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ettelijke invoering V. KOLONIËN. 
Indonesië los van Holland, 

indheid schadelijke i. Volledige en onmiddellijke onafhankelijkheid voor Indonesië en andere 
overzeesche gewesten. 

vóór en na de be- 2 . Terugroeping van alle Europeesche strijdkrachten. 
te werk gesteld te 3. Onmiddellijke invoering van het volledig recht van vereeniging en vergade- 

ring, demonstratie en staking, vrijheid van drukpers, opheffing van alle uitzonde- 
arbeidende jeugd  rings-bepalingen tegen de revolutionaire en nationale volksbeweging, en van alle 

organisatie. bijzondere wetgeving tegen de Indonesische arbeiders (poenale sanctie). 
eiders-organi5aten. 

. 
Algeheele onmiddellijke politieke amnestie, opheffing van alle interneeririgs- 

i arbeiderS(Ste5l en en externeeringsbesluiten. 
5. Afschaffing van de doodstraf en alle andere lichamelijke straffen. 
6. Verbod van iederen - hetzij rechtstreekschen dan wel zijdelingschen - 

dwang tot verhuur van gronden dor  de inheemsche bevolking aan ondernemin- 
nabijheid van  lion  gen van het Westersche kapitaal. 
n in de resp. bedrij- 

. 
Onmiddellijke afschaffing van het instituut der particuliere landerijen, zon - 

eldende ter plaatoe, der schadeloosstelling van de landheeren, en beschikbaarstelling van den bodem 
aan de inheemsche bevolking. 

8. Invoering van algemeen kosteloos openbaar onderwijs. 
9. rondige verbetering van den volkswoningbouw en andere maatregelen tot 

tnregeling op kosten bevord
G

ering van de volksgezondheid. 
loon. io. Doorvoering van een maximum 8-uren dag (45-urige werkweek), met dien 
s(sters) met behoud verstande, dat de bestaahde kortere arbeidsduur gehandhaafd blijft en van den 

5-urigen-werkdag in de mijnen en in de voor de gezondheid schadelijke bedrijven. 
bestaan waarborgt Verbod van nachtarbeid voor kinderen, verbod van loonarbeid voor kinderen 

op 60-jarigen leef end beneden 04 jaar en voor vrouwen, gedurende 6 weken voor en na de bevalling, met 
oor hun weduwen en behoud van het volle loon, en met het recht, weder te werk gesteld te worden. 

11e loon 
elegenheid aan  

- 

ONZE LEUZEN. 
Op den grondslag van dit program zal de verkiezings-strijd door onze partij 

gevoerd worden onder de volgende leuzen, die in het centrum van onze actie staan 
en waar de eischen in ons program om heen gegroepeerd worden: - van woningbou en 

r. Klasse tegen klasse, - tegen iedere coalitie-politiek, - voor de regeering van 
arbeiders en arme boeren. 

i vrijstelling der in- z. Tegen de Kespitalisfisclse rafionalisaf ie, - vóór de verbetering van het levens- 

- sterke pro- peil van de arbeidersklasse.  
3. Tegen het dreigende oorlogsgevaar, - vóór de verdediging van de Sowjet- 

ens  
ip gebruiksartikekri, Unie. - Weg met de geheime verdragen! 

4. Indonesië los van Holland - nu! - Amnestie voor alle politieke gevangenen 
in Indonesië!  

COMMUNISTISCHE PARTIJ IN HOLLAND 
met vaststelling vn (Centraal Comité) 
aisaties, en vacantie- 
- Bestuur: J. Hoogcarspel, voorzitter; J. Brommert  Jr.  Secretaris; Is. Van Leen, 
sommen. 

, Penningmeester; D. Wijnkoop; J. C. Ceton; G. Van Burink; H. Woelders; 
loosstellmgblj mioge A. J. Frederiks; L. v. d. Veen; Mevrouw Stam-Ponsen; K. Van Schouwen; J. 

- 

[del-boeren  te kiezen 
Van Praag Alex Lisser. 

Het Secretariaat is gevestigd: Tugelaweg 2oll1 Amsterdam (Oost). 

theken tegen iut1gC Beginselprogram. 

sine en middelboeren, Als beginselprogram der Partij is vastgesteld het program van de Communis- 

:i tuinbouw-oflde tienhe Internationale (Program van Moskou) aangenomen op het 6e Wereld- 

eren en hun kinderen, i Congres (i September 1928). 

oeren. Verkiezingsleuzen 1929. 

Op den grondslag van het door de partij aangenomen Program van Moskou 
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en met uitdrukkelijk behoud van de reeds vroeger geaccepteerde partij-prograrcs 
en resolutie (o. a. de vakvereenigings-resolutie) stelt de Communistische Partij 
Holland (C. P. H. Centraal Comité) de volgende strijdleuzen bij de verkiezingen van 
1929: 

r. Naar de massa's in de vakorganisatie, in de bedrijven en in het leger; naar 
de werkloozen en de ongeorganiseerden; naar de landarbeiders en kleine boeren, 
op grondslag van de internationale strategie en tactiek van het Nieuwe Program 
der Communistische Internationale (Program van Moskou). 

z. Indonesië, Suriname, Curaçao, onmiddellijk en volledig los van Holland. 
Onmiddellijke afschaffing van lijf- en doodstraf. Directe opheffing van het Digoet-
kamp en van de poenale sanctie. 

3. Strijd tegen den dreigenden oorlog, afschaffing van het militaire stelsel, ont-
wapening van burgerwachten en fascistische organisaties, voorbereiding van 
massale staking bij mobi1isatie,vrijheid van organisatie voor soldaten en matrozen, 
bewapening der arbeiders. 

4. Op voor de eenheid der vakbeweging op den organisatorischen grondslag van 
het N. V. V., voor de eenheid van actie tusschen georganiseerden en ongeorgani-
seerden, voor strijd-eenheid tusschen werkloozen en werkenden; tegen de mede-
werking der vakbeweging aan de kapitalistische rationalisatie. Opheffing van dn 
dwangwetten van 1903 en van de antirevolutie-wet van 2920. 

s. Doorvoering van de maximale 45-urige werkweek en strijd voorden 7-urendas 
door de directe invoering hiervan in de gerationaliseerde bedrijven; 6-urendag in 
gevaarlijke en schadelijke bedrijven en voor de jeugdige arbeiders. Loonsverhoo-
ging. 

6. Bij werkloosheid productief werk tegen vol loon (dus niet lager dan het 
plaatselijk geldende loon); bij gebreke daarvan uitkeering gelijk aan het loon. 

7. Premievrij staats-pensioen, en in géén geval medebetaling def arbeiders of 

hun organisaties aan de premies en kassen voor de sociale wetgeving, hoegenaamd. 
8. Verlaging pacht, belastingen en hypotheek-rente voor arme boeren. Be-

strijding van beschermende rechten. 
9. Op voor de Sovjet-Unie en voor de Chineesche revolutie (Arbeiders- en 

Boeren-Republiek in China). 
ro. Verplicht kosteloos openbaar onderwijs. 

Vakbewegings-resolutie. 

De Communistische Partij Holland (C.P.H. Centraal Comitee) 
overwegende, - 

dat bij de voortgaande concentratie van het kapitaal en van de bedrijven en 
bij de enorme versterking der patroonsbonden, de groote verdeeldheid in de vak-
beweging het proletariaat in den strijd tegen het kapitalisme ten zeerste verzwakt 

dat de imperialistische oorlog tot een permanente economische crisis heeft ge-
leid, welker wereldrevolutioneerende werking vaststaat, doch die vooral door de 
verdeeldheid van het proletariaat de patroons in de gelegenheid heeft gesteld 
voortdurend en in steeds scherper mate nieuwe directe aanvallen op de allereerst' 
levensvoorwaarden der arbeidersklasse te ondernemen, 

dat de arbeiders, wil hun verweer daartegen van beteekenis zijn, wel genood-
zaakt zijn onmiddellijk tot organisatorische strijdbare eenheid te geraken, juist 
op vakvereenigingsgebied, op straffe van anders niet alleen materieel, maar voor„  
ook organisatorisch van nederlaag tot nederlaag te gaan, 

gezien de besluiten der Moskousche congressen, zoowel van de Commintern als 
van de R.V.I., die aan de communisten den plicht opleggen, met alle hun ten 

dienste staande middelen, die organisatorische eenheid der vakorganisatie zoowel 
nationaal als internationaal te bevorderen en werkelijkheid te doen worden, 

gezien in het bijzonder den niet langer houdbaren toestand in Nederland waarde 
vakbeweging verdeeld is in een groot aantal vakorganisaties, waarvan alleen het 
N.V.V. van de niet-confessioneele vakvereenigingen er in geslaagd is, massa-
organisatie te worden en althans in sommige voor het kapitalisme vitale bedrijven 
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