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I. COMPNiaPISCHE PARTIJ NEDERLAND ("DB WAARHEID*)..

Oriëntering op het Oosten, nationalisatie van banken en
bedrijven van openbaar nut, herstel én organisatie van arbeids-
kracht en een democratische regering:, voornamelijk steunende oj.
de arbeidersklasse, worden in de blecen cler Ccicraunistisohe Part.1,1
Nederland de grondslagen van een Natiomvj.1 Wol vaartsplan genot-.ivi,
Het partijbestuur der C.P.N.-zelf ziet rn""3ê" verwezenlijking cv-
van een middel om Nederland terug te voeren op de'weg naar aooro-
misoh herstel. Scheepsbouw, scheepvaart en hm-iel, een chKniaaVs
industrie met grondstoffen van eigen bodem en ïot Tdnnea va .n
nieuw land voor veeteelt en zuivelproduct i e worden als liceks-bcitï.i
van zulk een welvaartsplen aangeduid.

De Nederlandse koopvaardij zei een schakel moeten zijn
"tussen de nieuwe wereld in het Oosten en de nieuwe wereld in
hè* Westen1*. Op dit ogenblik, zo wordt betoogd., oostaan ten K:'.I>-
ste vijf economische machtscentra met de Verenigde Staten vs;* "
Amerika aan de spits» Daarnaast poogt het Britfi gvsoTC-krpi triol,
In vele opzichten van de U.S.A, afhankelijk,, ai 311 "te. hs-icihèvên
door een West-Europese'concentratie, waarbij htt ?T&fltvt;jkt wot^te-
lijk Duitsland, Belgi», Nederland en Luxemburg ónu aiju *c.elange.i
ondergeschikt wil maken.

In Frankrijk worstelt, blijkens deze voorspelling von ao-
ken, het zware industrie-kapitaal om zijn bestaan. Hc« breidt
zijn mocht over het Saargebied en de Belgische industrie-cerit
uit. Aan de andere kant staan de grote soolnl'stische ö'.vjet-
Unie en de "nieuwe democratieën van Oost- CA "'i.ld-Cost-S'urope1

'De communisten zeggen een beroep te door. op £& oudsrjaer
geest, de'kunde, de vlijt en de wil tot natioraal behoud vos
Nederland.

Zoals sedert de bevrijding te doen gebruikelijk is, wordt
de remedie tegen kwalen van deze tijd door ao C,P.N, bij voor-
keur in nationale verpakking aangeprezen.

Het nationaal welvaartspion is bliJkbnAi* badosld els een
tegenwicht op de nota van Minister LieftinvJt. wilte hot partij-
bestuur der C.F.N* de finonoille uitdrukking:'no~v^* V.TH üe doei
de regering gevoerde politiek, welke "een •j.'?Kis.V£üb%.'.-.r be.iki'oet
aanwijst.

De oorzaken van dit bankroet zijn, volgöiui hst .Partijbe-
stuur der C.P.N.:
e. het ontbreken van her-oriüntering en planantigheid in de
' Nederlandse economie;'

b; de militaire uitgeven, bron ven inflatie .•
e» het financiële beleid ten gunste van de rijken;
d; de «chteruitzetting van de arbeiders;
e, toenemende corruptie, smokkel en zwarte handel,

De regering zou uit de'ongunstige balans vnn haar beleid
niet de consequentie trekken, dat een nieuwe ko^rs stoet worden'
gevaren* "Zij «pent geen ander perspectief dan it 'aanpassing'3
de verlaging van het levenspeil der werkers, op ieselMe v5. jze
els dit door de vooroorlogse regeringen werd gcü^-ön. .lütusscn
gaan wij de onvermijdelijk in de gehele kapitollt.'tioavi« wsreid
naderende crisis tegemoet. Slechts een diep-insriópe'mi-, wljr.ia'i
van het bewind kan ons volk'voor een ramp behoeder^ wt:nivaji de
omvang niet is te overzien", zo zegt de C.P.N.-leidirgo ïsrwij,l
elk verder offer van de werkende' bevolking met beslistheid van
de hand moet worden gewezen, kan, aldus de toelichting, in de
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de huidige noodtoestand der staatsfinanolBn worden voorzien o.o.
door terugtrekking van de troepen uit Indonesië, door het tot op
een minimum terugbrengen van de militaire uitgaven en door weder-
invoering van de eerste oefentijd van vijf en een halve maand
voor dienstplichtigen. Hoge heffingen c-p de grote vermogens, hoge
belasting van de export- en importwinsVe.n; opvoering van de pro-
gressie der inkomsten, successie- en iv.xeb'el&stlng en van de be-
lasting op arbeidsloos inkomen worden nc\üig geoordeeld, evenals
verbeurdverklaring van het bezit van collaborateurs, economische
misdadigers en vijandelijke ingezetenen. Dollar-effecten zouden
volledig moeten worden verkocht zónder vrijstellingen en tegen
uitkering in geblokkeerde guldens. Deviezen-tjrnnsaoties van de
internationale maatschappijen dienden ter voorkoming van clande-
stiene kapitaal-uitvoer te worden gecontroleerd en alle invoer
van militaire oard behoorde te worden geannuleerd.

Wanneer de Nederlandse communisten thans gewag maken van
"de nieuwe wereld in het Westen1* wijken zij wellicht opzettelijk
af van het geldende spraakgebruik. Amerika heeft voor de C.F.N,
kennelijk als "nieuwe wereld" afgedaan.

Weliswaar, zo wordt erkend, kan Nederland de handel met het
Westen niet ontberen, maar de communisten achten heroriëntering
van de Nederlandse economie op het Oosten dringend noodzakelijk.
In de toelichting op het nationaal welvaartsplan gegeven in "De
Waarheid", luidt het letterlijk: "Daarom ligt de toekomst van de
Nederlandse in- en uitvoer in hoofdzaak in Oost-«Europa, in het
handelsverkeer met de nieuwe democratische landen en met de
socialistische SoVjet-tfnie,"

De nieuwe democratische landen liggen kennelijk binnen de
invloedssfeer van de socialistische SovJet-Unie. Curieus is hier
het gebruik der odjectieven (hierboven onderstreept).

De'C.P.N, maakt thans in openbare vergaderingen propaganda
voor dit, haar Nationaal Welvaartsplan. Tijdens eeh bijeenkomst
in de openlucht, l Juli jtl* te Rotterdam gehouden, werd over de
int ernationale aspecten op economisch terrein nauwelijks'gerept.
De C.P,N.-functionaris Jan Boric (Johan Heinrich van Borkj gebv
13-11-1908 te Amsterdam, aldaar woonachtig), sprak terloops ovea*
de"-dollerimp6riolisten" en misprees de Truman-leer. Het ingrij-
pende plan-Marshall, een poging om met vereende krachten te ge-
raken tot economisch herstel van geheel Ev.ro/pfi, deed.de spreker
in de Maasstad af met de vermelding, dat Meïot'ov'de politiek von
Amerika op de Pari jse conferentie had ontmaskerd.

Het partijbestuur der C.P.N, heeft'het nationaal welvaarts-
plan voor alles een strijdprogram genoemd. Ondanks het beroep op
eenheid en de verzekering, dat men inzake Indonesië met de Pertij
van de Arbeid wil werken, zal het plan zeker diensten moeten be-
wijzen om de activiteit van de Communistische Partij Nederland en
haar mantel- en nevenörganisaties op te voeren. Een plan maken
alleen is niet genoeg, zelde Jan Bork in de eerder genoemde bij-
eenkomst te Rotterdam. En in minder plechtstatige bewoordingen
voegde hij er aan toe: "Als je het wilt doorvoeren, dan moet het
in de hoofden en harten van alle werkers leven en dan moeten we
er voor knokken".

Op 15 en 14 September 1947 houden de beide Kamerfracties
van de C.P.N, een groot demonstratief congres, waar de richtlijnen
voor een Nationaal Welvoartsplan zullen worden behandeld. Duizend .
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Duizend afgevaardigden uit het gehele land zullen o «a, worden
toegesproken door de voorzitter van de Tweede Kamerfractie
Gerben Wagenaar» Het ligt In het voornemen"om personeelsraden en
-kernen aan het congres te laten deelnemen.

De C.P.N, hamert Voort op het onmbeeld der agitatie. Ver-
hoging der lonen blijft, volgens haar woordvoerders, mogelijk,
zolang de ondernemers nog millioenwinston maken. "De Waarheid"
publiceert al geruime tijd lijstjes von dividend-uitkeringen der
grote ondernemingen* Hel; opheffen van de loonstop zou niet auto-
matisch tot prijsverhoging behoeven te leiden. Ofschoon de C.P.N.
het onder druk zetten van werkgevers door arbeiders met instem-
ming begroet, vermijdt de Partij blijkbaar om rechtstreeks in
eventuele arbeidsconflicten te worden betrokken. Zij verwacht
kennelijk het grootste effect van "spontane stakingsaoties" en
ingrijpen achter de schermen. In hoeverre zij hiervan zal afwij-
ken ten aanzien van de moeilijkheden rond Indonesië moet worden
afgewacht,

II. Radio Werkend Nederland»

De Stichting Radio Werkend Nederland heeft reeds geruime
tijd geijverd om, naar haar eigen zeggen, als gelijkwaardige
partner in de Nederlandse omroep te worden erkend. Zij hield op
21 en 22 Juni 1947 In Amsterdam een zogenaamd demonstratief
stichtingscongres, waarin het hoofdbestuur werd gekozen. Het is
aldus samengesteld;
Co Baas. Amersfoort} Chris Cohen. Amsterdam; Bart den Dekker.
Haarlem; Loes la jrgber. Den Haag; Berend Hoogeveen. Brunssum;
Sjef Pieters. Amsterdam en Arno ld Tollenaar. Amsterdam,

De Stichting Radio Werkend Nederland werd» zoals in Maand-
overzicht 4 von April 1946 was vermeld, 25 Maart 1946 als orgaan
van de Conanunistische Partij Nederland officieel opgericht ten
kantore van de Notaris L.J.van Roosendaal te Amsterdam door zeven
in de hoofdstad woonachtige communisten. In November 1946 werd
genoemde Sjef Pieters voorzitter. In Januari 1947 is Arnold Tolle-
naar als secretaris-penningmeester gekozen; 22 Februari daarop
volgende vond te'Amsterdam de installatie van de Centrale Cultu-
rele Raad plaats, welke Radio Werkend Nederland op verschillende
gebieden van kunst en oultuulr van advies 2ou dienen. Deze raad,
gesplitst In afdelingen voor muziek, film, letterkunde en tech-
niek, wordt voorgezeten door Magdalene starkenatein. geboren te
Praag en gehuwd met de zenuwarts Coenraad van Emde Boas, geboren
te Rotterdam, Beiden zijn communist en woonachtig te Amsterdam.
Magda van Emde Boa s is dootoranda In de kunstgeschiedenis»

De Stichting Radio Werkend Nederland is gevestigd Vijzel-
straat 65 te Amsterdam. De organisatie is verdeeld in 22 ê 23
gewesten, elk onderverdeeld in afdelingen. Men streeft er naar,
blijkens mededeling van Arnold Tollenaar gedaan op het stichtings-
congres, hinnen enige maanden 50,000 leden te hebben ingeschreven*
Deze functionaris zeide o.e., dat reeds meer dan 500.000 bezoekers
feestavonden en bijeenkomsten van Radio Werkend Nederland hebben
bezocht« Ruim duizend programma's zouden zijn samengesteld. De
door deze secretaris-penningmeester gegeven opsomming bevestigde
nogmaals, dat de activiteit van Rcdlo Werkend Nederland zich over
zeer uiteenlopende sectoren uitstrekt. Er zullen toneel- en film-
voorstellingen worden gegeven. Aon dilettantenverenigingen zal
hulp worden geboden; ook zullen lezingen worden gehouden» Voorts



- 4 -
Voorts organiseert R.W.N, in vacontietijd familiedagen en boot-
tochtjes. Volgens Tollenaar weigerde de Federatie ven Omroepver-
enigingen haar medewerking om te komen tot het uitgeven van een
progremmaorgaan voor Radio Werkend Noeer.land.

Tijdens het stichtingscongres v;crd besloten telegrafisch
te protesteren bij Minister Oielen en de voorzitters van de beid?
Kamers der Staten-generaal tegen "het feit. dat door de Radioraac'
nog geen advies is uitgebracht omtrent definitieve radiorègeling''.>

Het congres meende, dat het niet geduld kan worden, dat
de Radioraad nog langer werkt zonder dot de ccroDCinistlsohe stro-
ming In het Nederlandse volk is vertegenwoordigd. Het steeds woor
uitstellen der toewijzing van zendtijd aan Radio Werkend Nederlenc1
werd beschouwd als een ernstige schending van het democratische
recht» E* werd op aangedrongen, dat de Minister onverwijld stappoi»
zou doen, welke leiden tot een verandering van de bestaande toe-
stand. Harry Verhey. 'propagandaleider van de C.P.N., zeide in het
congres te Amsterdam, Mat de reactie in geen enkel opzicht reke-
ning wenst te houden met de belangen van de arbeidersklasse en de
stem van 11 procent ven de Nederlanders wil smoren door hun rech-
ten op eigen zendtijd te bestrijden". "Voorwaarts" had ditzelfde
percentage reeds veitneld in een inleidend artikel aan de vooravond
van het R.W.N.-congres. Volgens dit communistisch weekblad kan de
strijd'voor zendtijd niet worden gezien als een op zichzelf staend
geheel, doch dient deze te worden beschouwd "als een belangrijk
onderdeel in de strijd voor democratische rechten; die de arbei-
dersklasse nog te voeren heeft".

III. Communistische Intellectuelen.

'De uitspraak, dat de revolutie haar eigeü kinderen ver-
slindt, is met vele voorbeelden Uit de historie te'staven* In de
SoTJet-Unie getuigden talrijke zuiveringsprocessen» gevoerd tegen
vertegenwoordigers der intelligentie» van het onverzoenlijke
standpunt, dat de nieuwe bolsjewistische machthebbers eertijds
innamen*ten opzichte van de intellectuele bovenlaag in Czaristisca
Rusland, Zelfs vele intellectuelen, die actief hadden deelgenomen
aan de proletarische omwenteling, vielen later ten offer aan de
achterdocht van hogerhand* Menigmaal werden zij zonder meer ge-
doodverfd als contra-revolutionnairen en als gevaarlijk overblijf-
sel der bezittende klasse van weleer, die slechts ondermijning
van de doelstellingen der Ootober-revolutie heetten te beogen.
Nog in de dertiger jaren werden de geruchtmakende zuiveringspro-
cessen tégen een aantal Sovjet-generoels en andere hoge functio-
narissen, onder wie de journelist Radek, in het openbaar gevoerd.
Enige opper-offioieren van het Rode Leger stierven dientengevolge
in 1937 voor het executie-peloton. Naarmate Stalln en zijn uppe-r»'-
ten zich binnen hun totalitair staatsapparaat veiliger gevoelden,
werd het vraagstuk der intellectuelen tactisch anders bekeken.
Gedurende drie decennia ontstond een jongere generatie van geeste-
lijke 'werkers, die. bovenal politiek getraind en straf gediscipli-
neerd, dienstbaar is gemaakt ean het centraal en'bureaucratisch
gezag der U.SIS.R. De intellectuelen individueel, nauw gelifcerd
aan de Partij, werden meer en meer op de voorgrond geschoven en
met onderscheiding behandeld. Zij genoten tevens niet te onder-
schatten stoffelijke voorrechten. Stellig heeft het voorbeeld van
Moskou, in de latere jaren gegeven, de tactiek der nationale



- 5 --

nationale communistische partijen buiten de U.S.S,R. terzake be-
ïnvloed. Meer en meer blijkt b.v. hoezeer de communistische par-
tijleiders in het Westen nauwer contact met intellectuelen op
prijs stellen» Veel moeite wordt er of-ii besteed, de interesse van
deze vertegenwoordigers van kunst, techniek en wetenschap op te
wekken voor de communistische ideologie. Waar'het bij deze propa-
ganda om een internationaal verschijnsel gaat, lijkt het nuttig
aandacht te besteden aan een desbetreffende recente actie. Of-
schoon buiten onze landsgrenzen ontplooid, zal ze haar invloed op
Nederland kunnen uitoefenen.

In Juni 1947 werd te Brussel een conferentie der communis-
tische intellectuelen gehouden. Uit de daar gctTouden toespraken
is wel gebleken, dat het hier een breed ontplooide propaganda
gold om meer mennen en vrouwen van wstenschappejijke scholing te
winnen voor het communistische partijwerk. In Nederland is'het ' .
Wetenschappen3k Bureau van de C.P• N. een'centrum gebleken, waar,
binnen het raam der politieke organisatie, reeds veel wordt ge-
daan om de intellectuelen aan'zich te binden. Het Psychologisch
Adviesbureau van het A.N.J.V., eveneens te Amsterdam gevestigd,
waarover elders in dit Maandoverzicht bijzonderheden volgen,stAat"
voorts onder leiding van communistisch georiënteerde intellectuelen,,
Psul Libois. professor aan de Brusselse Universiteit, eiste in
een inleiding de eer van het initiatief op voor het beleggen ven
deze conferentie voor de Belgische Communistische Partij. Zij zou
er het eerst aan hebben gedacht haar Intellectuelen te verenigen.
Ze kon dat volgens deze woordvoerder doen omdat in haar gelederen
geen "ouvriêrisme" bestaat * Blijkbaar bedoelt Libois mefouvriêrie-
me* het uitsluitend aandacht besteden aan de belangen van hand-
arbeiders, wat de belangen van andere werkers (intellectuelen)zou
hebben kunnen schaden. Hij noemde de organisatie der Belgische
communisten een wezenlijke proletarische en orbeiderspartij»

Wij weten, zo zei hij. dat in de loop der geschiedenis de
Intellectuelen een progressie** rol in de klossestrijd hebben ge*»
speeld. Wij herinneren ons de rol van de Encyclopaedisten, de in-
vloed welke de Belgisch© intellectuelen op de omwenteling van 1830
hebben uitgeoefend. Libois haalde uit het Communistisöh Manifest
de uitspraak van Marx en Engels aahJ nOp het ogenblik, dat de
klassestrijd het beslissende uur nadert, neemt het verloop van de
verwijdering der heersende klasse van'de ganse oude maatschappij
een zo geweldig en breed karakter aen, dat een kleine fractie van
de heersende klasse et zich van afkeert en zich met de revolutlon-
naire klasse verbindt, fl» klasse, die de toekomst in zich draagt.
Gelijk eertijds een gedeelte van de adel naar de bourgeoisb over-
ging, zo komt in onze dagen een gedeelte van de bourgeoisie naor
het proletariaat en juist het gedeelte, dat gekomen is tot dé
theoretische kennis van het geheel der historische beweging".

Op het ogenblik, aldus Libois, zijn we getuige van de ge-
boorte van een'nieuw mensentype. Zijn Stalln, Togliatti, Dimitrov
intellectuelen, werklieden of boeren? Bij de mannen van dit type
dreigt de oorsprong zich uit te wissen. Er zijn, volgens inleider,
duizenden mannen van het eerste plan, van wie de intellectuele óf
niet-intelleotuel« oorsprong vervaagt. Het zijn z.i. militanten,
mannen van een nieuw type. Libois sprak verder misprijzend over
"conformisme en ikzuoht", maar zweeg over de talrijke tekenen ven
conformisme (de stipte naleving van Moskou's algemene directieven),
welke zich juist in de nationale communistische partijen buiten de
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de Sovjet-Unie voordoen. Het communistische studieblad "Politiek
en Cultuur", in de Nederlandse taal verspreid, gaf zelfs geduren-
de de bezettingstijd (Juni 1940) nog blijk van zodanig blindelings
volgen, toen het de politiek van Stalln ora met Nazi-Duitsland to
poot eren hogelijk prees en aan de Nedravl^ndse neutraliteitspoli-
tiek een honend commentaar wijdde. Thans wordt in "Politiek en
Cultuur" en andere C.P.N.-organen wederom eenzijdige propaganda
gemaakt voor de politieke en economische inzichten van het Kremlir..
Het "nationale etiket" der C.P.N, wordt dientengevolge door dezo
politieke p ra et ijken al weer menigmaal besmeurde.

Hoe hoog de waarde der. communistische partlji-pers door de
communistische leiders zelf wórdt aangeslagen, bleek nog eens op
deze Brusselse conferentie. De meergenoemde professor Libois ad«-
visèerde, dat de intellectuelen als lid voor alles de plicht heb-
ben, het marxistisch tijdschrift "Renovatlon" te lezen en er aan
mede te werken» De inleider echtte het noodzakelijk, dat de intel-
lectuelen in de partij werken, gelijk al de andere leden. Zij
moeten hun communistisch dagblad aandachtig lezen en belang stel-
len in al de vraagstukken van de dag en aan de oplossing er van
actief aTs communist medewerken.

Jean Terfye. de Waalse communistische voorman, wijdde in
"De Rode vaan", (de Vlaamse uitgave van het Belgische communisti-
sche dagblad) een artikel aan "de partij en de Intellectuelen?.
Deze oud-minister achtte de misprijzende houding tussen intellec-
tuelen£als een wezenlijk deel der volksmassa, maar niet als "het
zout der aarde". Evenmin hebben zij recht "aanspraak te maken op
de rol ener leidersêlite", zo verkondigde Tèrfve.

Het zou, blijkens zijn uiteenzetting, niet meer genoeg zij»
tegenstrijdig of opstandig te wezen. In de positieve fase getro-
den, zouden de Intellectuelen heden in stact zijn de reële basis
te leggen voor een nieuwe wereld. We hebben ons ingesponnen, cldi'i1.
Terfve, om tot de intellectuelen een taal te spreken, die ze ken-
den verstaan. We hebben rekening gehouden met hun manier van denken,
maar tezelfdertijd hebben we aan hen concrete en gedisciplineerde
methoden om te werken en actie te voeren voorgesteld» De hechte
banden."welke hen met de grote volksmassa verbinden, zijn voorop-
gesteld» In hoeverre de critlsche zin van ol deze wetenschapsmen-
sen als katarsis, dus als reiniging zal kunnen werken, hangt niet
op de laatste plaats èf van de mate waarin de "concrete en gedis-
ciplineerde methoden", waarover Terfve heeft gerept»aan de intel-
lectuele leden verplicht worden voorgeschreven. Het conformisme,
dot met de mond wordt versmaad, is In de practijk niet prijsgegeven.
Dat zouden ook de intellectuelen in de communistische gelederen
opnieuw kunnen ervaren.

IV. Psychologisch Adviesbureau van net. A.N.J.Y»

Het communistische Algemeen Nederlands Jeugdverbond stelde
eertijds binnen zijn organisatie een Psychologisch Adviesbureau
(P.A.B.) in» Sedert zijn oprichting, op 17 Februari 1946, verstre!c-
te het P.A.B, adviezen van'persoonlijke en van collectieve aard
aan leden van het A.N.J.V., die met moeilijkheden hadden te kampsn,
waardoor zij als Verbondswezkers of in hun individueel bestaan nc-
delig dreigden te worden beïnvloed. Bij de oprichters van het
Psychologisch Adviesbureau zet de bedoeling voor "ertoe bij te dro-
gen de Jeugd op te voeden in een nieuwe geest". Zo werd b.v. in
/ tegenstrijdig met de lijn van de Partij. Deze beschouwt de
*" Intellectuelen
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in Juli 1946 In het A.N. J. V.-kempoord te Soesterberg een studie-
weekeinde gehouden over seocualiteit en moraal.

De eigenlijke opzet was, zo werd medegedeeld, dct twee oote-
gorlettn van het F.A.B; konden gebruik maken» eerstens de keinlei-
der s van het A.N.J.V., die advies zouden inwinnen voor bepaaiöe
in moeilijkheden verkerende kernleden; tA'eedens de individuele
gevallen. In de practijk bleek het in iioofdzaek op het verstrekken
van persoonlijke raadgevingen neer te komen. Vooral van de diverse
ouders zou de medewerking zeer groot zijn gwrofcst.'De A.N.J.V.-
ers hielden zioh, volgens de leider van het PiA.B., stipt aan de
verstrekte adviezen»

Deze leider, Dr;Herman Musaph. (Heymann Musaph, geboren
7-1-1915 te Amsterdam, van beroep arts, wonende Viotorièplein 27
aldaar) is, evenals dé medewerkers van het adviesbureau,, commu-
nistisch georiënteerd, Dr.Musaph is gehuwd met Hendrika'Kleere—
koper. Hij behoort tot geen kerkgenootschap. Andere leden, die
bij de opriöhting van het Psyohologisoh Adviesbureau zitting had-
den genomen, waren Dr.A.C.Oerlemans, Dr.C«van Emde B«as, Paula
Erbè en twee hoofdbestuurders van het A.N.J;V.

Paula Brbê (Apollonia, WilheMna Erbê, geb.2-8-1918 te
Amsterdam, van beroep pedieure) werd als sociaal werkster wegens
haar huwelijk met Jacob Kleerekoper en haar vestiging te Leerdam
nog in 1946 vervangen'door Eva leontine Rosa Loeb. geboren 17-9-
1913 té 's-Grsvenhagej'van beroep onderwijzeres, gehuwd met Heinz
Keyser, geb.te Groningen, wonende te Amsterdam,

De bovengenoemde Adrianus Cornelis O erlemans. geb.30-9-1909
te Vrijhoeve-Capelle, is arts aan het WilhelmJ.na Gasthuis te
Amsterdam en aldaar woonachtig Koningslaan 16, Hij was reeds voor
1940 lid van de C.P.N. Hij is secretaris-rapporteur van de Com-
missie van sociale psychologie van het Wetenschappelijk Bureau
der C.P.N. ' •

. * Coenraad van Stede Boa s. geb,17-6-1904 te Rotterdam, van
beroep zenuwarts, wonende Stadionweg 80 te Amsterdam, is lid van
de juist vermelde oommissie van sociale psychologie van het We-
tenschappelijk Bureau der C.P.N»

Dr.Musaph tenslotte is als A.N.J.V.-er tevens lid van de
Commissie van Beroep, een interne instelling van het Algemeen
Nederlands Jeugdverbond, welke oordeelt over geschillen van do
leden met betrekking tot het Verbondswerk,

V. "Spartaous*.

De Communistenbond "Spartaous" heeft moeilijkheden onder-
vonden bij de uitgave van zijn weekblad., omdat men in Juni 1947
niet kon voldoen aan de door de drukker gestelde eis van contente
betaling. Na eenmaal verstek te hebben loten gaan, verscheen
"Spartacus" twee weken achtereen als gestencilde nooduitgove.
Het nummer van 12 Jû i 1947 had wederom het normale uiterlijk.
Blijkbaar had een recente steunactie het tijdelijk'ongerief niet
kunnen voorkomen. Bén bedrag van honderden guldens, zo werd in
"Spartaeus" vermeld, was door een fout van de Posterijen bijge-
schreven op een óndere dan de postrekening'van de TTJ tgeveri .1 De
Vlam, Pogingen om het abuis te herstellen, hadden"gefaald. In
meer algemene zin gewaagde de gestencilde nooduitgove echter van
"de eatploitotiezorgen van een revolutionnair blad, dot bovendien
voor de Nederlandse arbeiders vrijwel geheel nieuwe denkbeelden
en nieuwe vormen van strijd propageerde". Afgezien
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Afgezien van deze administratieve strubbeling werd echter
snelle financiële hulpverlening nodig geacht. Nadien is een steun-
fonds "Spartacus op de Vesuvius" gevormd, dat maandelijkse bij-
dragen voor het weekblad gaat vergarefu De penningmeester von dit
"nieuwe blijvende fonds" is P.»Nonsirikt Houtmankade 25 IV, Amster-
dam-Centrum.

De Franse en Zwitserse "Spartokus"-groepen hebben in de
Dultee taal ter gelegenheid von de eerste Mei 1947 een "speciale
uitgave" van een "Spartekus"-pemflet in Duitsland doen verspreiden
onder het opschrift "Honger**,

Na. twaalf jaar totale dictatuur, no zeven Jaar oorlog en
twee Jaar bezetting en toegenomen honger zijn de arbeiders von
het Roergebied en von geheel"West-Duitsland wederom ontwenkt. zo
luidt het in dit vlugschrift. De wilde stokingen en de massale
demonstraties, waarmede de arbeiders uitdrukking geven aan hun
ontevredenheid en verontwaardiging worden er in geprezen als ver-
zet van onderop. Sedert'de glorierijke gevechten van de twintiger
Jaren in het Roergebied, waar de West-Duitse srbeidsfsklasse aan
de spits von de internationale arbeidersklasse stond, was het niet
meer tot zulke bewegingen gekomen gelijk in de lente"van 1947.
Niet slechts de partijleiders en vakbondsbestuürders^ die - oldus
een andere passage van het pamflet - helaas in dienst van het
binnen- en buitenlandse kapitaal staan, moesten wijken, maar zelfs
da bezettende macht. Tenslotte werd aangespoord tot verbroedering
in proletarische geest.

TI. Verenigde Socialistische Staten van Europa (V.S,S.E.)

"Europa is de viersprong der historie'genaderd", aldus weid
geconstateerd ter internationale «xmferentie, welke op 22 en 23
Februari 1947 in Londen werd gehouden. Ze cliënte ter propagerin?
van het denkbeeld om de Verenigde Socialistisch3 Staten van Europ'j
thans te gaan vormen. De Independant "LÓbov.r PerVy, de links-radT-
cele onafhankelijke"arbeiderspartij in Engeland, had deze bijeen-
komst georganiseerd j waarèan een geil jïcb e recht igde Duitse afvaar-
diging mede deelnanuln deze kring van internationale socialisten
zag men in de êiawording van Europa, inclusief Engeland, een kens.
om althans binnen het tijdsbestek van een mensonleeftijd de eer-
ste stap te zetten op de weg naar een socialistische wereld. Op
21 en 22 Juni 1947 werd in de hoofdstad van Frankrijk een tweede
congres belegd, waarin een definitieve bespreking zou plaats heb-,
ben van de wenselijkheid ener gemeenschappelijke actie. Een zeer
omvangrijk rapport was de gedelegeerden vooraf overhandigd. Een
uitvoerend comité werd in Parijs gekozen* Jacquis itecs» die in
het orgaan vaii de Nederlandse Bond ven Vrije Socialisten "Socia-
lisme van onder op" (16 Juli 1947) een beschou\Vin3 wijdde aan het
door hem bijgewoonde parijse öongresj vermeldde, ïat in dit nieuv;e
uitvoerende comité voor Nederland Jef Last; JULarngkemper en
Schrjöder zitting zullen nemen*

Er wordt aan herinnerd dat Jef Last (representant van "de
Tism**-groep) reeds bij de eerste bespreking in ionden had voorge-
steld voortaên over de verenigde socialistische volkeren te epre-
ken en niet over de Verenigde socialistische staten. De bedoeling
hiervan was de vrije socialisten niet uit te sluiten van samen-
werking* Te Parijs drong Jef Last nogmaals op deze naamsverande-
ring aan'ê

In het socialistisch weekblad "De Vlam" was reeds vooraf
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vooraf in een aantal beschouwingen ruime aandacht besteed aan het
probleem van een verenigd socialistisch Europa* Een door de Neder-
landse delegatie voorgestelde en door Jef Last verdedigde resolu-
tie met betrekking tot Indonesië'werd in Parijs unaniem aangenomen,
"De Vlam* duidde echter niet aan* wat- c'e strekking was van bedeel-
de resolutie ̂  welke met hét hoofdonderwerp van het congres niet
rechtstreeks te maken had.

De Eurojbese federalisten waren op het Po rij se congres óók
vertegenwoordigd. Aleyender, Me ro. een vooraanstaand Katholiek,
was hun voornaamstespreker* Deze twsede internationale bijeen-
komst droeg nog duidelijk een verkennend karakter» Er vallen in
deze kring van internationale socialisten grovs principiële tegen-
stellingen waar te nemen. Voor do vrije socialisten kan, blijkt̂ .-,
Jaoques Reea, "eventuele" deelname aan verdere besprekingen en
acties pas "overwogen" worden, wanneer duidelijk gezegd wordt,de t
het gaat om de Verenigde Volkeren van Europa, als deel van de Ver-
enigde Volkeren der Wereld* Rees achtte het niet waarschijnlijk,
dat de deur voor zijn geestverwanten wijd genoeg zal worden open-
gelaten*

In "De Vlam" van 27 Juni 1947, -waarin de stellingen von
het Parijse congres zijn gepubliceerd, werd betoogd, dat een Ver-
enigd Europa niet zal voortkomen uit de edelaardige ontwerpen van
het soort der "Europese Unie" van Kalerghi en Briand. Evenmin zal
een Verenigd Europa tot stand komen "door een politieke aanslui-
ting zonder meer, die de tegenstelling tussen klassen en staten
zou laten voortbestaan". Dit geldt, zo werd voorts nog aangevoerd,
voor de Europese Federalistische Beweging, welke streeft naar een
federalistische organisatie zonder zich een economische en sociale
structuurverandering ten doel te stellen. Blijkens een andere zi.n-
snede van de stellingen waö er ook geen waardering voor de "Bewe-
ging voor de Verenigde Staten von'Europa", gepropageerd door
Churchill met de U.S»A» als model, welke zou pogen "de Europese
bouzgaoifete * onmachtig om zich te hondhaven binnen het kader von
een internationaal verdeeld Europa - te reorganiseren in oonti-

'nentoal verband". Gewaarschuwd werd tegen dé gevolgen van de in-
nerlijke zwakte der socialistische partijen, die er niet in weten
te slagen hun minderwaardigheidscomplex te overwinnen tegenover
de Stalinistische mystiek der Tlussische revolutie, waarnaast zij
geen andere internationale conceptie kunnen stillen. Ook het in
de practijk vasthouden aan oude vormen en gedschten van strijd en
propaganda, welke stammen uit de oppositietijd, werd gevaarlijk
geacht voor het voortbestaan van de socialistische partijen» Het
ontbreken van een socialistische internationale politiek wees men
tenslotte aan als een der gróndoorzaken van de druk» welke van
twee zijden op de socialistische beweging wordt uitgeoefend, n.l.
van rechts door hen die louter bescherming heten te zoeken tegen
de Stalinistische dictatuur en wier socialisme nog slechts ent5 -
communisme zou zijn en van links door de Stol i nisten en hun oc;"<-
hcng, die slechts bescherming zouden zoeken tegen de reactie en
wier communisme slechts als anti-kapitalisme werd"gekwalificeerd.
Het behoeftj gezien deze voorstellingen van zaken, wel geen nadere
toelichting, dat de op de Sovjet-Unie georiënteerde nationole
communistische partijen weinig geestdriftig gestemd zijn jegens
hen, die op bovengeschetste wijze ijveren voor een Verenigd
Socialistisch Europa. De communisten lieten in Parijs verstek gaan-

VU. Jehova * s Getuigen»(Theo crat i s oh Congres Arnst erdom) •
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VII» Jehova*s Setuigen«(Theoeratisch Congres Amsterdam)

In het R.A.I.-gebouw te Amsterdam hebben "Jehova's Getuigen"
drie dagen vergaderd. Het theócratisché congres, dat daar 13,14
en 15 Juni 194? werd gehouden, maakte ̂ enwege de massale deelne-
ming aan uitgebreide technische organisatie noodzakelijk. Een dei-
kleine voorzaaltjes van het R.A.I.-complwc wss a!0 kinderkamer
ingericht. Daar mochten de gehuwde getuigen hun kroost veilig ou-
der toezicht achterlaten, teneinde zelf lezingen, velddiensten sn
andere plechtigheden ongestoord te kunnen bijwonen. De "kleine
zaal", een oppervlakte van 4000 M2, was door een hoge schutting
in twee grote slaapruimten verdeeld, e'e'n voor de vrouwen en de
andere voor de mannen. Enorme voorraden stroo waren er gedepon̂ o.̂ ,
opdat de oongressisten daar te gelegener tijd ,iaar behoren zouden
kunnen uitrusten van de vermoeienissen der samenkomsten. Aan de
wanden van beide slaapzalen waren kapstokken getimmerd. Omstreeks
1600 deelnemers uit alle windstreken konden zodoende aan nacht-
logies worden geholpen. Ongeveer 5000 deelnemsrs genoten daaren-
boven gastvrijheid in de woningen van Amsterdamse Getuigen van
Jehova. Van de Amerikaanse gasten hielden o.a. broeder Suiter en
broeder Pranz toespraken, waarbij de Nederlander Jansen als tolk
optrad.

Ben goed betaalde baan, een mooi huis enz. dient een theo-
oratisch soldaat te verwerpen. Eenvoud betrachten en veel werken
in de velddlenst achtte Suiter een gepaster leefwijze voor een
Getuige van Jehova. Broeder Franz. (Mr. F.W. Frans, vice-president
der Watoh Tower Society, Brooklyn) deelde mede. dat de organisatie
in de Verenigde Staten over een zogenaamde "Kon-.nkrljks-boerde.r:'.,!"
van 240 ha. beschikt met een aparte opleidingsklasse. Daar is in
1943 een Wachttoren-Bijbel school gesticht. Er ?.:' verder een radio-
station, waarover in 17 talen door de Watch Tower Society word4;
uitgezonden* Het werk in Canada noemde Franz moeilijk. In Quebee
zouden naar zijn zeggen vele volgelingen gearresteerd zijn en he-c
werk moet daar een grote tegenstand ondervinden. Zowel van Ameri-
kaanse als Nederlandse kant werd scherpe eritiek geuit op de R.K.
Kerk. welker bedienaren van hun macht misbruik heetten te maken.
Broeder Jansen(Gerrit Jansen, Amsterdam) deelde de oongressisten
mee, In het Zuiden van Nederland te werken en als Jehova's Getui-
ge veel tegenwerking te ondervinden van Politie, gezagsdragers en
"dragers van lange gewaden". Eenmaal was hij door de Politie op-
gebracht onder beschuldiging van een"volksoploop te hebben ver-
oorzaakt. De bevolking, aldus Jansen, wordt daar opgehitst door
de fanatieke geestelijkheid. Broeder Jansen werd blijkens eigen
onthulling door een conducteur uit de trein naar het Zuiden gezet
wegens prediking in het openbaar. In een later gehouden rede noem-
de Mr.F.W.Frahz, de eerder genoemde vice-presldent van de Watoh
Tower Society, Brooklyn, Rome de zetel van het fascisme en Vati-
oaanstad haar naaste buurman. "Van hieruit blijft de Paus de bit-
tere achtervolging van het genootschap leiden", beweerde deze
spreker.

In het Sportfondsenbad aan de L inneemt ra s t te Amsterdam
werden* gedurende dit theocratisoh congres een paar honderd dope-
lingen, in leeftijd variërend van 6 tot 70 jaar, ondergedompeld.
Men zong gedurende deze ceremonie gewijde liederen. De dopelingen
verschenen merendeels in badkleding. Misschien als gevolg van de
nog heersende textielnood verschenen enkele dopelingen In nacht-
japon en ander minder decoratief toilet. In contrast daarmede trok
de fraaie nieuwe bovenkleding, die vele Jehova»s Getuigen tijdens



tijdene het congres droegen, de aandacht: degelijke mantels,,
truien, mantel* en colbertcostuums en kousen van vooroorlogse
kwaliteit. Gebleken is, dat goedgeefse Jehova's Getuigen uit de
nieuwe wereld daarmede hun Europese broeders en zusters hadden
verrast, ,

Vijftien Nederlandse dienstweigeraars, ondergebracht in het
kamp Lauwerpolder, werden Zondagj 15 Juni- in de gelegenheid ge-
steld het congres bij te wonen. Jehova*s Getuigeni die militaire
dienst -weigeren> mogen zich niet van rechtskundige bijstand voor-
zien, maar moeten zich beroepen op een Bijbelwoord (Handelingen
van de Apostel Paulus), De dienstweigeraars mogen zich niet be-
roepen op "De Wqohttoren»»* Blijkbaar wil men van die kant voorkq-
men, dat "De Wachttoren1* zou worden beschuldigd van aansporing
tot dienstweigering•

VUI. Benhei d s Vak Centrale (E.V. Ci).

Zoals reeds in overzicht no.3 van dit iaar weitd vermeld,
waren er in de E.7.C.-gelederen sterke spanningen ontstaan, voor-
al na het grote Februari-congres in Amsterdam. De strijd der bei-
de partijen, onderscheidenlijk de communistisch gezinde meerder-
heid en haar oppositie, kwam wel scherp tot ult?.n£ in de'gang van
zaken bij de afdeling Bouwvakken der E.V.C, te Rotterdam, waarvan
het bestuur zich verzette tegen het optreden der landelijke lei-
ding* Laatstgenoemde leiding had het bestuur der bedrijfsgroep
Bouwvakken te Rotterdam geschorst en vervangen door meer C.P.N.-
getrouwe leden der E.V.C. Deze nieuwe situatis oleef echter niet,
bestendigd* Via een bestuursverklezli>g op eeu ledenvergadering on'
na een referendum gelukte het aan het oude bep^uur von de bedrij-
groep te Rotterdam om de C.P.N.-gezinde nieuwe bestuursleden va,.
achter de groene tafel te verdrijven en er zelf de oude plaats-sn
opnieuw te bezetten. De landelijke leiding erkende deze handel-
wijze niet en prompt werd op een vergadering, waar vrijwel uit-
sluitend bij de C.P.N, aangesloten E.V.C.ers aanwezig waren, we-
derom een nieuw bestuur gekozen.

Teneinde aan deze halfslachtige toestand een einde te ma- ~
keft, traden de landelijke leiding en het plaatselijk bestuur te
Rotterdam in overleg. Als gevolg daarvan werd bekend gemaakt, dat
alle leden van de bedrijfsgroep Bouwvakken te Rotterdam zelf per
referendum moesten bepalen, wie als bestuurders behoorden op te
treden. Uit de hier volgende namen kon worden gekozen:
CtOosterwijk. (oandidaat plaatselijk bestuur Rotterdam) en
S.Groenend!jkt (oandidaat der landelijke leiding)- als voorzitter;
Ph.G* Appels. (Rotterdam) en G.M.B.Glaaduin (landelijk) als secre-

taris en
J.yan Die.1en (Rotterdam) en GtuRoks (landelijk) als penningneê er.

Met grote meerderheid van stemmen behaalden de. door het
plaatselijk bestuur gestelde candidaten de overwinning^ zodat het
landelijk hoofdbestuur het onderspit moest delven. Beide partijen
hebben het resultaat van dit referendum aanvaard. De twee grote
tegenstanders in deze prestige-strijd: Berend Blokzi.1l en Anton
v.d.Berg. zijn* althans in het openbaar, weer verzoend. Op de gro-
te demonstratieve vergadering der E.V.C, dd, 4 Juni 1.1. te Rot-
terdam, traden beiden als spreker op.

In het vorig maandoverzicht werd de activiteit van de
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de E.V.C, geschetst ten aanzien van de door haar vermoedelijk in
internationaal communistlsoh verband georganiseerde stakingen.
De Éénheide Vak Centrale heeft in de loop van de maand Juni dui-
delijk getoond wat van haar kant te wachten is, indien het in
Indonesië tot een gewapend conflict zcu komen.

Door middel van aanplakbiljetten en bekendmaking in de pers
werd medegedeeld, dat da E.V.C, aan het N.Y«V. en de Algemene Bond
van Werkers in het Mijnbedrijf, verzocht had met haar contact te
willen opnemen betreffende gezamenlijke actie ten opzichte van
het gebeuren in Indonesië.

Bedoeld pamflet luidt aldus:
BEKENDMAKING,

" Tegen de koloniale oorlog de algemene werkstaking.
" Met het oog op het dreigende gevaar van een militaire aanval op
" grote schaal tegen de Indonesische Republiek, heeft het hoofd-
* bestuur van de E.V.C, zich tot het N.V.V. en de A.B.W.M, ge-
n richt, met het voorstel onmiddellijk te beraadslagen over de
w voorbereiding van'een algemene werkstaking tot welke dient te
n worden overgegaan, indien de Nederlandse reactie kennelijk'door
w toepassing van wapengeweld de beslissing tracht te forceren.

Het Hoofdbestuur der E.V.C. M

Ve»l succes heeft de'E.V.c: met'deze oproep tot dusverre
niet gehad» Het N.V.V. liet weten, dat, zolang de Nederlandse Re-
gering zich'zou houden aan de bepalingen van de overeenkomst van
Linggadjotl; het N.V.V.-hoofdbestuur zich volkomen achter haar
zou stellen» Het riep de leden op eenzelfde houding can te nemen
en niet toe te geven oon het drijven van onverantwoordelijke ele-
menten. Ook de A;B.W.M. deelde bij monde van zijn voorzitter, de
heer Hamers mede, niet op het verzoek der E.V.C, te zullen ingaan;
"Ik ben helemaal niét in mijn schik met het schrijven der B.V.C.",
verklaarde Hamers. Zijn bond zou in godsdienstig'en politiek op-
zicht een onafhankelijke organisatie zijn, welke, volgens zijn
zeggen, met de politiek niets uitstaande had. "Voorhandé zie ik de
n Indonesische kwestie als een politieke aangelegenheidt waarvoor
w wij niet bereid'zijn te staken* Ook voelen wij niet voor een
n politieke rel ", aldus deze voorman von de A.B.W.M.

U. Indonesië.

• In de Amerikaanse nota aan de Republiek Indonesia heeft- de
C.P.N, aanleiding gevonden een verklaring uit te geven. Dit ge-
beurde na een samenkomst van het Dagelijks Bestuur, waarin op 30
Juni J.l, te Amsterdam de gebeurtenissen'in Indonesië werden be-
sproken* De communisten zijn van oordeel, dat de Amerikanen op
grond van de "Trumen-leer*1 ook in Indonesië de verplichtingen van
Engelend overnemen en Zuid-Oost-Azifr onder directe Amerikaanse
controle brengen. De politiek van Amerika - aldus wordt in bedoel-
de verklaring verkondigd - impliceert niet alleen Groot-Brlttanniö
op de achtergrond te dringen,, doch vooral om Nederland uit de sa-
menwerking met Indonesië te verdringen. Het Dagelijks Bestuur der
C.F.N, protesteert met klem tegen deze buitenlandse inmenging in
een geschil, dat uitsluitend Nederland en Indonesië aangaat*

Deze Verklaring schijnt een typische navolging van het po-
litieke spel, dat te Moskou in de internationale politiek wordt
gespeeld* De begrippen zelfbeschikkingsrecht en zelfstandigheid
der volkeren worden daarbij gehanteerd al naar gelang het te pas
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pos komt in omstandigheden, welke niet stroken met eigen doelein-
den. Zo heet het dan ook nu in de C.P.N.-verklaring, dat met de
Amerikaanse nota het zelfbeschikkingsrecht van Indonesië en de
zelfstandigheid van het Nederlandse vclk meer don te voren be-
dreigd worden. Br velt overigens weinig te vermelden wat als nieuw
zou kunnen worden aangemerkt in de houding van de C.P.N, tegenover
de Indische kwestie* Het standpunt'dat deae partij inneemt is van
algemene bekendheid* De propaganda, inzonderheid voor terugtrek-
king der troepen, heeft regelmatig Voortgang zowel op Vergadering3n
als in de pers. In de aanwezigheid dei' militairen in Indonesië
ligt, naat het heet; alleen gewelddadig ingrijpen als doel ten
grondslag* Het Dagelijks Bestuur der C.P.N* hê .ft échter blijkens
meërbedoelde verklaring met voldoening Vastgesteld, dat de Neder-
landse Arbeidersbeweging de gevaren van een liquidatie van Ling~
gadjati door itllitair optreden steeds duidelijker heeft onderkend.

Dit "dreigende gevaar van een militaire aanval op grote
schaal tegen de Indonesische Republiek1» is voor de E.V.C, aanlei-
ding geweest de mogelijkheid tot voorbereiding van een algemene
staking onder het oog te zien. Dot dit verband houdt met een toe**
zegging van Blokzijl tijdens het op Java gehouden Sobsi-oongres
ligt voor de hand*

Zowel de C.P.N, als de E,V.C. steunen in olie opzichten de
door de Republiek gepropageerde nationale revolutie én voldoen
daarmede aan de van die zijde gestelde Verwachtingen, De Repu-
bliek heeft immers in de éérste plaats bij de vakbeweging in onde*-
re landen (Nederland, Australië, India) steun gezocht in de strijd
tegen wat zo veak genoemd wordt bet Westerse imperialisme, i.o.
voornamelijk het Nederlandse imperialisme.

"De Tribune" van de "Revolutionaoir-Communistlsohe Partij"
(R.C.P.) is van leer getrokken tegen de "koloniale bandieten",de
bloedzuigers van het kapitaal, enz» Het blad concludeert, ne nog
een betoog in deze terminologie, dat ols de strijd tegen de onder-
nemingeni hun chefs, personeel en aandeelhouders en tegen hun
dienaren, de kapitalistische Nederlands-Indische en Nederlandse
regeringen^niet gevoerd zou worden, dit voor de Indonesische mas-
sa's zelfmoord zou betekenen. Het woord "oorlog" heeft voor"de
revólutionnaire volksmassa's geen enkele afschrikwekkende beteke-
nis* 'Oorlog betekent de strijd om het leven; strijdloze onderwer-
ping, een leven erger dan de dood"«

De R.C.P. wil "geen vrede door overleg en onderhandelen"
maar spoort aan de revólutionnaire oorlog tegen de eigen" bourgeoisie
te steunen. Daarvoor worden enkele argumenten aangevoerd. " De
aanvaarding door de regering der Republiek en door die van Neder-
land van Linggadjati, het offensief der Nederlandse imperialis*-
tische rovers bij Modjokerto, het ultimatum der Commissie-Gene-
raal, het ontslag van Sjahrir en de mobilisatie-order van Gene-
raal Spoor -'deze elkaar snel opvolgende gebeurtenissen getuigen
van het feit, dat de Nederlandse bourgeoisie zich sterk genoeg
voelt met geweld te dreigen en zo nodig spoedig de daad bij het

" woord te voegen* n

Dit soort propaganda is uiteraard in de eerste plaats be-
doeld om de Nederlandse arbeiders te beïnvloeden en niet'zo zeer
om de Indonesiërs welgevallig te zijn. Het aantal hunner, dat bij
de R.C.P. ia aangesloten, is gering gebleven en van hen gast op
hun andere landgenoten niet veel invloed uit. De C,P.N. daarente-
gen heeft meer Indonesiërs tot zich weten te trekken en beijvert
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beijvert zich hen daadwerkelijk te'befnvloeden en dan inzonder-
heid tegen de Nederlandse Regering» -waarbij wordt gesuggereerd
dat men in Den Haag de koloniale uitbuiting van Indonesië, zoals
dat in de communistische betoogtrant heet, niet wil prijsgeven.

Er is een streven van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond
merkbaar zoveel mogelijk in contact te komen mei de Indonesische
jeugd. Dit pogen gaat gepaard met de belofte mede te zullen strij-
den voor vrijheid, vrede en rust* Of hét A.N.J.V, hiermede een
noemenswaardig resultaat heeft bereikt, is tot dusverre niet ge-
bleken. De meest recente uiting in het Verenigingsorgaan 10 ech-
ter: "Dat het geen Ijdele woorden waren, die we onze Indonesische
kameraden zonden, zullen we tonen door te blijven ijveren voor
onze gemeenschappelijke eis: Troepen terug1*.

Het A.N. J.V. "adopteert verder afdelingen van de Indonesi-
sche jeugdbeweging.

19 Juli 1947.

I. Stakingen, (overzicht Juni l947).
Zie bladzijde 15, 16 en 17.

Typ.i RD.'
Coll.: dR.
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