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bieden van Overzicht No 3 van mijn Dienst, afgesloten
per 5 April 1946.
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I. COMMUNISIlbCHB PARTIJ ESDERLA.ND>

Schorsing
partijleden»

Verhouding C.P.N.Sovjet-Unie.

Hoezeer de O.P.ïUsinds de "bevrijding naar "buiten den indruk wil Vestigen een .legale partij te
zijn, is ge"bloken uit de -mededeeling van het District s"be stuur Amsterdam"der partij, dat aldaar
twee partijleden zijn goschoret en voor royement
zouden v/orden voorgedragen wegens het "bezit van
wapens, Dit besluit is door het Politiek Bureau
der C.P.N» volledig goedgekeurd.
Het Politiek Bureau maakte "bekend, dat alle
overblijfselen uit den tijd van hot illegale be.staan der partij moesten worden geliquideerd en
dat het bezit vanwapens gaen enl.ce! nut meer had.
• Integendeel, het ongeoorloofd bezit van wapens
zou onder de huidige omstandigheden een gevaar
voor de partij en het werkende volk, dat zij vertegenwoordigt, beteelaien.on werd in strijd met de
partijdiscipline geacht, Aan alle partijgenooten
is opgedragen om hun huif te verleenen bij het
streng de hand houden aan dezen maatregel en hun
bekende gevallen van ongeoorloofd wapenbezit onmiddellijk aan hun besturen en de contföle-commissios ter kennis te brengen.
De mededoeliiig van hetfe Politiek Bureau ia
uitvoerig in "de Waarheid" gepubliceerd, kennelijl
mot de bedoeling het geheele Nederlandsche volk te
doordingen van het besef, dat van de O.P.N, geen
enkele daad van revclutionnair geweld is te verwachten»
De verhouding tusschen de C.P.N, en de Sovjetunie wordt, door de socialistische arbeiders en
in het algemeen door alle politiek georiënteerde
met eenig wantrouwen gadegeslagen. De C.P,F.dotït
groote moeite om de bevolking op dit punt gerust
te stellen en heeft herhaaldelijk verklaard,dat t
Nederlandsche communisten geenszins van plan ziji
de Sovjet-idee&n te copieeren, en slaafs na te
volgen wat de Russisbke communisten hebben gedaan. De partij ontkent,dat haar vereering voor
de Sovjet-Unie afbreuk doet aan haar loyauteit
bij den natlonalen wo'daropbouw. Zij acht zich
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aan geen enkele regeering gebonden, niet aan die
van Prof.Schermerhorn, niet aan die van Stalin,
maar - en daar w«rdt de nadruk op gelegd - »ck
niet aan de regeering Attlee -Bevin: Zij beschouwt
Stalin als een "comiaujjtnistische kameraad" .Hoezeer
de partij zich ideologisch «ok verbonden acht niet
dd bevolking der" S ov j et-Unie, zij ontkent bevelen
te aanvaarden van \vien dan ook.Zij wcnscht,zc»
verklaart zij, het Socialisme in KeCerland met J'.ederlaudscho middelen te verwerkelijken,waarbij se• ,m. rekening zal moeten v.orden. gehouden met de higtorisch gebroeide verhoudingon.
Evenzeer ontkont zij te streven naar do dictatuur
van één partij, zcolang die niet du overwegende
meerderheid van het volle vormt,Zij beroept zich op
haar beginselverklaring,waarin do partij zich ten
doel stelt het vormen van één arbeiderspartij van
communisten en sociaal-democraten.
De. vraag rijst of men de C•}.'.!'.mag becordeclen
naar haar beginselverklaring on of men haar niet,
veal-or moot b-.oordoolun naar haar daselijkoch belei
Op hot congres der O.J:.. . te Amsterdam hoeft
Paal du Orpot in zijn inleiding de verhooging• der
productie het centrale vraagstuk genoemd on een bestraffend wsord gesproken tot hen, die eerst loonsverhoogin^ en clan produetievürmucrdaring wenschen.
Hoe is dit to rijmen met de stakingen,waartoe de
partijgenooten van De Groot sinds de bevrijding,
zij het dan via de E,V.V,, herhaaldelijk zijn jpgoroepon?
Verhouding C.P.N..T*ftT*"b "i T v ftn ds TI Ai* ~*
^Q*_fr

Tevergeefs heeft de C.P.ïï, rctracht de S.D.A.P.
af te houdüii van een fusie met andere partijen in
de Partij van den Arbeid. Vanzelfsprekend- kan de
C.P.N, in de.Partij van den Arbeid geen partij v
zien, die de arbcidorsklassc vertegenwoordigt.Eerstgenoemde ziet in de- nieuwe partij tor-.cht een krachtige tegon het co urunisme gerichte macht en verwacht, dat haar grondslag haar zondor twijfel aanvaardbaar zal ma^-tm voor OCH coalitie met. de Y.a.-

Katholieke Vol! spart i j en overitueol mü-t d^ Anti-rc;volutionnairen en do CoristelijV.'hijtorischcn.
. De C.P.1T. acht het slechts mogelijk de "reactie" te
verslaan, indien eo'n blek van sociaal-democraten en
communisten wordt gevormd,doch niet door de politiek dor
N.V.B., die volgens haar tot afbraak van de zelfstandige
socialistische arbeidersbeweging zal leiden»
Op 6 Februari 1946 heeft het partijbestuur der C.P.-1
een brief gericht aan het congres van de X S.D.A»P«,
waarin zij haar standpunt ten opzichte van de Partij
van den Arbeid uiteenzette en voorstelde met de S»D.A«P.
opnieuw te beraadslagen, met het doel om tot overleg te
komen over samenwerking in denkomondon verkiezingsstrijd
Koos Vorrink hoeft dozen briof op het con^ros,waarin tot ontbinding van de S.D.A.P» werd besloten,voorgelezen en daarop een kort coinmentaar gegeven, waarin hij
zcide, dat ^ojcialismc on domp^cratjlc onafscheidelijk
waren, en dictatuur on democratie tmvorecnigbaar.Hij
gaf toe, dat do omstandigheden gunstig v,aren voor een
communistische winst, maar waarschuwde do partijgcnooten "vorder te kijken dan hun neus lang is en niot te
vergeten wat in Rusland politiek gebeurd is".
"Het Vrije Volk" van 12 Januari 1946 v^stist de
aandacht op de wisselvalligheid der corn-unistiH ohe
tactiek, Wvilv-c het blad "stuurloos opportunisme"nocint.
Tïet haalt als voorbeeld aan : de opheffing van de C.P.K.
de Stichting der "Voreeniging van Vriundcn van de Waarheid" met e on oncommunistisch en. onsocialistisch programma en tenslotte toch weer de oprichting van da G.P.N,
"op den grondslag van vaderlandsliefde on democratie".
. Hot hiervoor gememoreerde royomont van 2 led^n der
CiP»N. wagens het bezit van wapons heeft het zooeven
genoemde blad gelegenheid geboden een aanval op do C.P.F
te doc-n. Het noemt do modedöoling van hut Politiek Bureau dor O.t.lï. een merkwaardig stuk,dat moer aandacht
verdient dan hot foit,dat 2 Amstordamsche led^n der partij wapens in hun bezit hadden en niöent, dat dit feit
pas beteekonis krijgt,indien hot één foit uit vele is
en als het bestuur van do C«P.II. vermoedt of zokcr weet,
dat hot bozit vanv/apons op grooto schaal in de partij
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voorkomt.
De verhouding C.P.N.-Partij van den Arbeid is er niet
"beter op 2^worden tengevolge van de propagandaiji welke de
C.P.N. verbonden heeft aan de herdenking van du staking
in Februari 1941 te Amsterdam. De communisten hebbon ter
gelegenheid van die herdenking beweerd,dat do staking niet
spontaan was, maar voorbereid, georganiseerd en geleid
werd door de toenmalige illegale C.P.1T., en zij noemden
de O.P.N, zelfs "de partij van de Fcbruari-staking".Vrijwel algemeen is die &ouding als smakeloos afgekeurd en
"Het Vrije Volk" heeft haar oordeel niet onder stoelen
of banken gestoken en noemt het belachelijk te meenen,
dat geheel Amsterdam handelde onder leiding van "een
handjevol communisten". Het blad meent voorts,dat de communisten, buiten hun verlangen naar succes bij de verkiezingen, ook nog iets goed te maken hebben en daarom hun
aandeel in de staking van 1941 opeischen. In Februari
1941 leefden Duitschland on Rusland nog met elkaar in vrede en derhalve zouden de coiniaunisten in Nederland niet de
vijanden van Buitschland kunhen zijn. "Het'Vrije Volk"
van l Maart 1946 citeert dan uit een artikel, dat in 194C
tijdens do Duitrjche bezetting in het laatste numjier van hè
het communistische blad "Politiek en Cultuur"vorscheenf hè
hc-t volgende s
"Deze Nederland schc regeoring was niet neutraal en kon
niet neutraal zijn. Waarlijk neutraal in dezen oorlog kan
slechts een land zijn, zooals- de Sovjet-Unie.Het nietaanvals- en vriendschapbverdrag tusschen Duitschland en
de Sovjet^-ïïnie berust op zulk een werkelijke neutraliteit. De Sovjet-Unie zag terec'it in het Britsch-Fransche
imperialisme den machti^sten vijand van het menschdom.
Daarom sloot zij dit verdrag met Duittjcbland, gegrondvest op vreedzame en vriendschappelijke betrekkingen tusschen het Duitsche en het Sovjet-volk."
Vo-rhouding
De Vlamgroop ziet in de C.P.K., meer dan in eenige
C'l P. H.-Vlaai- andere groe$ooring, "de partij van de verworpenen der
groep.
'aarde". Deze groep noemt de C.P.N. een socialistische massapartij, die uit een politieke sccte e is gegroeid.
De groote beteekenis van de partij zou zijn,dat zij
een aantal actieve socialistische krachten om zich heen
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geschaard heeft, die do socialistische eonhcid willen.
De Vlatngroep staat geenü'/ins afwijzend tegenover de
C.P.ïï* en haar politiek t immers de groep heeft verscheidene» communisten in zich opgenomen. Velecr toont zij haar
tegenzin tegenover do beginselverklaring van de Partij van
den Arbeid, waarover si j zegt,dat haar beginselverklaring
het socialisme niet insJLuiJb, inai^r dit hoogstens niet uitsluit. Ten aanzien van hot progremma der C.P.N.maakt zij
een voorbehoud i 3ij ziet daarin te weinig het dymocratisch beginsel. Niettemin beschouwt zij de C.P.lï. " en de
E.V.C. als de_ organisatie-;, wolv'o pleiten voor de niotbezittendon, terwijl de Partij van don Arbeid (S.D.A.P.)
haar vat op de prrlut;.rische massa onherroepelijk zal verlioaon.
Vcrv'ac'it 1-an >,ordcn, dat de Vlam^rocp mot de communisten, zal blijven s anumwerlcun, zooals zij dit gedaan heeft
en m>3 doet in de actie voor "Vrij Spanje" en in de Indonesische k-we ut ie.
Kadercursus.

Door de C.P.F, is o on boe!'werkje uitgegeven, bestemd
voor de leerlingen van oen kadurcursus van de C.P.I .Het is
fiijtiteldi "Grondslagen voor de discussie over den politiekcn toestand en de ta3:on oor partij in de- overgangsperiode
van don oorlog naar den vr^cle".
Hierin wordt,voor de bahandeling van den huidigen
politicken toestand, een overzicht gegeven van ds gebeurtenissen, die, voor het intreden van ITederland in den oorlog
in de wereld en in jïederlaad plaatsvonden. Daarna volgt
een bosclirijving ven iic-fc doolneiaen der C.P.1T. aan het verzet tegen don bezetter, involko beschrijving o.m.werd medegedeeld, dat de C.r.lT.van den aanvang der bezetting af de
eenigc politieke partij was,die centraal gcloid en illegaal
georganiseerd was.
Voorts worden de wijzigingen Op economisch en politiek -obied, v/elVc zich tijdens don oorlog in de wereld
hebben voltrokken, behandeld. Do twee j;roote veranderingen
zouden zijn:
1. de nodurlaag van hot fafeismo,
2. het nar.r voren treden van de £LoXieJl-JJnie a^s do °P
na de machtigste star.t in do wereld.

t.
De verdere hoofdstu!ken zijn gowijè aan t
Het Verbond der Grootc Drie,
Nederland na du bevrijding,
Politiok ter trusts,
Benheid van de arbeidersklasse,
Vereuniging der democratische krachten,
De Nederlandsche Volksbeweging en de S.D.A.P.,
De politieke toestand en de taken der partij,
Versterking dor partij.
De noodzaLelijiheid wordt b^ploit van :
1. Het tot stand brengen van oen politiek volhomen oens-m
gezind jaar t i j b e s tuur, dat in staat is krachtig leiding
te geven.
2. Id-eologische opvoeding on h^t smeden van de politieke
eenheid der geheele partij.
3. Invoering van een {strenge ÉdJLscipJLine en bestrijding van
elk individualistisch en dosor;;aniseerend optreden,naast
ruime toepassing der zelfcritiek.
4. Inspanning van de beste krachten dor partij tot de politieke en journalistieke versterking van het dagblad
Waarhoid". Omvorming van het 14--daagsch blad "jE>choon S tri .ld. tot een agitator isch wc e rkb l ad. Krachtige
verspreiding van hot macjidblad ^Politiek en Oultuur".
Uit/jifto op grootc schaal van agitator i sche brochures en
thcorotisciio geschriften*
5. Opbouw van een goedwcrkende organisatie door het tot stand
brengen van een-juiste samenwerking van nieuwe en oude
kaders.
In de part i j gebouwen wórden de gewone on kaderleden voort-r
durend geschooid. De spreekbeurten worden vaak' door de hoogste partijfunctionnarissen vurvuld^De scholing is eenerzijds
gericht op de verbreiding dor communistische leerstellingen,
anderzijds op "bespreking van den politieken toestand van het
oogeublik. Aldus.worden do leden sterk gemaakt voor het politiek debat. ( de "discussie-'1)»
Infiltratie.
Het wordt voortdurend duidelijker,dat de ö.P.ïï.-lcden van
boven af geïnstrueerd worden zich te infiltreeron in vcreenigingen en organisaties, op welk gebr'od deze zich ook bewegen.

Het is opvallend, dat talrijke loden van de C.P.U.tevens lid
zijn van verschillende, soms van 5 of 6 vereenigingen, en daarin
veelal "bestuursfuncties beklecden. 3)it kan slechts ten doel hebben de corauuniutische gedachte te verbreiden on invloed te hebben
op de faits ot gestes der goinfiltrierde organisatie. Met hetzelfde doel zijn door d*communisten orgp-nicaties opgericht en zijn
door hen daarin bestuursfuncties aanvaard. Sterl:e voorbeelden zijn
.hiervan de Eenheidsvakcentrale cu eenige vcreenigingcn van huisvrouwen.
In dit verband is ook konaerkend de houdin;,, v? elke de O.P.H,
heoft aangenomen ton aanzien van den militairen dienst,welke houding geheel verschilt van eie van voor den oorlog. Er zijn teekcnen, welke er op wijzon,dat het vrijwillig dicnstncnien wordt aangemoedigd, althans niet wordt tegengewerkt.3)o infiltratie van communisten in sommige onderdoden der Gcsa^strocpen is opgevallen.
De in militaire uniform gckleede colporteur is in do ver-raderzaal
een gr^ag sözione figuur»
Ook onder het bewakingspersoneel der intern eer in.^skamp en worden vaat leden der C.Ï.T. aangetroffen. Hun invloed op de gcinterneerdon laag niot onderschat worden : meermalen w-rd bericht,dat
communistische lectuur in de kauwen werd ~o"br acht. Het' hoeft voorts
de aandacht ^trokken, dat do houding der communistische bewakers
tegenover de ^einterncerdcn opvallend humaan io,
MarxAan de Leidschestraat 25 te Amsterdam is gevestigd hot Weten—
schapp c l i .•) k Bureau van de Communistische Partij Nederland en de
Boekhandel en Uitgeverij ^Pegasug"^ Het Marx-Instituut is een afdecling van laatstgenoemd bedrijf. Het geeft schriftelijke cursussen uit, wa^van no.3 g1- ijd is aan de politieke en economische
goschiodonis van Indonesië. Dooi het volden van dezen cursus krijgt
de leerling een overzicht van do verschillende vormen van staatsbeheer, zooals die in Indonesië geweost zijnj uit v;elke omstandigheden de nationale bweginc der Indonesiors ie ontstaanj welr;e politiek Engeland nastreeft} op welke wijze eoii vnichtbo.ro samenwerking met Indonesië te verwachten is, dit alles gozien van het
standpunt van de C.r.T.
])e cursus begint met een korte historische inleiding, waar in
6.m. do koloniale politiek dor Cost-indischo Compagnie behandeld
wordt. Deze politiek wordt gcschotüt als een van roof en handol
inl landen, die op een lager peil van economische on toohnische
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ontwikkeling stonden dan de EuroFeesche landen.Do methodes,welke
te^encvcr de inheomcche bcvolVin;, werden toegepast, worden in den
curcrus meedoogenloos genoemd on de Compagnie wordt gcl'.onschetBt
als oen onderneming, welke in naam van den ïTcdcrlandschen Staat
voor .f; o on middelen van bodros en geweld terugdeinsde.
In do handelspolitiek der Compagnie wordt de "beginperiode
gezien der kapitalistische ontuikkeling on zij wordt een eerste
voorbeeld van monopolie van hot handelskapitaal genoemd.
Het bakroet der Compagnie wordt gowcten aan haar stelsel van economische uitputting en achteruitgang van do productie, naast de
corruptie der ambtenaren.
Do cursus gaat voort de overneming van het beheer der kolonieen door don Staat te "behandelen, waarbij dcae een nog meer
gerafifiiicerd monopolie-stelsel zou hebben toegepast, nl. hot zgn.
cultuurstolsel, met gedvjoiigen arbeid en gedwo. ;~en levering, dat
voortdurend leidde tot ope .andige bewegingen. Uet cultuurstt3.se!
zou tenslotte te gronde zijn gegaan aan zijn eigen roofpolitiek.
Wie over den toestand aan het einde van dit cultuur-stelsel meer
wilt v/eten, wordt in den cursus' verwezen naar de schilderingen van
Multatuli.
Na gewezen te licbben op de ontwikkeling van de Bn^slsche koloniën en de wijziging van het koloniale systeem aldaar, 011 als gevolg daarvan do wijziging in de economische politiek in Indonesië,
behandelt de curr;us hot opkomen van de heerschappij van het groote
en monopolistische kapitaal als vervanging van de vrije concurrenti'
Hiermede zou on^ti-ocks 1900 de periode van het imperialisme worden
ingeluid. Erken? wordt, dat de koloniale landen een zekere mate van
economische ontwikkeling doormaakten, maar deze zou niet gericht
zijn geweest op de ontwikkeling van do inhoemsche economie en de
ihhoemsche be^ol .ing, maar op de winst voor Europcesche bedrijven.
Voor
de inhocmsche bevolking zou iiet imperialisme een politiek van
**•
lage loonon, grond- en watcrroof, dom en achterlijk houden van de
dorpsbcvolking on e-on zeer beperkt onderwijs, gericht op de vorming
van een goodkoop inheemsch ambtenaren-apparaat, hebbon botcekend.
Ie crisis van het h jaar 1929 wordt genoemd als een gevolg
van het toegepaste systeem.
Ie cursus behandelt dan ds nationale bbwogin^on der Indonc,
sicrs en de internationale positie van Indonesië, 01,1 vervolgens
over to gaan tot het hoofdstuk : "Do nationale beweging ton opzichte van Nederland",Het standpunt der C.P.ÏÏ.in deze kaa bokend worden
geacht.

t
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In dit hoofdstuk wovdon. do to] ort1 omin^cn der Ncderlandsche
Regeering ton opzichte van Indonesië, no.; cciis in groote lijnen
,
aangegeven era wordt critiek uitgeoefend op haar politiek in de
|;
huidige Indonesische kwestie. Dat do Indonesische beweging geen
vertrouv-cn stolt' in de toezeggingen der Rogecring wordt o.m, go\veton a. n een bocluit dor Hcgecring om de hulpbronnen van Indoncsi
zonder voorkennis der Indisol>* BTatioiiale BeNVo^i.ag, in onderpand te
geven voor e on leoning aan. MAmori:.;.aanr,che geldkoningen" en aan het
f'iit, dat in do Nederlandsche Rcgocri:.ig het goor-kapitaal door 7
miniators, die met dit groot-kapitaal in vorbirdin.-* staan of stonden, wordt vertegenwoordigd» Zos dezer ministers'worden aan het
^
slot van d en cursus met name als volgt genoemd :
"Mr E.F. van Kloffens (Min.van Buitenlandsche Zaken).•
Hij hoeft tot 1922 op het Secretariaat van de Koninklijke Shell
\e Londen gewerkt, Da<2a'na op het Minif-terie van Buitenl.Zal:en,
J,N.de Booy (Min,Marine en Scheepva.-xt),
Sinds 1919 verbonden aan de Kuiiinklijke Petroleum Maatschappij,
\s 1936 is hij daar Directeur van,
>
Ir.S.L.Mansbolt (Min.Voedselvoorziening,Landbouw en Visscherij),
}
was werkzaam op een Indische theeplantage, daarna als hcereboor in
de Wicriugermecr«
Ir.Th.S.G.J.lï.van Schalk (Min.van Vorkoor).Directeur-Generaal
van het A»!'..U.-Concern.
Mr.J.Meyncn (Min,v;in Oorlog).
—.
Sinds 1928 werkzaam als directielid van een Amerikaansch Chemisch Concern. Sinds 1941 verbondoji o t Philips te Eindhoven,
Prof.Dr.J.H.AiLogoraann (Min.Ovorsceücho Gebiedsdeolen) was
inspecteur van cT^ix BöauiniginEJidi-.ist te Weltevreden,later gouvernGments-socretr.ris van do Javaj-.,he Bank."
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II .ALGEMEEN IffiJEttLAiCTSCH JEÜ&JflTJSHBOaD. (A. N. J. V. V.
Het streven van de leiding der C.P.H. *vas er tot voor
1935 op gericht om docr middel van den G oiamuais t iatqlie a tTe upd
Bond, (C. J .3.) de jeugd voor haar idealen te winnen. Echter
debepaling, dat men om lid van den C.Ó'.J. te kunnen worden
het programma van de C.P. V N. inoost aanvaarden, beperkte cie
jKTtivirteit van den O.J.B.
De in 1935 door de leiding vau de O.P.N, gepropageerde
eetiheidsfronttactiek maakte het noodzakelijk - wilae de C.J.li.
in Let kader van ueze tactiek zijn taak kunuen vervullen een reorganisatie van dezen jeugdbond tot stand te brengen.
Overeenkomstig de «p het congres van de O.P.N, ia Deftenber 1935 genomen besluiten werd cle Ö.J.B^, een zelfstandige
organisatie, vau welker leaeu niet meer de aanvaarding van
het (J.P.N. -programma werd verlangd, dooh die werd opengesteld voor alle jongeren, die zich tot het werk van degen
jeugdbond voelden aangetrokken.
Als gevolg hiervan werd de C.J.B, in 1936 opgeheven en
werd de Yereeniging voor Guit uur , O titwikkeliiig^ en O nt spanning
(V.C.CKO) .opgericht, welke onaer leitling kwai.i van het bestuur
van den voormalige u C.J.B.
Ook door middel van deze org..nisatiu werü het gewenschte doel niet bereikt; samenwerking net u e Arbeiders Jeugd
Centrale (A.J.C.) ea andere jeugUorgauisatieB kwaia niet tot
stand.
In 1938 werd de V*C.O.Ü, ont'ionclen en in de plaats daarvan werd op 21 October 1938 opgericht de Nederlajidsohe Jeugd
ge d e r at ie; ( N , J . F . ) . Dose moest lu.ar werkzf.atolieden in Mei 1940
etaken, als gevolg van de naatrugelen van den bezetter.
Gebruik makende van den alguiaeenen drang naar eenheid,
Eooals diö zioh na de bevrijding openbaarüo, werd hot Alge^_ .
mgeq lled,erJLa.tidsoh Jeupd V^rbotid (A. H. J .V.) aan de ifederlandsohe Jeugd voorgesteld als de Nederlutidsche Jeugdbeweging,
die de belangen der jeugd zou behartigen. Samenwerking net
de C. P. W. o. % de verbondenheid daarmede worut ontkend. Politieke aotiviteit, voorzoover zij niut treedt buiten de stoer
der jeugdbeweging in het. algemeen, wordt door het A. N. J. V.
niet afgewezen. Het overnemen van den door de O.P.xï. gestelden
eisoh van invoering van het kiesrecht vo»r .1-jarigen, is
daarvan een der symptomen.
Op het door het A. N. J .V. in Deoember 1945 te Amsterdam
gehouden oongres werd besloten zich aan te sluiton -bij de He-
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derlandsohe Jeugd Gemeensohag, echter onder voorbehoud, dat in
de etichtingsacte van laatstgenoemde organisatie de woorden
"trouw asm vaderland en vorstenhuis" zouden worden geschrapt
en de kleur van het symbool der gemeenschap - een oranje cirkei - zou worden gewijzigd in rocd, wit, blauw. Een onderafdeeling van het .A.ïï.J.V. is de jreugdJVolks Universiteit (J.V.IJ.)
waarvan het Ajnsterdamsche communistische gemeenteraadslid, de
arts Baajamin Sallff j?qlak, leider is.
Internationaal stelt het A.N.J.V. zich geheel achter de
WQrld_Federa.tipri„of Democratie routh, welke tijdens de .ereldjeu{rdconferentie, gehouden te Londen van 29 October tot 10 November 1945» werd gesticht. De op deze conferentie verschenen
delegaties waren van zeer eenzijdige samenstelling, zoodat
vrijwel uitsluitend politieke uiterst-linksche denkbeelden
werden geuit en men den indruk kreeg, dat er van een vertegenwoordiging van de damocratische jeugd ^een sprake was. TDen der
leden van de Nederlandsche delegatie gaf als volgt sijn indrukken weer :
"Voor wien het congres meemaakte en vooral voor een goed
observer is de zaak duidelijk. Hij heeft niet alleen namen en
organisaties der afgevaardigden gelezen, het en-bloc stemmen,
juichen, protesteeren gezien, het ageëren en het indienen van
moties gehoord, en ten slotte de keuze van eeii Pranschen communist tot president van de nieuwe wereldfederatie meegemaakt,
maar .»
hij heeft ook het grandiooze propaganda-materiaal
bestudeerd, dat de Sovjet-ünie naar voren heeft gebracht".
De vertegenwoordiger van het i. TT. J. V. op t e ze wereldconferentie was Jolle Jansma< wonende te Naarden, lid van het
I-Toofdbestuur, belast .caet algemeene. zaken.
Het Hoofdbestuur bestaat uit 35 personen. T/e dagelijkschö
leiding berust bij j
ft..D.Schoonenberg (zich noemende Pred Schoonenberg» redacteur
Binnenland van i!De Waarheid", wonende te Amsterdam, voorzitter).
Me.i .A.3. Zeehandelaar, kantoorbediende, wonende te Amsterdam,
secretaresse.
Me.i.F«Waldman. wonende te Amsterdam, penningmeesteresse.
J.Jansma. wonende te Naarden, belast met algemeene zaksn.
E.Drieasen, wonende te Amsterdam, hoofdredacteur van het door
het A.N.J.V. uitgegeven "Maandblad 1".
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III. REYOLÏÏTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARl'IJ (IROIZSTSIM).

'l

Het "bestuur van de R.G.P. (Nederlandsche Sectie van de 4-e
Internationale) ziet blijkbaar met bezorgdheid de geringe toeneming van het ledenaantal der partij. Het heeft in "De Tribune" het orgaan der partij, voorheen genaamd "De Roode October"
een beroep gedaan op de leden der vroegere Onafhankelijke SocialiBtieche partij\ om zich aan te sluiten bij de R.C.P.
Laatstgenoemde partij heeft reeds vele leden, welke uit de
O.S.jp. voortgekomen zijn.
De O.S.P. ging voor den oorlog een fusie aan met de R.evolutionnair Sj>cialistj.sch,e Partij (R.S.P.) en de daaruit ontstane nieuwe partij noemde zich de Revolutionnair Soclalisti_sche Arbeiderspartij (R.S.A.P.), welke tijdens de bezetting
ontbonden werd.
Naar de meening van de R.C.P. hoeft de O.S.P. vroeger gefaald wegens haar niet proletarisclie leiding, die bijna in haar
geheel den weg naar de bourgeoisie 3JU zijn gegaan. De R.C.P.
erkent, dat intellectueelen in een revolutionnaire partij noodig zijn, doch verlangt van hen, dat zij zich ondergeschikt maken aan het programma der revolutie, aan do partijdiscipline,
aan de zaak der arbeidersklasse.
In Frankrijk heeft de partij der 4e Internationale blijkens
dagbladberichten tegenwerking ondervonden tijdens oen op 6
Maart 1946 te Parijs gehouden conferentie. Aldaar werden door
de Ptlitie, naar de R.C.P. meent op instigatie van de Pransche
Communistische Partij, 32 leden der partij aangehouden, onder
wie de Nederlander H «J.Cqnibrink. Deze zou echter den volgenden
dag weder in vrijheid zijn gesteld.
De verhouding tuscchen de R.C.P. en do C.P.N, is verre van
g«ed. Door de R.C.P. is o,m. felle critiek uitgeoefend op hetgeen tijdens het congres der C.P.N, tot uiting is gekomen. In
R.C.P.-kringen wordt met betrekking tot de C.P.N» gesproken
van verwording en klasseverraad.
Aan de C.P.N, wordt verweten, dat zij door haar leiders tot
een "vaderlandsche partij" wordt gemaakt en dat verraad gepleegd wordt aan het Indonesische volk. Met dit "verraad" wordt
blijkbaar bedoeld het loslaten door de C.P.1T. van de leuze j
"Indie los van Holland, nu!" De R.C.P. heeft zich ook schriftelijk tot het partijbestuur der C.P.N. gewend, om te protesteeren tegen haar houding in de Indonesische kwestie. Zij keurt
in den brief, welke gepubliceerd werd in "De Roode Octob,er"
van 19 Januari 1345, het streven der C.P.N, naar een vrijwillig
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samengaan van Nedorland en Indonesitt "binnen het raam van het
kapitalisme" af en geeft als haar meening, dat een dergelijk
streven tegemoet komt aan de belangen dor Nederlandsche imperialisten.
De R.C.P. staat op het standpunt der volledige onafhankelijkheid van Indonesift. In bovengsnoemden brief stelde zij aan het
partijbestuur der C.P.N, voor om, ondanks de afwijkende standpunten, een gemeenschappelijke actie te voeren voor het belemmeren van de plannen van koloniale onderdrukkers. Sen soortgelijk verzoek richtte zij tot de S.D.A.P., de S.V.C, en het
N.V.V. Eenig resultaat hebben de voorstellen tot op heden niet
gehad en is, naar alle waarschijnlijkheid, niet te verwachten.
De R.C.?, was zich hiervan vermoedelijk wel bewust en heeft
geen enkele poging gedaan om een sfeer te scheppen, welke voor
onderhandelingen met de C.P.N, gunstig was. Zij is voortdurend
voortgegaan met haar felle aanvallen tegen do C. u?.:7, en in het
bijzonder tegen' Paul de Groot, den partijsecretaris, naar aanleiding van zijn referaat op hot congres der partij, waarin hij
de Trotzkysten kenschetste als personen, die 'uin vergif als het
zuivere Marxisme of Lenisme aandienen, maar slechts do doeleinden der reactie dienen.
Sen ander artikel van "De Roodc Octobcr" zegt, dat het congres van de C.P.N, had te beslissen welken weg de C.?.N. in het
vervolg zou gaan t den weg van het reformiame of dien van het
communisme. De schrijver komt tot de conclusie, dat de C.P.N,
evenals, do communistische partijen in Belgitt, IFrankrijk en Engeland, den weg van het reformisme •' heeft gekozen. Zij hebben nl.
den "onverzoenlijken klassestrijd" losgelaten en hebben zich verklaard voor de "onvoorwaardelijke deelneming aan den wederopbouw"
waardoor zij handlangsters zouden zijn geworden van de bourgeoisie.
Ook de Communiste-nbond Spartacus hoeft aanvallen te verduren
van de R.C.P. met betrekking tot de houding der Bpartacisten in
de kwestie Indonesië. Ook Spartacus nl. heaft de leuze j "IndiÖ
los van Holland, nul" losgelaten, om de bekend, reden, dat gevreesd werd voor Engelsche of Amerikaans chó' overheersching in
die gebieden.
De R.C.P. noemt dit verraad aan de revolutionnaire practijk en
zegt, dat Lenin voor groepen als don S^artacus-bond slechts één
naam zou hebben gehad t revo lutionnairen van de phrasc.
Do partij heeft er van afgezien bij de a.s. verkiezingen eigen

- H candidaten te stellen. Haar activiteit zal jericht zijn op
het tot stand komen voa een vorkiezings-actieblok van C^P.N^,
^L'-'l'Jï.: en ff'Y*V« Zij beschouwt, ondanks haar vijandschap tegenover de C.P.1T. , toch deze partij en de beide hiervoor genoemde vakversenigingen, benevens de eigen partij, als de
voornaamste vertegenwoordigsters van de verschillende stroomingen in de Nederlandsche arbeidersbeweging, onder voorbehoud
echter, dat de S.C..?, de .werjkelij[ke belangen van het proletariaat vertegenwoordigt, do.ch haar plaats in de Nederlandsche
arbeidersbeweging nog moet veroveren. Zij verwacht, dat veel
revolutionnaire arbeiders, wier sympathie, aan den kant van de
R.C.P. is, in den komenden verkiezingsstrijd hun stoun aan de
C.j?.N. zullen gevon. Anderzijds zi~t zij de mogelijkheid, dat
talrijke niet-communistische arbeiders hun steun aan de Partij
van den Arbeid zullen geven en daarmede aan de bourgeoisie.
Slechts een verkiezingsblok van de C.P.N., E.V.?, en N.V.V.
zal, naar de meening van het partijbestuur, een tegenwicht
kunnen vormen.
lehalve de Nederlandsche Sectie, bestaan van de IVo Internationale in Europa oen Fransche, Tüngülache, Belgische Italiaansche, Duitscho, Grieksche, Spaansche, lersche en Zwitsersche Sectie.
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van leden ven hot voormalige
V JL werd medio 1945 de Rudolf Rocker Stichting opgericht. Heroprichting van het N. S. V., dat in
1940 na de "bezetting door het bestuur direct werd ontbonden,
achtte men thans niet wenschelijk. Men deelde het standpunt van
de F.V.C., dat een vakbeweging los van een politieke partij
moest staan.
Zoolang de B.V.C, de eenheid der werkers van onder op zal
weten te handhaven, staat de R. R. S. sympathiek tegenover de
B.V.C.
Het doel van de R. R. S. is het verdedigen', bevorderen en verbreiden van de vrijheidslievende denkbeelden in den geest van
Bakoenin, Xropotkin en Domela Nieuwenhuis. 'Wezenlijke maatschappelijke vernieuwing zal volgens de aanhangers slechts plaats
kunnen vinden, indien de Staat wordt vernietigd en in zijn
plaats de door het volk zelf gevormde organisaties worden gesteld.
De R. R. S. zal opkomen voor de politieke en economische vrijheden en ia bereid daartoe samen te werken, waar dit noodig en
nuttig lijkt, met andere organisaties en bewegingen. De Stichting ;y_ejraf_schuwt ._het militairisme> niet slechts omdat, volgens
haar, militairisme oorlog beteekent, maar vooral omdat het vernietiging van de persoonlijkheid zou beteekenen»
De Secretaris der Stichting, L.J.Bot, Laan van Meadervoort
38 te ' s-Gravenhage, was voor Mei 1940 bestuurslid van het
N. S. V. en nam actief deel aan de anti-militairistische actie
als bestuurslid van het Landelijk Comité van de Internationale
Anti-Militairistische Vereeniging (I.A.M.V.) en het Interna tionaa!^ Anti -$ti li tairi s ti such JRurj?siu (l. A. M. B.)
Het orgaan der stichting draagt den naam "Sociajjgme van onjler orp"' Het verschijnt tweemaal per maand.
De redacteuren zijn genaamd A.A, de Jong en M. Paulis s en (pseudoniem Jacques Rees) beiden te Amsterdam wonende.
Aan de Stichting is de naam van Rudolf Rocker verbonden, aan• gezien deze een veteraan is van de Duitsche anarcho-Byndicalistische vakbeweging, van wiens hand ©enige boeken zijn verschenen,
o. a. het door het N. S. V. in 1939 uitgegeven "Nationalisme en
Cultuur" .
De Stichting heeft de navolgende plannen s oprichting van
i i.)
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een uitgeverij van boeken en brochures, uitgifte van een wetenschappelijk socialistisch tijdschrift, stichting van een
centrum voor scholing én ontspanning, van volkshoogescholen
op socialistisch en grondslag, het organiseeren van vacantie»
kampen enz.
Medewerkers aan "Socialisme van ond«r op n zijn o. m. Dr
die de rubriek Kunst zal verzorgen, N. J.G. Schermerhorn . die zich vermoedelijk in hoofdzaak zal bewegen op
het terrein van het Anti -Militair isme, en Ir W.Verwey.
v.

ALGEME3NE ITEDERMNDSCHS VREg)S SACTIE. (A.N.V.A..).

Het voor den oorlog bestaande Landelijk Comité^van, de Inijernationale Anti-lfilitairistische Yereeniging (I.A.M.V.),
dat in 1904 op initiatief van lome la Nieuwenhuis,werd gesticht, is nooit een echte internationale beweging geweest,
maar hoofdzakelijk een Nederlandsche vri j-socialistische beweging gebleven, een proletarische organisatie, die Staat en Militairisme bestreed. Dit Comité besloot in December 1945 onder
de oud-leden der vereeniging een enquête te houden, teneinde
een inzicht te verkrijgen in de wenschen ten aanzien van een
hernieuwde activiteit of een liquidatie.
De ingekomen antwoorden gaven aanleiding tot het houden van
een congres, dat op 3 Maart 1946 ts Amsterdam is gehouden. Na
een uitvoerige discussie, waarin o. m. werd betoogd, dat de
I.A.M.V. in doel en streven had gefaald, werd besloten om over
te gaan tot liquidatie van de I.A.M.V. en van het I.A.M.B. (Intern. Anti -Militairistisch Bureau) en oprichting van een nieuwe
organisatie onder den naam Algem,eene ITederl?,ndsche Vredos Actie (A. N. V. A . ) . Aan een commissie werd opdracht ^gegeven een
programma van aotie samen te stellen, waarbij rekening moest
worden gehouden met de omstandigheid, dat niet slechts personen, doch ook groepen van personen, staande op het anti-militairistisch standpunt, zich bij de nieuwe organisatie konden
aansluiten. Er zou contact worden gezocht met andere, op vrijaocialistischen grondslag staande, organisaties en daarbij werd
o. a, gedacht aan de YjAJ,e Sgcialisteny de Vlamgroep, Spartacus
en de B,udolf Rock o r- Stichting.
Tijd-ens het congres is ook het onlangs opgerichte Qomité'
tot Voorlichtin van G-ewetensbezwaarden inzake den
ter sprake gekomen. Er werd een uiteenzetting gegeven van de
door dit comité reeds gevoerde actie on «het tot nu toe bereikte resultaat werd verheugend genoemd.
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Bovenvermeld comité begon zijn actie in Februari van dit
jaar, o. m. door het zonden van een brochure en een circulaire
aan de dienstplichtigen van de lichting 194-6. De dynamische
kracht schijnt uit te gacn van Da H: . J.Mispelblom. Bejrer te Hillegersberg.
Ket is een onloochenbaar feit, dat bij' vele dienstplichtigen
tegenzin bestaat tegen uitzending naar Nederlandsch-Indie.
Langzamerhand zijn verscheidene jongemannen ingeschakeld in het
arbeidsproces en bij verscheidenen Vcan hen is weinig enthovisiasme te verwachten voor een, langdurige afwezigheid van het vaderland. Bovendien heeft de linies- extremistische pers velen beïnvloed door haar artikelen, waarin zij haar standpunt ten aanzien van de Indonesische kwestie uiteenzette en propageerde.
Vooral hen, die bezwaren hebben tegen militairen dienst in Inditt, kan het Comité er gemakkelijk toe brengen gebruik te maken
van de inlichtingen, die door het Comité gratis verstrekt worden, over de' mogelijkheid tot verkrijging van een vrijstelling
van uitzending. Meer bedenkelijk is, dat door een dergelijke
actie tegenzin in den militairen dienst wordt aangewakkerd en
dat ook zij, die in werkelijkheid geen gewetensbezwaren tegen
den krijgsdienst hebben, toch zullen tracht -sn van de inlichtingen gebruik te maken om een vrijstelling te verkrijgen. Bij negatief resultaat zullen de toleurgestelden na hun opneming in
het Leger daarin zeer zeker den goeden geest niet bevorderen,
In de aan de dienstplichtigen toegezonden brochure wordt de
aandacht gevestigd op het in de Grondwet vastgelegd recht van
den dienstweigeraar en op do Dienstweigeringswet van 1923. Aanbevolen wordt zich te wenden- tot één der in de brochure genoemde personen, om te overleggen wellte weg het beste kan worden
gekozen om- aan de militaire verplichtingen te ontkomen.
Toorts verzamolt het Comité handteekenin^en van personen, die
bezwaren hebben tegen uitzending van troop en naar Indift, met het
doel om de verzamelde lijsten aan te bieden aan den MinisterPresident.
Boven iedere lijst is vermeld t
"Wij protestceren tegen de uitzending van troepen naar Iiidonew si%, omdat wij er van overtuigd zijn, dat t
"de Indonesiërs één zelfde recht op vrijheid hebben als wij en
n dat derhalve met hen onderhandeld en niet gevochten moet worden f

"een e:cp editie naar de trce>.ou onz-j j ons e mannsn, die tijdens'
"de vreemde overhoerscning rsydg zooveel geleien hebben, opnieuw
fl aan de ernstigste morsole on lichamelijke gevaren blootsteltf
"hun werkkracht voor herstel on vernieuwing van ons zwaar gehaf »vend land onmisbaar is en zij het recht hebben ongedwongen en
"ongostocrd aan den wederopbouw mede te werken".
Het doel van het Comité is blijkbaar in de eerste plaats inlichtingen te verstrekken en hulp te verleenen aan hen, die op
grond van religieuze of ideftele motieven bezwaar hebben tegen
den krijgsdienst in het algemeen en in de tweede plaats aan hen,
die bezwaar maken tegen uitzending als militair naar Indonesift,
In verscheidene plaatsen in het land zijn -ceds openbare bijeenkomsten gehouden, waar een uiteenzetting werd gegeven van het
doel van het Comité en de mogelijkheden, welke voor de dienstplichtigen bestaan om vrijstelling van militairen dienst te verkrijgen »f vrijstelling van uitzending naar Indift, werden toegelicht. Als v/oordvoerders zijn opgetreden Torn Rot van de Ylamgroep, Mr J,H,van. Wijjc uit -Beimetroek, rechtskundig adviseur van
van het Comité, Ds gnipschcer, en Mr S. g .d. e Waard.
D«»r het Comité 'w*rden de dienstplichtigen verdeeld in twee
categorieën. Tet de eerste categorie worden gerekend zij, die
geen bezwaren hebben tegen don krijgsdienst. Deze categorie
wordt weder verdeeld in twee groepen, nl. een groep van dienstplichtigen, die aan alle oproepingen om in militairen dienst te
gaan, gehoor geeft, en een groep, die wol beraid is den militairen dienstplicht in Europa te vervullen, doch niet in Indonesië.
Tot de 2e categorie worden gerekend degenen» die zich stellen
tp het standpunt van principieele diens tv/ei gering, waarbij hun
bezwaren gebaseerd zijn op den Bijbel, op ethische of politieke
gronden.
Het adres, waar dienstplichtigen inlichtingen kunnen verkrijgen, luidt ; • J.Fran.sois. lid-e-rstraat 7 te ' s-Gravenhage.

19.
VII. NEDLRLAl<DSOgii B, ItD VA1J MIL^n.L.ffiH^
De Nederlandschc Boud van Militairen wsrd op 15 Juli 1945
te Amsterdam opgericht op initiatief van e enige N.&.£.ers en
soldaten, die buiten Nederland in geallieerd verband hadden gestreden. In het besin VLJI dit jaar hoeft het Hoofdbestuur een
beginselprogramma en een programma van actie samengesteld,
waaruit om*m.blijkt,dat lidmaatschap is opengesteld voor alle
Nederlandsohe militairen van land-, zee en luchtmacht,ongeacht
we!3:en rang zij bekleeden zoowel beroops- als dienstplichtig
personeel.
Het streven van den N.B.M, is naar een democratisch volksleger, waarvan de taak zal zijn het verdedigen van het land tegen
agressie on de verdediging van don internationalen vrede.Het
lidmaatschap vaa den Bond mag geen belemmring zijn voor het persoonlijke politieke inzicht van de ledon,waarbij con uitzondering
gemaakt wordt voor facis>;en,diu van het lidmaatschap zijn uitgesloten. D't bond zelf stolt zich
volgona zijn beginselprogramma op een p^ljrtiek n^jutraal stanclpunt,raac,r verklaart zich
een uitgesproken tegenstander van extiromisme 011 r.cht illegaal
optreden ontoelaatbaar en in strijd mot de helongon van het
Nederlandsclie volk in het algemeen en van do militairen in het
bijzonder*•
Het programma van actie van dan Bond vormoldt o.m. de volgende
verlangens:
1. Het vormen van een democratisch volksleger.
2. Het toelaten tot do kaderoploiding van allen, die daar op
grond van aanleg en karakter geschikt voor zijn.G-een voorrang voor hen,die cloor schoolopleiding of fiiiancieole onafhanfetelijkhéid eon voorsprong hebben op minder gesitueerden.
3. Vrijheid van organisatie voor den militair. Het wijzigen van
het reglement betreffende de krijgstucht in dien zin.
4. Het aanpassen van de bosoldi^iu ,on aan de huidige sterk gestegen kosten van hot levensonderhoud.
Voorts verlangens betreffende staatspen&ioon, onderzoek naar
de houding van het oude kader, terugneming van dinnstplichtigen in hun betrekking, wanneer zij met groot verlof worden
gezonden, enz»
Het Hoofdbestuur, van den Bond heeft op 9 November 1945 tot
den Miniater-President en den Minister van Oorlog en dien van

dien "van Marino hut verzoek gericht om toegelaten te worden als
belangcrivereeniging voor de lailitairon van land-, zee-en luchtmacht. Op dit verdook is dd.12 December 1945 door den Minister
van Oorlog afwijzend "beschikt, aangezien onder een militaire belangcnverceiiigin^ slechts l:an worden verataan ee:a vereeniging van
berpejjsmilitairen. Ben zoodanige vereeniging mag zich slechts ten
doel stellen het bevorderen of behartigen van do met de militaire
positie verband houdende belangen van haar leden*
In de ^B ondsp o s t", hè. t orgaan van don N.B.M, wordt de Ministerieele e resolxitie van 18 April 1933, III Af d. A en II afd.B No.60
(L.O. 1933 Hr 138), welke nadien herzion is, becritiscerd. In het
betreffende artikel wordt gezegd, dat de ministericele kennisgeving
een gecbt van conservatisme ademt,die in dezen tijd volledig misplaatst is en waarmede jle jor^ariisatie ^een ffinocgcn^kan _j^mcnJL
Het Hoofdbestuur zal zisch sxcriftelijkvenden tot de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer, met het verzoek stappen te ondernemen,die leiden tot vernadering van het reglement,"houdende beginselen nopens de werkzaamheden van militaire belangenvereenicingen".
Boor den l?.B.M.zijn ceni£e bijeenkornsfen georganiseerd,welke
ten doel haddon propaganda voor het lidmaatschap van den Bond te
makon. Te Amsterdam werd op 18 ïobruari 1946 aan een zoodainge bijeenkomst het karakter van een "bonten avond" gegeven door het doen
optreden van artisten.
Een bijeenkomst te Tou^e,well-c in hot bijsonder georganiseerd
was in verband met klachten van aldaar gelegerde militairen,vond geen
doorgang,aangezien de lioudor vrji hot café, waar de vergadering zou
worden gehouden, van den PAirgeriecstar geen vergunning voor do vergadering had vorkregen.De BoiJ.da.post wijdde ook hieraan ecu artikel van
q»van G-end oren, vo or zit t er van. don Bond,wonende te Amsterdam,dat weinig
bevorderlijk is voor don goeden geost in het Leger.

Het 14-daagsch tijdschrift van den Bond, dat dan naam "Gebeft
AchtJ|_ zal dragon, is no^ niet verschenen.
Het dagblad "Do Waarhcid"hGCft het in een artikel voor don
N.B.M» opgenomen en de tegen\ver?:ing,welkenhij hooft ondervonden, afgekeurd.Het blad ziet hierin oen welbewust streven $et leger"opnieuw
tot een hersenlooa werktuig te maken in handen van een reactionnaire
kliek",
Bij het afsluiten van dit overzicht word in de pers bekend gemaakt, dat do Minister van Oorlog voor allo militairen het lidmaatschap van den Bond heeft verboden.

VIII. ÜTHEOiiTg&E SOCIALISTISCHE 3TUDMTËFV'.SR3ENIGINS (u.S.S.)

Een aantal studenten te Utre oht heeft eind Januari 1946 het
initiatief genomen tct de oprichting van een Socialistische
Studentenvereeniging. "De initiatiefnemers begonnen met in een
"Mbdedeolingenblad" een beginselverklaring bekend te maken,
welke ala volgt luidde ;
"De Utrechtsche Socialiatische Student envcreeniging (U.S.S.)
in de overtuiging, dat do ontwikkeling van de menschelijke cultuur slechte tan volle; mogelijk zal- zijn in een socialistische
maatschappijt stolt zioh ten d*cl hot besef van geestelijke,
maatschappelijke en staatkundig- verantwoordelijkheid onder
do studenten te bevorderen en het besef van do noodzakelijkheidvan de vervanging van de kap i tali a t i s cho door de eooialia ti s chc
maat schappij vorm, aan te kweek en.
Zij stfit een vollodigo docrvoorih'; van het jLcBrgcr£.tisch
beginsel zoowol ep politiek als op sociaal gebied vo»r. Daar
dit slechts m«gclijk is, wanneer dit beginsel d^or de deelnemers aan het maatschappelijk en geestelijk loven algemeen aanvaard wordt on daar van studenten verwacht mag wordc-n, dat zij
lator oen leidende functie zullen vervullen, wil zij de dia«ussio onder haar leden en andere ptudcnton r ver de problemen,
die met socialisme on democratie verband haud ,n, tevordercn" .
In do toelichting op deze boginèclvorklari ig doolden de
initiatiefnemers mede, dat naar hunne mconing hot onderwijs,
zooele dat aan de Nodorlejadschc universiteiten wordt gcgevon,
onvoldoende aandacht schenkt aan do bevordering van het besef
van geestelijke, maat s chc. j uc l i .1 k ^ en gtc.'::.tkundi^^
dolijkheid onder do studenten. De U.S.S. meondc in doze leemte
niet t.lloon te moeten voorzien, nu-ar tevens achtte zij hot
hc.ar plicht in deze materie ook de richting aan te gevsn,
waarin haars inziens de cenig mogelijke oplossing ware te
zoeken voor do groote problemen, waarvoor de cultuur zich in
dit tijdvek ziet gopl£.c,tst. De initieti ofnemers zijn niet tevreden mot hotgeon reeds &an democratische waarden is vcrworvonj zij zien hierin slechts een eersten stap cp een lixgcn
weg. De politieke dcmc>cratiu , wcllto, zoonls zij verder toelichten, formeel in vele le,ndon vrn. ^Europr is verdorven, ia,
naar hun mcening, niet volledig zonder invoering Vt-.n de So^cielo
democratie, d.w. z. hot S^ooieJLismc. So oi c.li smo on damocrat^
achten zij onverbrekelijk verbonden.
De U.S.S. wonscht los to stc^an van elke politieke partij,
marr wil allen, dio het doel nastreven, w .erve ?r zij zich inzet, voroc-nigon.
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Coveren haddon pl.-jancn best-.iin tot oprichting, v.-.n 2 afzonderlijke socir.listiscbc atu.dontonvcrooniginc'-n, waarvan
er oen "bestond uit lazers van -'T)c. Vrij, latlicder" (zio
overzicht No 1). De beginselverklaring van de U. S. S. kon
echter beido groep on tot olk?.::-.r brengen.
Uit Au bespreking, welke tijdons de oprichtincsvorgo.dering plj.p.ts had, bleek, dat dv zich aansluitende studenten
tot uiteenloo^cndo linksoho grocpon behoorden ua verre v^.n
eensgezind waren. Zoo bevonden zich onder do toekomstige
leden communisten, pcrsonalistische socialisten (N.V.B.) en
sympathiseorondon met "De Vlam". Do vlag ^or vorecniging
pol bestaan uit con rocd vold, waarin oen witte uil. Over
de aanvaarding van de ||j[ntcrnation:-.lc^ als strijdlicd bestond verschil vm meening.
De workziamhcdon der vorceniging zullen bostrian uit
a. Hot org^niecoron van lezingen.
b, liet organisocren veoa disputen.
o. Contaet opnemen mot andere socialistische vcrcenigingen»
d. Contact •pnemcn met de TJtro«htscho Studentenwereld.
o. Set optreden in politieled acties,
f. Mcde7;erking aan hot oprichten van oen Volkshoogeschool
on opleiding Van arbeiders.
^cn aantal lozingen werd in. het vooruitzicht gestold, te
houden o.m. door JPrcfiDr L.tT.'iï.p.Roscnfcld, Prtf.Dr J.je.B.
de Jossclin do Jong, j?rèf.Dr M.G.J.Minnacrt, Prof.Dr j?.C«A.
Gcyl, Wr Dr Ir ^.van Konijnenburg, Movr.Alma-Hcynon on L.de
Jong.
De moesten dezer sprekers zijn lid van het Comité vo«r A.Ctiove Democratie> rïevT.Almt.-Fieyncn is de "bekende voorvechtster voor "Vrij Spanje1'1, terwijl L.do Jong do verzorger is
van hot politieke v/eckoverzicht Vcji de V.A.H.A. , en voorheen c.ls zoodanig optrr.d voor Radio-Oranje.
In het bestuur der verccniging werden oenige socialisten
gekozen en als ab-actis Sonja Maria Voorhoeve, oen communiste, lid vcji de C..f.N. on van het Culturcelo 3urcc.u dier partij, tevens lid van de "Landelijke Organisc.tio vr.n 3x-pclitiekc govangenon-1.
Voorz««vor is gebleken is het ledenaantal der veroeniging
beperkt gebleven.

23.
Dt.
"NOORD-ZUID".

Te Amsterdam ia gevestigd de goc jr
Vcrceniging "Noord-Zuid", wier dool is, "binnen de perkon voor do
internationale rechtsverhoudingen aangewezen, al datgene mot v;ottige middelen 'te doen, wat strekken kan tot het nader aanhalen der
banden met onze stamgenoot en in België, dus de Vlamingen, o. a. door
hot culturoele vorkoor te "bevordjron en de economische betrekkiiir.er
tusschon Nederland en België aan te moedigen.
Do schijnbare tegenstelling, wolke deze doelstelling
inhoudt, nl. eensdeels bevordering van het cultureele verkeer met
yjlj3.ane.er en, anderde els bevordering der economische betrekkingen met
Belj^ie, wordt als volgt verklaard:
De veroeniging is ontstaan uit een fusie van 2 groepen. De oene groep streefde vooral naar samenwerking tusschen Nederland en België en wilde een economische militaire on politieke
Unie tusschen Nederland, België en Luxemburg. Zij zag in de toekomst t
a. Eén buitenlandsche politieLo gedragslijn voor Nederland, België
en Luxemburg door het scheppen van een orgaan, dat de buitcnlandsche politiek dor drie diïclnenu.nde landen zou co&rdineeren.
b. Ban militaire samenwerking, te verwezenlijk 0:1 door het. sluiten
van een defensief verbond.
c. Cultureele samenwerking.
De andere groep l^gde den nadruk op de stamverwantschap en
verlangde cultureele eamenwsrking met
De vereenigir.g "Noord-Zuid" tracht haar doel te
verwezenlijken door:
1. Volksvoorlichting, o. m. door de radio.

2. Deelneming aan philologisclie en andere congressen.
3. Het uitzenden van sprekers en hot crganisoeren van tentoonstellingen.
4. Het vormen van studicclubs van studenten en afgestudeerden, het
houden van excursies on het vormen van bibliotheken,
D o_act i 9_zal ^e vo érj^ v/orden langs de Zuid-Nederlandsche ^gr oyincion. daar deze als middelsobied dichter bij de Vlamingen staan
dan de Noord-Uederlandsche. De Zuidelijke afdoelingcm zullen in
federatief verband staan met het Hoofdbestuur te Ansterdam.
Uti het vorenstaande mag blijken, dat deze vereeniging, waarvan onlangs oen af deeling werd opgericht te Tilburg,
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haar actie langs volkomen wettige v/jipn worisclit te vouren.Ni.;temin
verdient zij eenige aandacht, omdat te verwachten is,dat de belangètelling voor de Gr p o t-I?c^dj3rlaiadBc]io gedachte, zooals die in de doelstelling der vereeniging is omschreven, vooral zal "blijken te bestaan in de Zuidelijke provinciën, in de eerste plaats in NoordBrabant,zooals bekend uit de berichten over de Brabantsche Bewoging,
de bevolking blijk geeft van ontevredenheid over vermeende achterstelling bij andere Ncderlandsche provincieni
De B r ab an t s che, B e w e g ing^Jb 11 j f t er naar streven een sterke gemaanschap in het leven te roepen onder, het Brabantsche volk,, maar ook
ttisschen Noord-Brabant en de overige Nederlandsche provinciën. Daarnaast heeft de Beweging het vaate voornomen een einde te maken aan
de door haar vermeende achterstelling en uitbuiting van het Zuiden.
Aan de leden is door do leiding der beweging de taak opgelegd om in
de eerste plaats te tooncn,dat zij in staat zijn hun rechtmatige plao.J
in de Nederlandsche gemeenschap in te nemen.Do leiding is van mcening,
dat zoo in Bratrant een intellectueele achterstand moge hebben bestaan ten opzichte van het westen des lands,doze in een zeer snel tempo is ingehaald: hot onderwijs zou ccii geweldige vlucht genomen hobr
bonj ook het industrieele loven zou van groote waarde geworden zijn.
Ben der sprekers op een vergadering der veroeniging te Tilburg op 9 Maart 1946 liet zich als volgt uit: "Ik verzeker U,dat
als men ons aantast in onzo zedelijke en godsdienstige opvattingen,
onze bewoging eon fcllo beweging zal worden,juist omdat Brabant een
Katholiek land is".
"De Brabantsche Beweging moet, als het noodig is, tot verzet komen, maar ook zorgen, dat zij zolf de orde niet verstoort".

X . VEEEENICrIKG YAIÏ FJIT^CILS til: STATLELOQZID
IH FLDERLAND (?.D ,g .A. ) .

Deze verecniging is op 3O Mei 1944 opgericht als illegale
groep onder, den naam van " Int er c^s s on-G c me inschaf t Ant i-f eifccistischer Doutschcn in jiori J&icderlanden'1._,_ In Mei 1945 heeft
het bestuur op advies van Mr.G-.H.Slotomaker do Bruine, lid van
het partijbestuur der d , D. A.. P. , Jhr .W. G. S. San., berg, directeur van
het Stedelijk Museum te Amsterdam, en Me j. Mr M. A. Teilegen, directrice vrja het Kabinet van H.M. de Koningin, een einde gemaakt aan
het illegaal bestaan der Interessen-G-eme inschaf t en zich legaal
geconstitueerd onder den naam "Veracniging van Duitsche en Statcnl oo 7, o Ant ga; is t en in led > ?r l
De vereeniging staat in verbinding met de Joodscho GoBrdinatic-cominissic (J.G.C. ) te Amsterdam en met den Hulpdienst voor
slacht o f fors vanL Geloof ave r gor^ing _jvan_Jiet^ N c der l and s c h Ep i s c opaat (H.g««j. ) ta utrecht', welke Hulpdienst zich bereid heeft
verklaard de Katholieke leden van do V.D.S.A. in haar verzorging
op te nemen»
Het ledental van de V.D.S.A. bedraagt plm.400, van wie ruim
200 de Duitsche nationaliteit bezitten; de overigon waren voorheen van Duitsc'he nationaliteit. Al *^*"- d ie genen werden als leden
toegelaten, die, hetzij als gevolg van persoonlijke samenwerking
met de illegaliteit, hetzij na een nauwkeurige onderzoek, als'
daadwcrk: olijke bestrijders van hot nationaal-socialisme zijn
aan te merken, Het propageeren van e en bepalde politieke richting door de leden wordt door het bestuur nie toegelaten. Ongeacht hun politieke zienswijze kunnen alleen Duitsche en statenloose anti-facistcn, welke voorheen de Duitache nationaliteit
bezaten, lid der vereeniging worden»
Doordat de Y-DcS.A. nis legale vcreeniging optrad, was daa
in een communistische kern aanwezig; zij, die deze kern vormden,
zijn thans echter naar DuitscLier^d vertrokken.
Tijdens den oorlog gaf de lutoressen-Gemeinschaft een blad
uit onder den naam '[MittoJL^Tin^sblat^c^.Thans wordt door de V.D.S.A
eon blad verspreid ondor den naam, ''jln d_o d o c Ij.nge n" . ^
De bestuursleden, die allen te Amptordrin woonachtig zijn, kun
non politiek gerekend worden tot de sociaal-domooratenj^ een van
hen is vrijzinnig-democraat. Een der gewone leden, genaamd
C.W.B.Wallbach, wonende te Amsterdam, is tevens bestuurslid van
do Comraissic voor Rechtewezcnschappcn en Justitie van het J? o— _
^cnschapjpclijk B -re au van do C .? .IT^ en rechtslcundig advisuur
van do B.V.C.
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Do V.D.S.A» S;tolt zich ton doel "behartiging van de belangen
harcr loden,van wie een dool voor de wet onderdanen van een vijandclijken staat zijn, maar in feite tot de medewerkers van de» Verbonden Volken behoorcn. Zij streeft er naar te -^ \nifostooren,dat
er ook Duitscho anti-facisten zijn.
t•

XI. _ VERBOND VAN STAlEilLOOZE SLACHTQggaRS VAK HUT FAOISMB.

Dit verbond is op 11 Juni 1945 op initiatief van Dr.Bernhard
Karlsbcrg, rechtskundig adviseur, wonende te Amsterdam, opgericht.
Het plan tot de oprichting was reeds in don bezettingstijd ontworpen. Het aantal leden bedraagt thans ongeveer 350.
Voorzitter van het verbond is do bovengencomdc Dr.B>Karlsbcrg;
secretaris A^.A.g^Tonner te Amsterdam en lid van het bestuur Dr*
Bi c har d S^tr au ss te Amstelveen^
Het doel van het Verbond is o.m, : in Nederland verblijf hd>udondc statonloóze personen, die hun nationaliteit tengevolge van
maatregelen van autoritaire staten.verloren hebben,te vcrecnigen en
hun gemeenschappelijke belangen te behartigen)
Hot frevorderen van een regeling,die voor etatonloozen het verkrijgen- van het staatsburgerschap van hun land van verblijf op ruimeffihaalopenstelt»
Het Verbond heeft geon politieke doelstelling en laat geen politieke activiteit binnon hot kader vm sijn werkzaamheden toe.
Lid kunnen worden t
zij, die statenloos zijnj
zij,die hun vroogoro nationaliteit tengevolge van maatregelen ran
een autoritaire regeering hebben verloren.Wie voor of gedurende aen
oorlog .op eenigc wijze met Duitschc en/of in dienst van Duitschers
staande instanties heeft gecollaboreerd of wie een leidende functie
heeft bekleed in eon organisatie, die met de Duitschors of hun bondgenoot on heeft sanengoworkt, kan gc-cn lid worden van het Verbond.

xii . • PB POLEN
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A.a.ond van R.SI.^oolsche ..Vereefii£in^.en_in. TfederlancL.
B . Onde rgr Qnds olie "PQ^lg. aha. JJtt1.id-Q-r.Ë- rni.a,^'tiie „in Tf ederland .
Do hier te lande - voornamelijk in de Mijns treek - ten
getale van plm. 5.000 vertoevende Polen hebben zich vereeni.^d in twee verschillende organisaties. 1 2 n dezer vereenigingen staat onder leiding van J_an_ Zaremba , die achter de
ex-Poolsche Regeering te Londen Bts.2.t, de andere wordt geleid door Fr an si s eek ^'alkowiak, die aan de sijde van de tegenwoordige arscaau-ïlegeering staat. De eerste bond noemt
zich de Ondergronds ohe Poolsche S tri j d organisatie, de tweede
e r s e n i i n e n in
De groep van Zaremba is de kleinste en omvat plm. 150
mannen, die allen voorzien zijn van een legitimatiebewijs.
Zij weigeren halsstarrig een vertegenwoordiging van de tfarschau-Regeering te erkennen, omdat deze onder Russischen
druk tot stand zou zijn gekomen en Rmssisch georiënteerd zou
zijn. De organisatie zal alleen -een natioi^aal-consitutioneel
tot stand gekomen Regeering erkennen, xaremba meent, dat 5
millioen Polen, die zich buiten het vaderland bevinden, er
evenzoo over denlr.en.
Het heeft bij de in de Mijnstreek verblijvende Polen, die
aangesloten zijn "bij den Bond van Walkowiak, verbittering gewekt, dat de vlag, welke vroeger als symbool van trouw aan
het vaderland door de Poolsche organisaties in processies,
enz. , werd meegevoerd, thans in handen ia van de Zarembagroep.
Vte-lkowiak woont sedert 131? in Limbu .3 en heeft veel gedaan ter bevordering van het cultureele vereeni^ingsleven der
Polen. Gedurende de laatste jarm voor het uitbreker! van den
oorlog was hij voorzitter van den 4H,;%emeenen .ffoolscjye^ ffoncL.
Kort na den inval der Duitschers in Nederland zijn de Poolsche
vereenigingen ontbonden en na de bevrijding is het niet gelukt een eenheid te herstellen als gevolg van het optreden
van Zaremba. Vermoed wordt, dat ook onder de leden van den
Bond van ./alkowiak zich veel aanhangers van Zaremba bevinden.
Nagenoeg alle in Nederland. verblijvende ^olen zijn vredelievende burgers. De aanhangers van Zarembc. zijn eenigermate
strijdlustig aangelegd, de anderen zijn gematigder en voorzichtiger. Zaremba meent, dat zijn organisatie meer verdiensten heeft en dientengevolge mee:? rechten. De meoningsverschillen tusschen beide groepen zijn niet. van dien aard, dat
er ongeregeldheden van eeni.^en omvang uit zouden kunnen
voortvloeien.

XIII. AHDSKE VKEEIgELIHGjjj^ 28,
I1 aliaan ai che^Qnt^pjr^iin^gjg^ing^
De Italianen in Nederland trachten te komen tot stichting
van een verooniging onder den naam van It^liasiischoOntspanningskring^
Hot voorloopigc secretariaat van het initiatiefcomité is
gevestigd bij A.Marandi te Amsterdam, In Februari 1946 zijr
de in Limburg wonende Italianen uitgenoodigd oia oen vergadering bij te wonen, welke in een te Heerlen gevestigd café
werd gehouden en waar Marandi, die vergezeld was van een COE:
missie, samengesteld uit leden van den Ontspanningskring to
Amsterdam, het woord voerde. Er werd een afdeeling van den
Ontspanningskring voor de In Limburg wonende Italianen,
waarvan er ongeveer 200 opgekomen waren, opgericht,Het doel
der vcreeniging,welke de democratische beginselen is toegedaan, is een algemoonc verbroedering onder de in Nederland
wonende Italianen te bevorderen en om hun geestelijke en materieeïc belangen te verdedigen,Marandi protesteerde tegen
de aanwezigheid van 5 Italianen in Nederland,die tijdons
de bezetting door de Politie de hand boven het hoofd zou
worden gchoud.en.Hij verzekerde de aanwezigen,dat de Italiaanschc autoriteiten er zorg voor zouden dragon, dat -doze
Italianen het land zoudon moeten verlaten,

Italianen,

Yoego-Slaven.

Een deel der in Limburg wonende Yo^oslavcn heeft zich
onder leiding van Ajrboja Harusa, gcpensionncord mijnwerker,'
wonende te Heerlen, uitgesproken voor de Tito-regoering.
Zij hebben contact met do Kedorlandsche communisten.Aan
Marusa is door de Politie reeds medegedeeld,•dat op Nederlandsch grondgebied goen politieke agitatie van vreemdelin
gen wordt geduld.
Het is niet uitgesloten,dat de politieke inzichten der
vrecTadclingen in Limburg, oorsaak zullen worden van ondcrlingcn politieleen s tri j d, vooral, indien hun a.-vntal als gevolg van de groote vraag naar arbeidskrachten in do mijnstreek zou toenemen.
De m^-jnwerkersbcvollciiig in Limburg begint zich afkeurend
uit te laten over de evcntueclc vestiging van meer vreemdelingen aldaar» Zij ziet in hto.toekomstige "loondrukkers".
In eon afdcelingsvergadcring van den Algemeenen
Bond
van
•—•• -J"*--^ —-^ • —1~
-« «— -—^--.-*«Wgrkcr s jin _ het_Mijnb o dr i j_f word zelfs met algemeene stcm, men het besluit genomen om onmiddllijk tot staking over te
gaan, zoodra vreemde werkkrachten in het mijnbodrijf zouden
warden tewerkgesteld.
t
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XIY. EENHEIDSVAIICEHTRAIS»
Op Zondag, 3 Maart 1946 is in alle Roomsch-Katholieke kerken een herderlijk schrijven der Bisschoppen voorgelezen,waarin den Katholieken richtlijnen werden gegeven voor hun plaats
en hun taak in de samenleving.
Nadat daarin voor Katholieken onaanvr'-ardbaar zijn. gen**»"'»^'
0organisaties, wier beginselen in strijd zijn met do christelijk
leer of wier daden en practijken in feite de christelijke leer
ondermijnen", worden 2 organisaties met name als zoodanig aangeduid : de E_.J[J3._ en het N.V.V. De weg voor de Katholieken is
dus duidelijk. Degenen van hen,die lid zijn van een der genoemde organisaties, zullen voor dat lidmaatschap moeten "bedanken.
De veronderstelling ligt voor de hand, dat de fusie-pogingen
van het N.V.V.'mct de B»V.C.ni-t weinig hebben bijgedragen tot
de beslissing van het Episcopaat ten opzichte van het N.V.V.
De E.V.C, heeft op de beslissing van de Bisschoppen o.m.ge.reageerd met een "opeij brief aan het Doorluchtig Episcopaat" in
"Werkend Nederland" van 8 Maart 1946.Het haalt de statuten der
vakcentrale aan, die een omschrijving geven van het doel der
organisatie en de middelen,die zij aanwendt tor bereiking van
dit doel. Op grond van haar doelstellingen rnucnt het Hoofdbestuur de grondslagen, waarop het door het Episcopaat uitgevaardigd verbod berust, te moeten afwijzen.
De Al^empene Bond van Werkors in hot MijnbodrIjf zal,zooals
later is bekend gemaakt, niet onder het verbod vallon.TIet gevolg
hiervan kan zijn, dat de fusie van dien Bond met de E.V.C.,waarover besprekingen gaande waren,niet tot stand zal komen,
Door de E.V.C, worden momenteel twee acties ge voord,nl.die
voor het breken dor diploiiatieko en handelsbetrekkingen met Span
je en die onder de D.U .W.-arbeiders. Beide acties worden krachtig gesteund door het Dagblad "De Waarheid".De actie tegen
Fr anc o-Span je, welke beschouwd kan \rorden als oen propagandaactie, heeft zich tot nu toe bepaald tot eon korte proteststaking bij het lossen van eon s chip,geladen met Spaanêche sinaa
appelen, en het houden van eonigc bijcen!:oiasten,Do indruk werd
verkregen dat de arbeiders zelf het nut dezer staLing niet hebben kunnen inzien, doch d'oor do E.V«C.daartoe gedreven zijn.
Reeds geruimeKtijd zijn in de ^aarheidj^, in "Werkend jredorl_and"_(orgaan van de E.V.C.) en "De Vlam " arti^kelen verschenen,
waarin ga? de grieven der D.U.W.-arbeiders werden behandeld en de

30.
E.V.C.had reeds aangekondigd, dat een landelijke actie voor verbetering der arbeidsvoorwaarden op de objecten van den Dienst
Uitvoering Verken in voorbereiding was»
'''
f /
O

^

Do landelijke bedrijfsgroep Bouwaal-ken dor E.V.C, heeft een
onderzoek naar do looncn, arbeidsvoorwaarden, sociale, hygiënischeen algemeenc toestanden ingosteld en eerstdaags aal een rapport
daarover in druk verschijnen.
De cischon van de E.V.C, zijn t
!•
Handhaving der Collectieve Arbeidsovereenkomst van den
Wator-,. Spoor- en Wegenbouw met afschaffing van hot tariefsysteem.
•
2, Invoering van ten hoogste drie loonklasson.
3«
Aanstelling van een competente workleiding.
4»
Erkenning van de E.V.C, on van de votrouwè«gsmannen,
5.
Verbetring dor sociaal-hygiënische toestanden, van het ver~
voer en de vorstrokLing van klecding en schoeisel.
Geoorloofd doktcrsbezoek en geen jeugdaftrek op het loon.
Onder de D«U»W.-arbeiders zal een potitionnüiacnt ter ondertcckcning circulooron, waarin deze eisenen \vordcn gestold.

April 1946.
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