonel GII Resident HcJaSOHMIDT. du oud -ENIL- kapitein MLÏÏÏSL on and e r en =
Het doel der vereniging is het helpen bevorderen,, "dat de
verplichtingen van het Rijk ten opzichte van volken, groepen én
personen, die wegens hun loyaliteit aan het Koninkrijk door de
oorlog getroffen zijn, worden nagekomen.. Zij belegt in vele
plaatsen van het land' bijeenkomsten. Naar verluidt zou reeds
een 3000 personen als lid zijn ingeschreven,
2 Juli 1953HOOIDSTUK VI - Voor het overzicht der stakingen in Mei 1953
zie bla. 24=
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te Schiedam.
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'53(zie MG 4-'53).
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Geen resultaat.
Erven Ankersmits Directie wer°.t i/h. 'Geen.
CV Katoenfabro te v e r v o l g ma x imum- loon j
De\onter *
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betalen en niet meer
een loon,dat het ma.x imuEL overschrijdt.
Gemeentelijke
!De arbeiders v/aren
KAB bemiddel- Geen resultaat.
Fieuwbouw ts 3er•-jvan mening, dat zij de
p: o n c p Zoom.
te weinig loon ontvingen .
11 persenen werden
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'?7 i 11 on Fy en c o rd Wanstdeelregeling;
MV Dok- en
die inhield ? dat 120 bemiddelden. ontslagen. De
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a ; cl&,ni- S c h i e d am. ïtaald en 52-g- uurlojnag worden betaald
jnen geblokkeerd,
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u-een resultaat.
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i
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j
Bakker te Giesseiijgerde loon uit te be< boniddelden. ie zich garant
voor; het uitbeta- j
dam, werk uitvoe- talen aan de metseLen v.d. lonen,
j
rende 13 Ric.d erkerk,
Jniebonden be */erk; werd hervat
Overplaatsing van
Gebr. van Wijk
ixrv, textieliabr. enkele arbeiders van middelden op Onderhandelingen
te L e i d GII.
weverij naar spinne- voorwaarde, iijn! nog gaande.
rij .
dat het werk
werd iiervat.
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De _ond_er_ de stakingsstreep vermelde getallen geven het aantal
stakers aan.
2e _b_oy_en de stakingsstreep vermelde getallen geven het aantal
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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