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I. GO&LJDiaSTl>OriJ:) .PAliTIJ
D3 Landelijke bijeenkomst van de Communistische Partij Nederland, wnlke op 23, 24 en 2'j October 1945 to Aast jrdain zou plaats
vinden, is uitgesteld tot de 2e helft van de ma^nd November. De
reden daarvan is vernoedslijk, dst men tijd ;il #innen, ov-dat de
ge \oederen der^enen, die ontevreden sijn over cle actie ter'-n de
troepenuitzendin"en naar Indonesië, weer tot ru.üt bullen zijn w-komen.
ïnmid els hebben in Octobor in alle districtyafdesj-ia^on alg&~
meene ver/r^derin^en plaats gehad, warx de e f geve: relieden worden gekozen, die aan de Landelijke Bijeenkomst zullen deelnemen. In hot
meerendeel der districten werden bestuursleden tot afgevaardigden
gekozen, aoewel vsn de zijde der loden hierto 'en vat.k een sterke
oppositie was. Op deze ver^aderin^sn, .iet uitzondering van die
v;.n het district JLnsterdaia, k 'San de ontevredenheid van verscheidene leden tot uiting, toen de actie der Gom runistische Partij Nederland te^nn de troepenuitzending ter sprake kwam. Vooral onder de
oudere led-n was dit ,7iisnoe#3n merkbaar.. Zij meenen, dat het prestige v?.n de partij heeft geleden. In alle districten is &?.n de afgevaardigden dan ook de opdracht gegeven, de ontevredenheid ter
kennis van de partijleiding te brengen. Op vele districtöconferonties was een vertegenwoordiger van den Partijraad aanwezig. Kennelijk met het doel invloed uit te oefene op de keuze der afgevaar~
digdên, opdat zooveel mogelijk personen, die het vertrouwen van
het partijbestuur genieten, .-naar Amsterdam zouden worden gezonden.
Andore punten, \vell:e in de vergadering ter sprake kwa ten,
warens herziening van alle loonen, het vorbrelcen der betrek^ ingen
tusschen Nederland en Spanje en definitieve erkenning v?n de 73enheids Vak Centrale. Vooral voor dit laatste onderwerp bestond frroote belangstelling; aangedrongen v?erd op uitbreiding van de macht
der vskvereenigin-ren. Voorts werd Tevrea^d hoever men .?evorr"':rd
waa t.a.v. de Stichting Radio Werken Nederland.
Het Partijbestuur en de Partijraad hebben gedurende de afgeloopen weken vaek en langdurig geconfereerd. De belangrijke figuur
v;as vanzelfsprekend Paul de Groot. Naar verluidt heeft men zich te
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Moskou niet gohe^l kunnen vereenigèn met de houding der partij lu
Nederland, die men te slap achtte. Plannen zijn in voorbereiding
voor reorganisatie van de administratie van "de Waarheid", o:n tot,
bezuiniging te komen. De filiaalv/inkesl van het blad zullen worCsr.
opgeheven. Voorts wil aen door een grootsch-op.^ezette propaTanda
de groote nassa der arbeiders tot tootreding tot de partij bunepen
en zoo nogelijk ook bekende figuren uit de arbeidersbeweging, als
onlangs B. Blbkzijl vtn de E.V.C. In alle edities van "De Ws-.arJ.it; i.-T'
werd het portret van Blökzijl afgedrukt, vergezeld van de tekst v?:-,
de rede, welke hij uitsprak ter .^ele'tenheid van de uitreiking ver
zijn lidmaatschapskaart.
II. CCB-JJ.^IbT.iK^QIT) "S^AHTACUS".
Behalve de gewone onder grondt; che ^ctie in vakvere-^ni gingen
enz. is ven den Spartacusbond weinig naar buiten gebleken.
Het blad "Spartacus" wijaigde zijn aeening t.o.v. het ontstaan van de Septemberstaking te Aasterdaia, welke het aanvankelijk
als een "spontane daad van de massa" had gekenschetst. Thans neeci"
het blad op grond van Iater3 berichten, welke het bereikt hebben,
aan, dat de beweging was georganiseerd door de Cj.p.N.
Den Ministur-Preeident beschouwt Spartacus als den directeur
van een F.V., die financieel volkoaen in handen is van haar geldschieters en als uitvoerder van den wil der b:.itenlandoche financiers, waeryaede gedoeld wordt op de Vereenigde Staten van Amerika.
In dit licht fciet Spartacus de maatregelen, welke de Minister-President in zijn onlangs gehoudon radiorede a?nkondigde.
De voorgenomen prijsverhooging van de boter heeft in deze,
en ook in andere rovoluionnaire kringen, nogal aanleiding gegeven
tot critiek en is aangegrepen, 021 den arbeiders te su/^ereeren, dab
de Minister in feite gezegd heeft*"Iert de arbeiders de margarine
eten, de boter wordt voor de beter gesitueerden gereserveerd."
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De R.C«P. heoft de radio-rede van den Minister-President
aangegrepen om in "De Tribune" een liernleu-.vden a nval te doen op
het Kabinet. De aangekondigde vaa:tre pelen vordon beschouwd als
uitsluitend p-cnonen ten bate van het groot-kapitaal on ten koste
van de arbeiders, terwijl het blad in verband hiermedo tevens
wijst op het verval der socia&l-d')aocratie, vertegenwoordigd door.
de Partij van den Arbeid, die me de -verantwoorde lij k is voor de
politiek der Regeeringi
In "de Tribune" van 19 October 1946 v/erd een tele<?rara af ^-o-drukt, gericht aan de IVe Internationale in Nederland en volgens
de onderteekening -gerzonden door "les 2^.0^") travailleurs et soldats Vietnaar'.cns en Prance", waarin sympathie betuigd werd met de
Septeniberstaking. Aangenomen kan worden, dat dit tol e gram verzonden is door bemiddeling van y/OüTELl i'Tj^ELjLN, hoofdbestuurslid van
de R. C. P., die sedert e ;ni"-on tijd in Frankrijk verblijft tot het
volgen van een cursus a n de KSadersohool van de ^'ransehe sectie o
De R. C. P. is het niet eens ciet bet advies, dat door eeni?e linksexti'eai.stische gïoepen, 251 j bet ook in 't Toheim, aan militairen
is 'regcven, nl. oia onder te (luiken* Dienstweicoriag iö volgens
de Trètzkisten geen wapon in den atrijd tegen het kapitalisme.
Bij dienst" ?e i Boring of onderduiken zou slechts belang hebben het
"kleinburgerdoin", dat terursohrikt voor de ellende v- n een oorlog,
die de zijne niet is. De Tribune haalt in dit v^rbanc"1. de woorden
van Lenin aan: "De uiteindelijke oonsequ.entie v?n den klassenstrijd
"is de burgeroorlog. Leert schieten} in dezen tijd -eslistjon de
"wapenen i wat is een re volutionnaire klasse weard, die zichzelf ont"wapent? rte''apenae strijd is noodig om de bourgeoisie t^n val te
"brengen. 3estae.t er een runsti^er oogonblik dan juist tijdéfca den
"oorlog de kapitalisten ten val te bren^n, als de ontevredenheid
"algetieon is en de band tusschen soldaten en arbeiders sterker dsn
"ooit?"
Voorts zich tot de soldaten richtende, schrijft "De Tribuno1'
"Leert met de wapens or.igean, duikt niet onder, ma.? r be-m-ijpt -?:oed

"deze oorlog is onze oorlog niet, hebt geen enkel vertrouwen in de
"kapitalisten en hun regeer.Lng, Hebt geen vertrouwen in je offiBeieren, die tot een vijandige klasse bohooren. Strijdt voor j ui"lie rechten» Strijdt voor de verkiezing der officieren door sol"daten-comit6*s, strijdt voor een democratisch volksleger, .velks
"leader dient te worden bewapend en geschoold door de arbeidersorganisaties» "
Getrouv; aan haar principe, om overal waar de gelegenheid
zich voordoet tot staking aan te zetten, heeft de R.C.P, te 's-Gravenhage pamfletten verspreid onder het pnrsoneel v-?.n de Haarsche
Tra-nwog Maatschappij en onder aangeslotenen bij het N.V.V. .Aan
het H.T.M.-personeel wordt daarin geadviseerd, om tor verkrijging
van een bepaalde spaarregeling en oen .i.inimum-loon van f. >4.- POV
week, l.iet voorbeeld van de /aijnvrerkers te volgen en gedurende 24
uur te staken onder de leus "Loonen omhoog - prijzen omlaag".
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PARTIJ VAN D23 DAAD,

In verband met de actie van de Partij van de Daad ter /?(=-•
leg^nheid van de staking, welke in September j.l. v?erd geproclame-,.:ü
als protest tegen de troepenuitzenfïino; naar Indonesië, worden hier-na eenige regels aan die partij gewijde
Zij wordt door de C.PéN. zeer welwillend behandeld, doch
de indruk is niet verkregen, dat zij als oen mantelorganisatie
daarvan moet \/orden beschouwd. Tot dusvetre is zij nog slechts te
Amsterdam georganiseerd on heeft daar eenige honderden leden»
Er word n pogingen in het .;erk gesteld om te 's-Gfravenhage tot de
stichting van een afdeeling te komen. Daartoe zijn in October j.l.
uitnoodigingen ^ezonden a?n personen, van wie vervracht 77 ord, dat
zij mot de beginselen van de partij sympathiseeren, om op 1O October 1945 een bijeenkomst in Pulchri Studio te ' s-P-ravenha ^e bij te
7/onen. Aan deze bijeenkomst is een bespreking voorafgegaan tusscnen
het bestuur van de Partij van de Daad en het bestuur van de "Nederlandsche Coöperatieve ^iro-Crediet-Ring U.A.", waarbij werd ovr.. ecrtgekomen, dat de "Ring11 convocaties van de Partij van de Daad aan de

- 5"Ring"-leden te 's-Gravenhage zou zenrl n en de P. v.d. D, convocaties van den Ring aan led^n v?n de P. v.d. J), te Amsterdam. Op dov:
bijeenkomst, waaraan 25 personen deelnamen, werd geen beslissing
genomen, maar wel 'erd aangekondigd, dat spoedig een openbare vf.xgadoring te ' s-<rravcnhp ge zou plaats vinden* De beide sprekers j
P«F.^ Krjejaei*3 en H«B, Bakker;, btïlichtten de doelstellinTen van de
partij, die werd gekenschetst als een "bundeling van alle Wvlv/illonden". ïlrejiers gaf e~n beschouwing ovor de "grondwet" ven de
partij, de "TJniverseele wet van de Liefde" on gaf critiek op de
Verleen, die naar zijn meerling hun profetische tac']r niet vervul d er
Beide s^reJ.orc verklaarden nadru! ';elijk, dat zij v .'rrjachttcn nof,
vaak in conflict niet de overheid te zullen komen.
Voorzitter van de Partij van de Daad is P.?* Krejuerst kurs ':-handelaar, V7onende de Lairssnestraat 13 te Amsterdam, waar hij a?-r,
het Rokin eon liandel in schi?.clorijcn en meubelen drijft.
De secretaris-penningmeester is genaaid 3« Veu^eï1, wonendo
Aalsmeerweg 113 T I te Amsterdam, alv/^ar hij de^l uitmaakt van de
arbeidsreserve. Hij komt voort uit de S.D.A.P. en voor den oorlog
werkte hij mede a?n hot Instituut voor Arbeidersont .'ik':eling. TT£
de bevrijding heeft Uij zich aangesloten bij het toen opgerichte
"Verbond ven ï/erkers"j letor trachttv? hij eon positie bij de T..V.'J.
te verkrijgen, doch dit mislukte•
Als propaganda-leider treedt op 'JirB^JBakker, edministrateui',
wonende „larnixstraat 284 te Amsterdam. Hij werd op 19 September
1946 als verdacht van opruiing gearresteerd, op 24 bepte^ber d.a.v.
aan don officier ven Justitie voorgeleid, doch eonigc dagen later
in vrijheic' gesteld.
De aanhouding had plaats als gevolg v^n d'e door 3: kker gevoerde actie togen de troepenuitzending naar Indonesië.
De partij geeft een bied uit onder den na i "De Omwenteling"
De redactie wordt gevormd door ]3*^7?iloo.>B» Vougcr, Tj. Bresters
en II. jlolzaus. Omtrent Piloo, die houder van eon rij'vielstalling
te Amsterdam is, kan worden medegedeeld, dat hij talrijke vonnissen t rzake van vermogens- en econo .ische delicten te zijnen laste
heeft.

- 6De partij heeft in haar doelstellingen veol ontleend aan c' o
werken van Edward Bellamy: "Lookingbackward" en "Equality" , in ;.o •'-.
ïïoderlandsch vurtaald resp. onder de titels "In het jaar 2000" er.
"Gelijkheid voor allen",
Hieronder volgt hot ont /erp van de beginselverklaring en
het programma der partij t
Als eenig juiste Grond /et voor de saaonleving aanvaarden wij de UniV' rseele \7et der Liefde, zooals neergelegd :;.r_
de woorden: "Gij zult Uwen naaste lief hè ben als Uzelf."
Hieruit vloeit voort de medeverantwoordelijkheid varieder voor het geestelijk en materieel welzijn van de gansene menschhcidi
DOEL:
De Grondwet te dienen.
Wij achten het daarom onze taak allo "eestelijke- en
maatschappelijke vreagstul'L'cn voortdurend te toetsen aan en in het opcnbarr in het licht te stellen van - deze
Grondwet.
Wij streven naar een totale omwenteling op geestelijkmaa t schappelijk gebied om regeermacht, wetgeving en maatsctcv;
pelijke verhov.dingon in overeenstemming te brengen en te
houden met deze Grondv/et»
Wij achten het onze hoogéte roeping deze Grond ;et vrijwillig door ieder te doen aanvaarden als fundament der levensverhoudingy
BEGIKS. ...V. -IlKLAiaHG l
Als grondfout in de huidige sa-ienlcving zien wij het
ve; krachten vsn de Grondwet der Universeele Liefde. De
mensch is toegerust met zelfbewustzijn en in staat ovor
zichzelf en de stof te denken. Hierdoor is hij in staat
om geest en stof dienstbaar te msken asn de Grondwet,
In de mensch is de mogelijkheid aanwezig om bewust te
•vorden van - en te reageoren op - de inwerking van ITosmische
Krachten, die de Grondwet inhouden.

- 7Met «rebruikmaking van die Kosmische Krachten is de
zelfwerkzame mensen in staat gesteld den hoogst en goesteli,jkdn- en materieelen br.oei te VTrvrezünlijken, welke door iiov
streven naar de Grond' /d t zijn dool zal zijn.
Wij ontkennen de noadlots^edechto en de daaruit voortvloeiende fatalistische filosofieën.
Binnen het r^-cm der Grondwet achten wij het streven
naar stoffelijke welvaart niet to ^ongesteld aan het strevor.
naf.r geestelijke welvaart.
lïensch en maatschappij beschou'/oncle vanuit de GrondvK-v,
nemen wij de volgende standpunten in:
A. INTL^TA^IOITA'L - TASLPUT.ÏT »

Wij propagoeron -de broeds s dia;) van alle Jienschen en
kunnen dienovereenkomstig het nationale bsl?.n<t niet laten
provaleercn ten koste van andere gGüneensclïappcn. ï/ij aanvaarden de mede-v ,'rantvoordulilkhijid van allo nunschen, onverschillig tot welkon staat, ras, volk, % loof , rang, svah
of beginsel zo meonon te bohoorun en zullen voor allen TOlijkelijk op de bres strt-n.
Wij erkennnn hier on nu den Weroldstaat en streven
naar eon wereldftottvcrn ment, waaraan de nationale ,°rouvcrnünenton' ondarro schikt zullun zijn, zonder dat du cultr-ro;;le
ZGlfstandie-Vcid d.;r volken wordt aangetast*
B. STA;I1)PDET B^Tir.jJ'ii'LirDE D^N ST._AT LIJ PL V .:CJHCII).

De Sts-at bestaat voor d n m-.^nsch, m. o t de monsch voor
den Steat. Wij erkennen de onschundbaarhoid van du -nenschelijke pt>rsoonlijkhv;id. DJ individuoole vrijheid is het hoogste goed van den mensch, welke door T. .-meenschap un ovurhoid
dient te word -n gowaerborgd binnen het rarm dor Grondwet»
Staatsbomooijnis wordt door ons niet bepleit als dool^op
zichzelf, naar alleen den wannour dit noodij» is, om to beletten, dat het eene individu door het andure vordrukt sror«l^
.dat de vrijhoid van dun een geun beletsel vormt voor de vri,-;
heid van den ander of in strijd kont met het welzijn der pc»
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meenschap*
De gemeenschap dient gebaseerd te zijn op het beginsel van algeheele solidariteit, voortkomende uit de Grondwet en niet op het behalen van winst ten koste van de geitoi.u
schap.
Wij erkennen de vrijheid van Godsdienst en gebeten,
het recht op zelfstandige ontplooiing, vrijheid van beroep,
vrijheid van woord en geschrift, vrijheid van drukpers, vo.'-eenigen en vergaderen, kortom, iedere vrijheid onder eerbd -. d i ging van de Grondwet*
C. STANJPIJHT 3ET_B£PFiasrDE PKuOCï<ATIEt
Wij verwerpen dictatuur, sta? tsabsolut isme, of écn
partij-stelsel. Wij stellen ons op democratischen grondslag
en erkennen de sociocratie (besluit nemen bij algeheolo
overeenstemniing) als hoogere vorm van samenwerking»
J}. STANDPUNT BETREFFENDE HET fiEV/3SLD.
Wij achten, het geweld in strijd met de Rede en meeneii,
dat gebeld niet alle middelen, die niet in strijd zijn met
de Grondf/et, bestreden dient te worden* Overeenkomstig dj
eisenen, voortvloeiende uit do Grondwet, strev m wij naar
de opheffing van alle oorzaken van oorlog en naar regeling
der geschillen op basis van de Grondwet, zoowel nationaal
als internationaal» voorts naar het vestigen van een op internationale solidariteit gerichte rechtsorde.
In den strijd vpor de Grondwet nemen wi ,1 niet alleeji
een verdedigende houding aan, doch ov -ral waar de Grondwet
verkracht wordt, zij het zander wapengeweldr in de aanval
Wij ontkennen, dat de staat het recht zou hebben,
personen tegen hun gev/eten en v/il to c' wingon militairen
dienstplicht te vervullen .

- 9E. STANDPUNT BETREffF^'-. 'DE HEI. ü
streven er naar, dat de beveiliging van maatschappij en individu beiden niet het vorgeldin'jseloment primaiz
is, doch de zorg om. de evennaaste weer als volwaardig ment"..
zijn plaats in de samenleving te doen innemen. De cellulair
straf wordt door ons verworpen en dient te v/orden vervangerdoor opvoeding o.l.v. vc?n psychiaters. De doodstraf wordt
door ons onder alle omstandigheden af ge?;ezen en bestreden»
onidat zij geen correctie Van hot individu kan inhouden en
wij in deze vergeldingsstraf een aantasting zien van de onschendbaarheid van de aienschelijke persoonlijkheid. Ook
hier erkennen wij onder alle omstandigheden "ons broeders
hoeder" te willen zijn, overeenkomstig de Grrondwet»
F. Wanneer de partij in conflict komt met gewetenszakon
wordt ieder individueel lid volkomen vrijheid van handelen
toegestaan»

1 . Om de grondwet te dienen willen wij een zoodanige financieele en maatschappelijke hervorming, dat hot mogelijk
zal zijn, de consumptie op te voeren tot het peil der productie en deze productie op te voeren rac-t gebruikmaking van
alle technische so gelijkheden. "ïot het hoogste peil.
Hierdoor zei ieder een goed bestaen hebben, dat steeds
hooger 2al worden opgevoerd» «,'aar de machine in steeds toenemende mate de taak van den -aensch overneemt, vervalt niet
txet recht van Eille mensch^n om te doelen in den overvloed
door de machine voortgebracht, 'ij erkennen de gelijkwaardigheid van iederen arbeid in het voortbrengingsproces,
zoodat dienovereenkomstig alle arbeid in principe gelijk
gewaardeerd dient te worden»
2.

Hïij erkennen, dat het vraagstuk d«r productie in prin-

- 10 cipe is opgeloBt door de ontwikkeling van het technisch
^
kunnen en kennen, doch dat &. n er tot op heden niet
in geslaagd is- den brug te slaan tusschen het verouderde hapitulistische stelsclj ontaardend in crises en oorlogen en eon
maatschappij, waarin welvaart, vrede en vrijheid voor iec1 :'.
gewaarborgd aullen zijn.

3. Wij erkennen, dat het goud en de daaruit gefantaseerde
credieten hebben geleid tot eon machtsposItie ven weinigen,
waar de geheele wereld onder gebukt g?i?.t en waaraan de re~
georingon ondergeschikt zijn»
4» De volksvertegenwoordiging behoort als overgangsstadium
de geldschepping znlf ter hand te ne.ien en 'vel op de basis
van den rijkdom van goederen en het vermogen om goederen
en diensten voort te brengen.
Koopkracht -eet worden toegevoegd in den vorm van een
dividend voor allen en de re weering dient zorg te dragon,
dat zij de stijging der productie op den voet volgt, zoodaL,
koopkracht en productie elkaar dekken.
Hierdoor wo-rct liet geld van machtsmiddel tot ruilmiddel
en is de v/e<? open. naar een samenleving, waarin door evonredire koopkrachtvcrcieeling hebzucht en eigenbaat niet lanfi^r
op den voorgrond staar,, waarin niet het bezit, doch de adel
van geest en karakter d3 Hiaat staven zullen zijn voor eear en
aanzien.
5. Doordat alle rommonde factoren iir- het voortbrengingsproces zijn opgeheven, gebruik wordt ^o.naakt van de nieuwste
vindingen en verbeteringen, die het arbeidsproces kunnen
vereenvoudigen en vergemakkelijken en eldus de productiviteit van een arbeid tot ongsV:ende hoogten zal opvoeren, zal
op de snelste wijz.e een samenleving /ordyn bereikt, waarin
armoede en gebrek zullen zijn uit<rebannen en vorvan^en door

- 11 de zekerheid van bestaan van wieg tot graf,
Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een samenleving,
waarin ieder geeft naer vermogen en ontvangt naar bshoefts.,
waarin de economische grondslag zal zijnj Gelijkheid voor
ieder in de welva- rt der gemeenschap, als de grondslag, c-.n
het meost in overeenstemming is met do Grondwet.
6. Het partijcongres zal van tijd tot tijd beslissen, wel. te
wijzigingen of aanvullingen zuUlen worden toegevoegd met
uitzondering van doel en beginsel."
De partij heeft tot nu toe nauw samengewerkt met "De Vroövstichtors" en den Ned. Bond van Militairen en haar actie vrij .'el
uitsluitend gericht t e go n de troepenuitzending naar Indonesië.

In de E» V, C. is een oppositie ontstasn, wolke zich scherp
verzet tegon de voorgenomen fusie .«et het N»V.V. In Amsterdam
schijnt deze oppositie-groep nog niet voel "cc bete-jkenon, maar in
Rotterdam, Dordrecht er i-roninren raag zij niet onderschat worden.
Dat het aantal tegenstanders der fusie in Amsterdam nog niet groot
is, kan verklaard worden door bet grootc aantal C.lP.N.-leden, dat
daar in de E.T.C, sleutelposities bekleedt»
Aangenomen kan worden, dot de actie voornamelijk uitgaat
van leden der R. C. P» , Spar-jjeciis on <? ? 3u d o l f jto_cku r st i c h tin g^
Zij protcstoeron tegen ds wijze, ??sarop het f ir s.l o -r£ pport door de
E.V.°. in discussie ^al worden e;-;cracht, o ide,t daardoor naer hun
meening de democratische rechten VPU ol?c lr;.V.C.~lid word-jn a?np;etast. Imaerö de Landelijke P^,ad van 5e 33. V. 0. hè .f b op 4 October
1946 bosloton, dó.t aan de hoofdbestuurders var, <?G ïï.V.C., die het
niet met het fusic-rapvcrt eens ^ijn, wordt voj/baden in vergaderingen van hun af wijsenden houding blijk te q;ev3nj at n de loden van
den Landeliftken Baad is een zelfde verbod opgelegd en aan de leden
van de plaatselijke bedrijfsgroepen is het niet toegestaan arende-
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van de C.P.N, in de E.V.C., waar de beroemde partij-discipline irco-*;
worden ingevoerd. Men heeft echter waarschijnlijk den invloed van
Rad^acomnunisten, Trotskisten en Anarchisten onderschat en niet
verwacht, dat deze vrijbuiters hun recht van vrije meeningsuitins
•"«t zonder meer zouden prijsgeven*
Benige tot de oppositie behoorende E.,V.C.-iedcn, die bei-uur sfunct i es bekleeden, zijn inmiddels geschorste Tot hen behooren de 2e voorzitter van het hoofdbestuur, A. van derx Berg, en
L ter Laare, algemeen propagandaleider van de Landelijke Bedrijfsgroep Spoor, Tram en Ato en lid van den Landelijken Adviesraad,
De eisenen van oppositie zijn» Grondige voorbereiding van
het congres, dat op deinocratischen grèndslag zal moeten worden gehouden en zal moeten steunen op de afvaardiging uit de plaatselijk-,
bedrijfsgroepenj recht van spmken voor alle bestuurders en leden
van de E.V.C.j herroeping der achorsin^ebesluiten*
Het zal interessant zijn cïon loop der gebeurtenissen te
volgen en te zien of het hoofdbestuur ir. s-ta.yt aal zijn een splitsing in deze vakvereeniging te voorkomen,- Dit z?.l afhangen van ds
mate, waarin de R. C.E., Sps-rtacus an de Rudolf Rockers t i enting, w.-"i
ker ledenaantallen gering zijn iïi vorgolirjking niet dat van de C.P,;V
de groote massa der E.V.C.-ledon z-al v/eten te beïnvloeden. Zoo is
de politielie partijstrijd in de E.V.C., wolke zich naar buiten
principieel buiten de parxijpolitiek wil houden, in. vollen gang.
Van de hand van doin ge s oh-.r s'j-.m propt'.rsr.dr.Ieid&r L. ter Laare
verscheen een circulaire! vc.lki av.n. ae 2.V,^--lvcGn is toegezonden»
Hierin komt hij op te^en 'Je a-bel"; irg1;, ds.t- a.."J.3 .'?«.V«C,«ieden, die
tegen de fusie met het ^t"ï^f, sijn, '-ile ïrovrikinv.^^ moeten worden
beschouwd. Uit de circj..laire A'ordt ovór/i'oiio.uonj 'Onder deze verzamelnaam (nl.Trotijkistc;;:.1.} woi-ckr_ vol'.e bo:ia::li0.3 oc-st.iu^ders en leden
van de E.V.C, geregend, die \?oinig of niit;3 vaten van de leerstellin.rren van 3?rotzky; ook ^olfs z-ij, die. allerniinat tot de aanhan^rs
van Trotky gerekend kunnen worden. Bovendien is het e m politieke
stommiteit, d'eae benaciing als een soort scheldwoord to gebruiken»

- 13 Immers, vze onderscheiden in het z.g.n. communisme twee stroominj»en, dat is het Stalinisme (volgelingen van Stalin) en Trotkisme
(volgelingen van Trotky). Door nu hun bestrijders uit te maken
voor Trotkisten geven zij zichzelf het brevet van Stalinisten. Op
politiek terrein moeten die lui dat zelf v/eten. Maar als in de
E.V.C, gehetst wordt tegen Tro-öcisten, als in een Rotterd.-rüische
vergadering Blokzijl uitgiltt"Het zijn allemaal itrotzkisten"
f dr.r.
x*
gaven zij daar dus mee te kennen, dat alleen het Stalinisme de
alleen-zaligmakende beweging is en geoorloofd in de E.V.C.11.
Interessant is de meening, Welke tor Laar-j heuft t.a.v. ^.
roden waarcm de E.V.C, zich voor do fusie met het II.V.V. heeft vei*klaard. Hij deelt mede, dat Blokzijl kort voor hot Buitengewoon
Congres v&.n de E,V.b», waar mot betrekV-.irg tot de fusie een beslir-sing zou worden genomen, maar Pari j a is geweest, om instructies T-,
ontvangen van don leider ven hot V? o s t -^ui^o p e e s ch Bureau, dat gea^ir.
wordt de schakel te zijn tufiUichsn. cle !.'f^3t~E'.iropeesche communistische partij en de Russische partij, Dar-r zou Blokzijl vernomen
hebben, dat de oprichting van ds J^-r^C. eon politieke fout was
geweest,, omdat volgens *5t> stollingun van LicIn, de communisten ii..
de reactionnair? vakbonden RA) o s t''.i \vorkon. 'Deze politieke fout
moest worden goedgemaakt door mi d d u l van fu-.sio met het N. V.V.
Deze zienswijze is .niet aoo dv/aas. Ie houding van de E.V.C,
leiding, welke onverbidc'tlijl: bsatxiurders schorst, schriftulijko
bescheiden bij een functicmaris in ?;ijn wor„iiig Icc.t weghalen, goen
amendementen op het fusie.—-voor u tal toely/vt e?n t-;^nstanders van de
fusie van de vergaderingen \voert, koat losy vYiA-'oreoni^ing zonder
twijfel vole loden. Hei is a.ó indyvijs.ad C'j.idc-L.i.^kj dat de C.P.lï.
de fusie ten koste van e,il&3 \vir. d';";rdri.jv-iK er. r.ogr;lijk acht do—
ze partij de ijtxfiltratie van het SfV'TrV, ^-.t oor;, desnoods kleiner
aantal leden, Sat ^ühoorsaain n.s aon de löidi.n<5? belangrijker dan
de vakver o eniging zelf. -^ezs inf iltvs-tia-politiok is althans geheel in do lijn van de politiek d-jr C.P.1T»
De opvositicgroop deed nog een brochure verschijnen onder
den titel "ïVsierapport -Verraadrapport", samengesteld door tor
Laaro voornoemd.
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Het ledenaantal van de B.V. C . kan thans geschat :.7ordon op
130.000, dat van het U. V. V. op 300.000.
Op 2 > October 1946 hebben functionarissen van de JS.v.u.
vsrraderd on het bueluit •••onoiaen e .-n ^root actiu te £aan vocx-^r
voor een algcmcene lojnsvarhoopin^ van 10 '*, eon cv<:nr .-di".! v ;rhooginf: van do pensioan-n en sociale uitkoeringon; voor hot optr,?kkon ven do le.ffe lom.; n on sslarisoon tot f . !30. — voor ~e ;imhoofden en voor alp;- ne on, prijs vorla-ring. 3X- hiorvoor boncocli-Tido
relden zoud-.n /wvondon mooton wordun in do rins'unn, •? l':u thans
door bjdrijvtm on don groothandel v^ord<:n "^laD^l-'t.
7)it besluit aoet ^eschou-rcl w ord-.;n &ls oon antwoord op o*"radio-redo van d(^n Ministoi-~"::rosidcnt) ;78arin o.m. .^03: /?d vc^d.,-'- 1
verhoo/ring vr n loonen on salarissen thans niut aop lijk was.
VI

^-ilINuTii...:. .K.

Do berichten uit do mi;jnstru'.<k wijaun -jr o.p, dat het lir1..
extro.nistischü dc;jl der ai-b^id^-rsbevolking aldaar meer invlot.-d
1. Tijgt als gevolg van eon toono.nondo ontovrodunheid.
Do yrot oststakin,^ ü^r lUijmv ^rlcors op 22 Octobor 1946 v.'^..
daarvan een synptoon. Op ciü ovcriTt; b^volkingagroop^n hüuft do
radiori-d.; van don riinistor-Prusident niet ^ruststvillund .»vjw.rl--t-.
Hun is van me^ning, clat d-- R-jg.;-jrin-^ d..- prijzon niet in do hand
hooft on or gaan goruchtcn ov..r dovaluatio van den rruld .-n. Dat
dring.md noodzak ..lijkt; e;o(:ü«.i'v;:a ülochtt; sporadisch tovorhrijgun
zijn, w kt, modo als rovolg van hot voorhanden ^ijn daarvan in
hot nabijpv.lo.^n B..lgiö, Torbittoring. Hon is or niot van ovortuirx
n
dat hut buvordor.in van dor. export tc:r vorkrij ging ven doviozon in
het b : lang is van don arb ;idondon stand.
De indruk is vorlcr^gv n, dat d <•> vakor.ccn-satias hun !• don
niot volkomon in do hand h :bben. Dit rordt o. m. sfp.luid uit de
oastandishoid, dat bij de prot-jatstaking in bot 7Iijnbodrijf , tal
van arbeiders, niot aangesloten bij don jjq^.-aooiu-n Bond van '..-rk. i;
in hut Mijnbcdrijf -(A.3.:7.:i, ), hot -.v^. rk hcbbon nuorg-logd, tor 'ijl

- 15 Hoofdbestuur van dun A.B.W.M. tj^n het hot coivpros
geenszins do bodoe?.ing had tot staking tu advia-oi\.n. Ook d: bouvr
vakarbeid rs tooncn zuinig vurtrou /on in de loidinr: van hun o r «re •
nisatios; hun onvurschilli'r'e.;id voor hot buzou'.um van v .rgaduriivr;
is opgevallen. Algumeun hoorscht o nek-r h^n de •.110 ning, dat d^. •vuV.organisatios to slap optrv:dv,n.
DU proteststaking op 22 Octobur 1946, g..proclafli;^rd dooi
don A.B.r?.j<ï., h-v;ft oen rn.atlj; vurloop »uhad. Door middijl van C!L
pors «m vlugschrift.,-n word hut besluit door h..t Hoofdbestuur vtm
don Bond op 21 Octobür 1946 bukond ^.jiaaakt. ^ooals bokcnd aag YJOT.:
goacht, vrordt o -n loonsv'-rhoor'ing .".j»jisfht, a^.a^aicn do prrjS':.?,
van noodaakulijko Iovon3b,-hooft>,n ni.t vorlaa^d, niaar vorhoo,^d
worden*
Hiorond .r volgt -, n overzicht van dun onxrang dor staking
in do vorschill ,nd» nijnon:
CrjgóVuns t4-uui- staking nxijn.n op 22 Ootob,:r 1946.
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Hot besluit tot staking was op 00 Octob^r 1946feononu.-ni:-.
een algemeene vergadering v&n den A.B.W.U. t« Heerlen: Van do af-govaardigden wilden verscheidenen vorder geen dan e<.-n 24-^uurstak.vü '
doch overtiGnkomstig het advius van hc,-t Hoofdbestuur boporkt ; men v i
tenslotte. Ui t ga bracht worden 109 stommen, waarvan voor de stalcr.v;
99, tegen 8 en ongeldig 2.
Fa afloop van do s remming v -raocht de voorzitter, om het
Hoofdbostuxir te machtigen, om, indien deze staking goen resul t.?,, l.
mocht hebbon, verdere maatregelen te neaon, b. v. door het opniev.v
proclameeivn van proteststakingen of ^alfs ean algeheole staking.
De vergadering is hiertoe echter niet overgegaan, aoodat voor hov
besluit tot eon nieuwe staking wederom een al^reaieene verga.d'-ring
zal moeten worden belegd.
Ter informatie volgen hieronder de namen der hoofdbestuurs^ledon van don A. B. W. M.
Voorzitter: Jo hannes Wilholmuo_ HAjffilub, g-.borón te ^aunst-ïrgeleen,
17 Mei 1909, wonende aldaar»
Secretaris» Jan Le o nard gtETZ I'jllS , geboren te -^oeksittard ZQ Kept ,.v
ber-1894, wonende aldaar»
Penningmeester: ffillgjn _ J.oaeph K^LT-.?/ Iir.;.JSL , geboren te Korkrade, 6 Se.
teaber 1894, wonende aldaar}
1101 Peter ITicolaas CEUiil'ü, geboren te Sittard 12 Soptoabur 1096,
^ronendu te Geleen f
lid $ Johan Pi e t er QFl'EIu.JlNS , gcboron te Zerkrade 22 Augustus 1890,
wonend'.; aldaar»
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Op 2 en 3 November j.l. word t o Amsterdam du Mïïe d e rland & ol >. -.•
Vrouw-.- nb«?73 gingn opgericht, waarin de verschillende links-extr'.-c'i.vtisch gezinde plaatselijke vrouw^nvureünigingon zich hebben vorot-ni^d.
De oprichting had vlaste op een congres, dat georganiseerd
was door een contactcoinmissie van de Alg.:?ie, no Vroxxv/enbonden op vv.
stvjl van hot " Initiatief -cmité v^n Vrouwen uit Rfiv
Aanwezig waren afgevaardigden uit Frankrijk, België en T
kije. Hot plan beataat zich aan te sluiten bij do Int u rnat i onal:- mojcrat :l ai cjio Vrou-vono r/*ani sa t ie en het besluit w«.;rd gono^en aan
Sparnschü kinderen .in ^ranlcri Ik ec-n verrassing to t«roid«n door -l,ov
z..nding van pakketten,
Het Hoofdbestuur v/.;rd als volgt ^jkozons
Mr. P. Soonita-T'tili^ers, A. Plazier, H. Bou^/aeootor, S. Pratomo,
J. Sipkens-van Andere (alj.on te Amsterdam) i Hobbc: (Hilversum) J
^*. (?elok (kroningen) Vif. Erb (Assondclft)i Bos (^nschüde)j ï. So'r.-v-.
(Devont.-jr); 8. van -^ordr^cht (3uid-Holland) j Bok (Rottordara) j
Schelvis (Den Haag) ; L. Alma-H -jnen en N» Boud vi.1n (Amsterdam) r
^3eun lid kunnen morden demonen, die lid zijn gewoon t van •...-.i
nationaal-socialistische or^nisatie en zij, die hun bur/rorrechtuv.
hebbon verlor-.;n, mot uitzondering van do oud-opaiaj^strijders.
Do doelstelling van de bü--ïe -rLn/t; is als vo.'.r-rt ooischrevent
"j)e Nederlands chc Vrouwenbeweging stelt zich ten doel, den oproep
van de vrouwelijke afgevaardigden op de eerste v ^rradering van de
Organisatie dor Voreenigdo Natie 's (U.N. O.)» gjhond,.n te Lonèen te
v-. ; rwo ikali-J Soa * »
Seze oproep Iviidtj
1 . Te erkennen den vooruitgang v^n de vrou /...-n .«cedur .nde dun oorlog
sn actief deel te iiumen afin de poging, om don lovcns standaard in
haar ei.qjen land te verbeteren en aan liot dringende- v/c;rk v£.n don
wederopbouw deol te ne.a:-n, zoodat t;r ^.;schoolde vroxn-jn klaar zulle:
sta^.n, O3a vorantwoorcü.lijkheid te aanvaarden, als zich nlcxiwe moüilijkheden voordoen.
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*

2. He.£ r kindi>r.;n, joiifr-jne on a^isjos zondor ondorc;cX.id, zoo op i..:
voodon, dst zij du '.'•jroldproblom^n bf;pri.jp^n, do noodzaak vooion v.
int .-rnationalü sa^n'-orking ,n inlicht krijgon in d , probl r,.«ieh v /.
haar ;;i.«*on landen.
3. -Jicfc. z.:lf niet t-:, lat.-^n -mr.sloidwn door a/iti-d^aocrctisch:.: bc-.-.
ginfr*;n, nu of in do toekomst.
4-. T.^ • jrlx'nnen, dat h.;t dool vrn volludisro d.,:.lnojainfi: in h.;t l c.- » -tv
en dj verent /oordeli jkli^id v^n haar "Jand;n ..n v?<n d -: ;i\? -flo r.-schap cjn p-jmoünschappolijk dot.-l is, in hot slr,v..n Traernecr d
vroincn va.n do worü3d elkaar yaootun bijstaan.
In hyt ondji'-.f.jrp-str.tuton is vuraold, dit .-i:;a dit dool il
beruiken o. m. «'.oor do buló.n 'st.^lliri-T ty w-jk-:.;n bij do vrouw voor
hot luc/itschBppo'lijk ^buur'.m» door guzrvia^nlijk pcti-^f op t-.; trodvm
om invloed uit to oofcncn op do nationale, on int rn^tionr.-lü g^b.xi'
tonisson door hot uitgeven v.:jn oon vrovw^nblad,
3r zullen 4 commissies r.'ord^n ingoot .;-ld allu ni.-t c,-. n voorl'lchtund. t a-r k on ook ec.ti-./: optr^d^nd, nl. u--n politiek; M>ia-nie:. .U.oon spcialo commisaio, u-;;n . cono =isrh.. oomaissio »;n • ..n GUJ tui- ; .".v

vul .;^UJICLI JI.E v^^.^an^iNf?v /- EL-POLPJ r : . r. j
ooiado V«..ro .nigin^ hi jld vé-n 2^ t/m 28 Sjpt^mbor 19f 'te Enschodu ov;n oongr.-^, ?rrar talrijke r f £ v^.rrcli 'd-^n v:-rn buitcnInndscho zustorvjr.;cni ^in-T; ;n, voor h.;t mcur .ndjul communisten uit
B-jl^i ';, Polon on Ts 3 o cho -Slowakije, . oanrjuzir wnn-n»
H'jt is stu..ds duiduli.ikor ^?;ordv,n, dat d^ coajiunist n zich voor
doz^ vorow-ni^in<?.:n ton zt^rsto int^rossocrwn» .V. -rso".\^i-d „n ; buk^ndc
C.P.N.-l-)d ,n vo-;rd^n op hot congros h^-t woord on ia?.skt ,n van do &~
lijgo'nhoid ~-.bruik critiok op do RiJ^'.'^rin/r uit tt; oat.;:i ,n. 3Joor r.iidor^n r'jrdcn do commiiniston a^ns'-^vallt.-n un ,7ürd op b-d^kto T/i^zo
ont .vrud^-nhoid botuigd mot de e-.ir-roaighoid vr.n h^t grooto ï.pnt^l v. -.>
hon in hot Hoofdbestuur dor v--r..:-,nir;ing. Do invloodsjjf o ;r v-?.n d^
-unist<.n is door hun infiltratie) in dozo vo-rooni^ing b laagrijk

- 19 Do na^'m der v«-r ^ni^-ing is thans gewijzigd en luidt thans r
Nodprlands^hu jore^niging van ]^~Poli
Wl*
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IX

Meer u:', t raard dan a; n do herniouwdo saa^nst.,lling kort v.' v.».
do ond-orhoiidelins-'n tw Batavia van hut "Kabinot ojabrir" (hv-t deró.O
kabinet) un ook muur dan aa.n de p.?ngfcfilpinangconforontiu zijn dop v
du v<;rs- hillond' politiek.; gro^poürin^n - un dus in allerlei to -,/.-aerd^n - b^j schouwingen »<jWijd a?n dun •?.;.> .ns til st' nd in Indon.si'.
'^Ik^.- echter o. a. nv?r hut oordooi v^n cTon rudactour van "Hot Vr". >
Volk" d.t.l. g...;n wr.pwnstilBtr.nd jnt^g h^otcn, ÏET-T büst;.ind| iranoi-i.?
do onderhandeling .n zijn in lu.t Eii^-^lsuh frovo .-r d ..n stv uds ie gesproken van "trucc" on ni;-t vrn ",'r;iistico", u. n bjstfnd dan,
gv>;n ven boido partijon er voor vo^lt hot geschil door d^
t:. In.t^n b.; slissen.
Er is h.t.l. heul ••ïr'.t ^snhruv. n ov.r den "77 'njnstilstand",
Hot hooft wuini:f! ain hi .rvcn c^n totale o^som lin.c to j»ovon, v?...l ^ n
Bp.raonvp.tiing1 on d?.n ken d^2o luidon, d?t d^ ov .-ruunkoiast ov.;r h<.;\
nlgomo .11 is to^fo juicht, al d~.n niwt n,it C'.;n z .kcro ri.st.rv».. J/o
vrac.g is nl. g'.rez.,-n of Sjr.hrir ^.noy.^ gvzn,?r sou blijken to hobb .-.
om do ov'jrounL'omst to do^n nf..lcv-jn, hut^0v;n '?/^rd afgewacht.
Ook is ur u. .n z..k.r on^üduldwr rrn^ nba:r ^ ->^ st, omdet d(,ovoruonkoiaot niot spoedig gjvolgiwL-rd door oun "Stc.?.kt het vurun",
vmprtoo inmiddo-ls uchtor opdracht is gogovuni H:..t verlangen nar»,r o- = i
spoudigo, voor boido pr,rtijon a&nv£F.rdbare, rolling blijft in brcofi
la«ron der bevolking levendig, doch dr zijn velon, dio zich moer on
meor ongerust guvoulon ovor do mogelijkheid, dat de Republiek Indonesia zal word ,n erkend. In -,'oord v.n geschrift wordt hiertegen stolling gcnomon, voor&l door do v .rouniging "Indi'J in nood"»
Wellicht in du eerste plar.ts p/>.n hot adres van do aonhan:p;crs
dozer vereoniging richtte do Nr.tionr.le Hotturdamscho Courant de
vermaning, dat in de oogc.n v?n a^or vulo IndonosiCrs en zokor v:n
dy overgroot'..- meerderheid dor Indoneoische intolloctuoolon de republiek het syoibool is on do krist: lliseti^ v.^n hot nationalistische
Btrwven, dat de r -publiek .Uun h3.rt hoeft en stoeds nioor hun siel
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wint, naarmate do Nederlanders deze r ipubliok st.-.-rkür bolasun met
woord en dred*
De spreektrompet van do in de "Perhinpoent n Tndonesia" v ^ve'enisde groep intrilloctuoolon, het bind "Indonosia", v.:r??erpt uit'v
aard elke gedachte a^.n niut-orkcn:' ing dor republiek. Haar zijn ±\\-zichten hoeft do r publiok aich geconsolideerd on b^-i-z^n g.:no.^r~
zaao krsv:.ht te bezitten on zich v ;rdor t;.- kunnen ontwikkelen. DruV.-ba-?.r "?ortit daarbij ^r.jbruik g^ar-.rvkt v -n d^; bovinding d;;r bo>:-jndo
Coaunissic Koots.
Hoo^ol do Indonosicrs in Nodc.-rland blijk r-v ,n vr-n c on r: •':
optimisme, wordt anderzijds in laatst g .no.Jiad blad gost'-ld, dr/' -'..wa.)enstiietend nog iar-pr paa oen stap na°r dun vrede is» Dt; v-^rLou. •
dingen in Nederland zijn ocht^r vr.n zoodanigc-n tir.rd, dr?.t nog r.lT.i.-n
oppassen de boodschap blijft.
De Parijsche correspondent Van het blad li'jt ook cs.n waoi'-schurende stem hooron om niet te vro:;g tu juichen. H^t accoord i;'/u
dat do President van do republiek ViSt-Natfl voor t;rugk,er nar.r B l-;/,
land in ^rankrijk hoeft gesloten, is sleöhts e^n schijnsucces fc'v.1-.:
koa» Franschon on Anamietim in Ïndo-Chinr blijven t.,f .n ulkandcr
vochten on do^n ^Isof er nieto gebeurd is i
Afguw?,cht aoot dus v;orden of, v?at do Wr.p^nstilstandsovv-roenkouist
in Indonesiü betreft, buide partijen zich op loyale v/i j zo d."-M-afw
houden.
In de kringen d^-r "P^rhimpoonc'-n Indonesia" b^-star.t echter
reeds hot verlangen near doaobilisatie d^r troop».n r: n boide zij don
men ziet liever Noderlandsche mannen, b^v/'-pend aet technische ken i
on met vr^rktuigen, oin mut hart en ziel m ^do to h.lp^n n: n den opboi
der Indonesische ropubliek, ^ij zojken niut hun str. v.n on wensehen
weerklank -.n st'^un bij hen, die- onmacht hun politieke of 'kerkelijk
richting vc-roonigd zijn in du org^niortiu "Nod.^rle.nd-Tndonesi-!U
Do politieke togenstolling.;n even:fèl hang. n steeds als e.;n
mof^'.lijkheid tot scheuring boven dezo v.;reiniging» Dit vrordt vr-.n
Indonesische zijde kennelijk SJ-JT wjl ingozi; n. Naar aanleiding vvr
de 24 Soptoabur-stakingon te AGvsterdaïa stond in "Hot Vrije Volk" d
opmerking to lozen, dat do voroeniscing "Noderland-IncionesiS11 vogeJ.
von diverse pluimage heeft bijeengebracht,''dat tot nu toe verte r., n
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communisten er hun partij blazen, doch dat dit na bedoelde stak-j.rgon wol moeilijk is geworden." Hierin hooft &°koaSipagagan aanloioi'.
gevonden in " Indonesië1" aen lans te breken voor de handhaving van
oen zoo frroed mogelijk front* Blijkbaar mede namens de
die mede-oprichtorson loden v~n "ITedorlnnd-Indonosie" zijn,
de schrijver, dat in feite "do jongste parlv,in<jnt"iro geschied -.\ii c
en do rer.ctie van de C.P.1T. op do l".?.tste n.'SoD.-utio van du "Ps:?t;V;j

van den Arbeid" getuigen, dat de Indonosische politiek v-?Ji de C.ÜN,".
on v«n de Partij van den Arbaid in vulu opzichten nut.elkander o >•. v
censtemnten»
Zinspelende op "de brug", die de voroeniging "lledorlandIndonesiö" wil slarn over de kloof tusschun beide ^jblcden - 7;1V
stroven mede tot uitdrukking komt in du bon-jning v*\ h ^.r orfy^^n
"Do Brug Djimb?.tn,n", hoc.ft aobrijvcr boven aijn desbetreffend ar-tikel de vraag gu»teld»"^r.l "De Brug" inouftstorten?"
]>e communiston bliriven hun e i gon g-:dr gslijn volgen en di-;bohouft geenszins te ver -onderen. De Tndonosische kwistio wordt
nu oonma* l door doze groep uitgebuit voor ngitr.tio en vc;rwezenli,i-king van eigen doelstellingen. 2oo is van coaaunistische zijdo v
kondigd, dat de bevrijding v^.n Nederland van hot kapitalisme geblokkeerd -^erd door het koloniale systeom, door het feit, dat hev
Nedorlandsche volk hot Indonesische onderdrukte on dat eerst als
deze verschijnselen verwijderd zijn, ovoro^nkovoistig de coomunistisohe inzichten, zich. voor hut Nedorlandsche volk grootere perspectieven openen in zijn strijd voor eon beter»., maatschappij, zijn
strijd voor vernietiging van kapitalisme en inporialisme.
Do vra~g krvn rijz ,-n of d<; vieldonkoncle Indonusiors niet inzien, dat
de communiston do Indonesische Irvustio slechts s;obriTil-^n voor ei^on
doeleindon on den aou hot antwoord hierop stellig bevestigend kunnui
luiden, m^.ar de atrijd tugc.n kapitalisme on imperialisiae is hun
niut vreemd, iïnmors de voreoniging "Perhirapocnan ""ndonesia11 hooit
altijd daartffren geageerd. Ilecont nog is v.n Indonesische zi.jdc d.-5,
verklaard, dat Indonesië* oon voorpost vormt in den strijd torren huv
imperialisme on om nog o,.n voorbe --ld a r. n te halen, in de statut .n
vnn de "Lasjkar Booroeh Indonesia" '(hot "Indonecische ••.rboidcrr.oo;?/
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van h t imperialisme en krpitalioiao tot ^.-n fo^d einde te brong -r.
en levendig te mplcon is hot noodig oen front t o stichten, besta: n-do uit don arbeiders- on landbouwvïrsstand".
Maar opbo\i?/ vr.n Indon.;siö ie noodzakelijk en da?.rvoor wensc.ht men
don ste-un der Nodcrlandora, ofscLoon ook zij gorcltc.nd worden tot
d-j bo-misto catagorioen imj ;rialist-.n on k?.pit"list..n, li^v^r df.r
hit saaiengarn met O'.-n r.ndure mo^^ndheid, met naao Eng^lr.ncu
Eierr-r-n is ook in "Indonosia" oon bjschou.vin.^ ge ri.jd met eun wr.j-rschuTring e,^.n het adros van Nudorlrnd voor d"c Britsche "niom/e kolonlr.le politiok11, diu noch in hot b.,lr,ng is v-°.n Nudorland, noch v.-:
Indonusi!;,
"Ijord Killoarn, ,.?iüns politieke ' ^tivit^-tt in Ruslrnd, Chi/..
^*an hot ïïidden-Oostun x?eini^ vooruitstrovond te noomon is, is de
"•r^ijchikte figuur om do ondorh-andülin-rcn te Djr-.knrtr. te leidon c;r.
"de "nieuwe koloniale-_pol Ltiek" in Tnöonüai0-. in to voor.on. IB hot
"niet opmerkelijk, d?.t menschon, die vi'0c*:r grio3»;lcl.;n vr,n do Je."pp.neche " republiek, er nu vrodo moi- schijnen te hebben en zul] .-^v
"stp.atkundigo juweeltjes conratrui.-er&n, dat s'ij op onze beurt c;r
"griezelig vni wordon? Is hut niu-t opmerkelijk, dat bjpr,nldo krii;,-,,
"nu zoo vorlen.f'^nd zijn om L»oekr.rno to spreren?
"Een de fp.cto cir.^-cnning vr.n de Republiek ov .r ,7r.vs?. (en misschien
"zelfs ook ovor Suma-tra) schijnt in do Dj^cnrtr.Sc: lucht te zitten.
"Tün P! roepen Nederlandscho r .actionnr.iron "r,ch" en "wc;;", Lord
"JCillee.rn zal er hoog^tene e^n medelijdend lachje voor ovür hobben»
"Lord K3.llwr.rn kwamr zag ^n liot ^.on 'v-'-pcnstilr.to.nd sluiten. Het
"vuren is nu nog wol niet ^«•staakt, mar.r de En'telschen hobben toch
"p.l de voorwaarden kunnen b din^'.-n, dat in g'-val v^n conflict zij
"h^t laatste '/oord sullen -hebben, voor 30 Hov-.vabor vrnuit a)jakr*rta i
«M èSJ?s'eë^rh^^nthli&fGo'mr^ich milit-ir-forao.l uit Indonesiö ;
•Jtcrug te trekken. Do G-romykofs kijken nog wantrouv/ag'eii v/illon,'nr.
"een mislukte po?n.ng in dt; V.:ili/*hui§8r?v~d, de kwestie v^n de in
"vro mde landen gestrtionnf>erde ^oslliuorde troepen a^n do Alpemcu-ni
"Vergadering v.0n de UNO voorleggen. De CroayVo's kijken daarom wan-"trou ig, o-idat zij zien, hoe in die landen, w-'.ar de "nieuwe kolo = ii
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"liever het laten vervolgen, en het laten afscheiden van communiü"tische en als "Communistischf*t beschouwde, in we ze n slechts anti"imperialistische, niet-k^pitalistische deelen c;r vrijheidsbewe»
"ging en met het bedingen v?.n voor Engeland gunstige voorwaarden -p
"militair-strategisch en economisch gjbied»
"Nu schijnt dit wantrouwig kijken het En^elsche imperialisme toch
"vrij koud te lat on, w~.nt het blijlct toch ma^-r, dat de Engels-hers
"geen hr.ast hebben om zich politiek-practisch uit Indonesië teru^:
"te trokkon, en OEI öjahrirs woorden te ^ebmiken, ook na. 30 Novta;•/.-•"zal hot Britsche contact met de Indonesische revolutie blijven
stbo staan."
"f?oen wonder, 7*ant in het kader van "do nieuwe koloniale politici*.'-'
"mot k-ar consequenties en doelstellingen Xon Indonesië1 zijn plaalö
"hebben. Er wordt gespeculeerd op onderlinge tegenstellingen bij cV."
"Indonesiërs en op (v7urkülijlre on vermeende) tegenstellingen tuesc.'-.i*>
"Nederlanders en Indonesiërs, om eon groote slag to kunnan slaan„
De C.P»1T» zegt het mat andere woordon ma.ar hot kont op hotzelfde neer. In oen reeds op 12 Octobcr j»lk aangevangen artikel ,r.reeks in "De Waarheid'•', r.fkor.stis van het Politiek Bureau der pcirin;.
worden echter - het klinkt wel vreemd - Indonesiërs feitelijke bi. schAldigd van heulen yaet Lord ELllearn, inLiors wordt geaegd, dat
allo om dezen Britschen diplomaat bij de onderhandelingen aanwezig
personen, een lefor vt'.n agenten met Britsche, Kederlandscha, Indonesische en andere naaien, r.llen tezamen werken aan het eene doeli de
koloniale en imperiale, levensbelangen V£,n 5root-3rittanniö te dienen
om Indonesia vaster to brt-ng^n in zijn greep. Nederlr-ndsche jongens
worden n?.ar Indonesiö gezonden, om onder Britsch bevel net Britsche
wapenen Britsche belangen te dienen.
Nu kan nr, do wapenstilstandsovereenkoast kwalijk meer gopropageord wordon, ^at de troepen besteed zijn om to vechten teg*.;n h'-jt
Indonesische volk, hotbon Djodie &inag.?.n kortgeleden nog aannemelijk trachtte te maten tijdens een C. P. !T.-ver gade ring te Groningen,
doch dit soort geluiden zijn na1 de overeonkoast te Batavia op den
achtergrond gerarkt. Van Indonesische zijde in Nod^rland - vanwaar
het verwacht zou kunnen cordon - is geen critiek gehoord op de hoi;-
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ding van Soetan Sjahrir tij dons de onderhandelingen, dio, zooale
bekend, tot eon bepi-.alde begrenzing tro/.-pon^und'i.ngon heeffe eanvar;-'.'.
Ontevredenen aullen er echter ongetwijfeld zijn en d?.n valt in de••ïursté plakte te denken aan die Indonesiërs - :.io3wul beperkt in .-.ovital -, dio d_>or Liun politicken inslag moei4 onv-rzoonlijTö neiging:..
Vi;rtoonon en zich daardoor kunnen laten verleiden tot handelin/nji;.,
welke de volle aendecht behoc.-ven. In dit verband diont hier den oor
veraold t-j worden, dat v?.n com..iiuniötische aijde poginr-on zijn atxr,vwend oin net troeponschopen blan!~cn of Indonesiërs als vorstekelin.'.
to doen medereizen un vorder, dat d.c districtsïeidjr der C.P.N. 'Chnge, raot naaie Geelhr>od (via Indonesiërs) in Nederland
Indonesische militairen tracht to boinvloeden.
33invlo'.!diiig dur machtsmiddelen - zeker ook vc.n die welkt; ~>c.
de Ov .rzeeache sebiodscloelöiL.besteiad zijn - ?^ir"t uiteraard geheel
in de lijn van extremisten. Dit is goen nieir.? vorachijnsêl»
Ef-ntoorpersone- l v:m df; "Pcrhisipov-jnall Indonesia" to Amsterdam heofv
naar uit- zij hot v-n niet racenteh d?turn - gegevens pc blaken is,
zich eok daarran schuif) i g gomai'kt en doet dit 7/ellicht nog.
In meerbodoeli org?,e.n "Indonosia" is vorslag gedaan van o -r
door de voreeniging "l^sderland-Indonesiö belegd congros te Aas i:-.;::••
**
dam (11 an 12 Octob';r j.l.) in vorbrnd met de r"e pat r i Boring v?.n c..:.
"Toep Indonosiörs» Dit oongros, alwap.r ongeveer t-roehondcrd peTscv^n
ac.nvezig waren, -Ts bedoeld ris een afschoid. ïijdens een dor samev.
komsten heeft '^.M. loasouf een redevoering gehouden en er opge-rrezo/..
dat do volkeren vr.n Azië niet alleen de vrijheid -.Tonschen in poli. tiek opzicht, -na?.r ook in militaire aangolegenheden.

14-11-194-6.

