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I. WAARHEIDSZOMSRgEEST 1947.

"Het openbare leven van Nederland zucht onder de vloek
van leugen en vervalsing. Men zegt: Er is geen geld voor do
opbouw van arbeiderswoningen. Men zegt: Er zijn geen
krepeergevallen meer in Limburg en Brabant. Men zegt:
Er is geen geld voor subsidie op rxet levensmiddelenpak-
ket, geen extra voeding voor zware arbeid. Er wordt over-
al op bezuinigd, behalve op de militaire uitgaven en op
de winsten van de millionairs. De regering startte na de
bevrijding met de leuze rechtvaardige verdeling van de
armoede, maar wat is de practijk? lage lonen en hoge win-
sten, geen of onvoldoende hulp aan oorlogsslachtoffers. •
Degenen, die in de oorlog hot meest verdienden, doen dit
ook thans weer» De practijk is: de armen wordon armer, "de
rijken worden rijker. Hot internationale kapitaal wil ver-
dienen. Ons wordt de leugen als waarheid opgediend, omdat
het Amerikaanse grootkapitaal van do afhankelijkheid der
West-Europese landen wil profiteren. Tegenover deze leu-
gens aan de lopende band stellen wij onze krant, dat is
"De Waarheid".

Deze woorden van Gerben WAGENAAR, do voorzitter der Com-
munistische Partij Nederland, gesproken op het jongste Waarneids-
zomerfeest te Birkhoven, gaven zo ongeveer de aard aan van do
massale demonstratie, welke duizenden lezers van "De Waarheid",
alsmede hun gezinsleden, Zondag 7 September 1.1* samenbracht in l
de omgeving van Amersfoort.

Vole bezoekers zagen in doze grootscheepse,^technisch vlot
georganiseerde meeting oen politieke manifestatie. Hot feit, dat
do voornaamste woordvoerder", Wagenaar, eon week vóór het Econo-
misch Congres in Don Haag prcludeordo op hctzolfdo, aldaar aan-
goroerdo thema, deod roods uitkomen, dat het waarheidszomerfeest
1947 inderdaad modo werd gebruikt als propagandamiddel van de
Nederlandse communisten togen hot door hen gclauicto boleid van
de huidige Regering.

Moordere aanwezigen, die dit zomerfeest uitsluitend als
eon uitgaansdag beschouwden, toondon weinig interesse voor de
spaarzame redevoeringen. Het publiek was rumoerig en legdo
slechts matige belangstelling voor de artistcn QEJI do dag.

Na het begroetingswoord van de directeur van het dagblad
"De Waarheid1} Nico van der DRIFT, en do reods ten dele gerele-
veerde toespraak van Gerben Wagonaer, die intekening op do twoo-
de obligatielening voor het oigcn dagbladbedrijf met klom van
rodcnon aanboval., volgde oen ballonwedstrijd. Hot afwisselende
amusement, dat aan jong on oud op Birkhoven werd geboden, pasto
geheol in een manifeste sfeer van strijdvaardigheid. Weliswaar
ontbrak, ondanks do inspanning van do organisatoren, eon typisch
voorbeeld van revolutionnairc gezindheid in do kvinst, doordat do
Amerikaanse bezcttingsautoritoiton aan do "proletarische zanger"
Ernst Busch te .elfdor ure eon visum hadden geweigerd. Dientenge-
volge wachtten do Waarheids-gastheren Zondagochtend 7 September,
tevergeefs met oen auto aan do Nederlands-Duitse grens op do
aankomst van Busch.

Intussen werd voor do tienduizenden, die rond het mot mi-
crofoons uitgeruste houton vorhoog, schouder aan schouder in hot
gras v/aren gezeten, door do volgendo pcrsonon en groepen een
amusementsprogramma ton bosto gegeven: do (Limburgse) Schalmolô -
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kapel «Gluok auf" o.l,v. E.Betzema; De tilbury's, komische acro-
batiek; het gezelschap Wim Kan, Corry Vonk, Cor Leiaaire en lya
Sten met zang en voordracht; de acteur Jan Musch; het zangduo
Uut en Bert Husing; Corry Couvreur; Chris Taverne met de pianist
Lion Contran; Cor Zwart-alias Si jmen. met zijn kreupele rijmen;
Carlo Reni, imitator; Stanelly, luchtacrobaat; "De Schavuiten»»,
zijnde drie jongens met een guitaar; het .\adiosterren-enseiable
met Jan Vogel en zijn acoordeonorkest; iv.av.ia Z-ariora met Spaanse
liederen; De Zingende Zwerver Stans van Sohaik en de hiervoren
genoemde Lion Contran en tenslotte het zangkoor "Morgenrood"
uit Amsterdam o.l.v. Kees Smulders, die ook de luassazang van so-
cialistische liederen door de 300 personen tellende gezamenlijke
rode zangkoren dirigeerde. Als conforencier tra.ï Hans Tiemeijcr
op. Het Kr ont jong-orkest "Slnar Indonesia" t bea taande uit enige
Indonesiërs, verleende evaneens medewerking.

De. conferencier Tiemeijer bood de leider van "Sinar Indo-
nesla" gelegenheid zelf de nummers van het orkestrepertoire voor
de microfoon aan te kondigen. Dozo hield toen, waarschijnlijk
buiten hot vastgestelde programma om, oon politiek toespraakje.
Zijn "spontane uiting" eindigde met de kreet "Merdoka, tetap
Mordoka" (Eens vrijheid, altijd vrijheid), voorafgegaan door do
opmerking, dat, als men hot woord politioneel hoort, mon aan
gummiknuppols denkt. "Kaar zij kwamen met tanks, oorlogsschepen
en bommen, die zij op weerloze vrouwen wiorpon. Denk aan Rotter-
dam", (Het viel niet'vast te stellen of de goluidsinstallatio
op dat moment om redenen van beleid of van toohniek oven buiten
werking werd gesteld). Des morgens werd op het YJaarheids zomer -
feost gefilmd on gefotografeerd uit een vliegtuig, gekentekend
P.H.N.A.D., dat zowel boven ais nabij hot torroin vloog. Som-
tijds waren do redevoeringen door hot motorgoroi\ moeilijk te
verstaan. Multifilm te Haarlem heeft van het poc'ium af, do ge-
hele dag opnamon gemaakt. Het buitonterrein van Birkhoven was
ingericht voor do mot do ouderen meegekomen kinderen. Zij wor-
den mot gezelschapsspelen bezig gehouden»

Ruim dertig extra-treinen (hot gehele reserve-materiaal
dor H.S.) en 250 autobussen, alsmede talloze fietsen, hadden do
feestgangers naar Birkhoven gevoerd. Do schattingen liepen uit-
een van ruim 40.000 tot 90,000 aanwezigen.

Hot terrein, gelijk aan de afmetingen van twee voetbal -
speelveldon, herbergde do volwassenen, die bij gebrek aan zit-
bankon meest in zittende of liggende houding het programma moes-
ten volgen. Uitgaande van de berekeningf dat zich op elke vier-
kante meter I£ bezoeker kon ophouden en do verzamelplaats 28.800
M2 oppervlakte besloeg, zoudon mot inbegrip van omstreeks 1500
è. 2000 gaande en staande bezoekers en circa 600 op do tribune-
zitplaatsen, ruim 45,000 personen dit Zomerfeest hebben meege-
maakt. Plaatselijk deskundigen kwamen tot oenaolfdo globale bo-
rekoning.

Op Birkhoven liet de leiding evonwel omroepen, dat circa
80,000 personen aanwezig waren. In "De Waarheid57 van Maandag 8
September 1947 werd hot aante.1 bezoekers «volgens voorzichtige
raming" al op 90.000 geschat. Dit "hooft in do nict-oommunisti-
sche pers aanleiding gegeven tot critisch commentaar, waaraan
do vrolijke noot evenmin ontbrak. Uit oon officiële interpella-
tie van do fractievoorzitter dor P,v.d.A. in de gemeenteraad van
Amersfoort bloek, dat aan de bedoelde gemeente voor ruim 32.000
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personen de verschuldigde verraakelijkheidsbelasting was betaald.
Gevraagd werd of het gemeentebestuur bereid was, indien beide
cijfers juist bleken te zijn, de nodige stappen te doen om als-
nog de verschuldigde belasting voor de overige, ongeveer 60,000
bezoekers in de gemeentekas te doen storten.

"De Waarheid" van 23 September 1947 (Haagse editie), ken-r
nelijk indachtig de rede van de C.P.N.-voâ sitter op haar veelbe-
sproken zomerfeest, bond wederom de strijd "tegen leugen en ver-
valsing" aan met een bericht, waarin de lezers zonder meer wer-
den verwittigd van de Amersfoortse interpellatie. Ofschoon aan
zofn oproep practisch niet meer kon worden voldaan, plaatste de
Waarheid-redactie er de kop "Tellers gevraagd" boven. Slechts do
onderkop: "Ons Zomerfeest voorwerp van oen P,v,d„A.-rol" gaf
spaarzaam commentaar. In haar Amsterdamse uitgave van dezelfde
dag drukte "De Waarheid» echter een vrolijk stukje "van zeer
welingelichte zijde" af onder het opschrift "Do cijferaar van
Amersfoort". Het A.N .P. werd hierin voor de schatting van de
90.000 verantwoordelijk gesteld, maar achteraf bleek, dat een
communistisch insider, op zijn beurt, de A.N,P.-verslaggever
deskundige voorlichting had verstrekt.

De C.P.N, maakt in haar bladen on periodieken propaganda •
voor do zogenaamde "Rode Dinsdag". De traditionele Prinsjesdag,
de opening van het nieuwe parlementaire jaar in Neder land, werd
door de Partijleiding aangegrepen om vooral in de grote stodon
protestvergaderingon te houden tegen do Regering-Boel» De ont-
stemming der Nederlandse arbeidersklasse moest op "Rode Dinsdag"
massaal tot uiting komen. De deining wolke do organisatoren er-
mede wilden veroorzaken, trok nauwelijks do aandacht van niet-
oommunisten.

In September verscheen hot (proef?)-nummer van "Kwartaal"t
onder redactie van P,de GROOT. Reeds voor do oorlog, zo schreef
deze ter inleiding, "werd door de uitgeverij "Peeggus" hot tijd-
schrift onder dezelfde naam uitgegeven. Hot huiaige eerste num-
mer wordt daarvan een voortzetting genoemd. "Kwartaal" zal voor-
namelijk het werk van de leidinggevende communistische en socia-
listische figuren uit het buitenland brengen. Gehoopt word op
een gunstig onthaal in ruime lezerskring. Verder verschonen in
do afgelopen maand do eersto wekelijkse afleveringen van "Feiten
on Cijfera", Dit is een documentatie-werk, dat de C.P.N, aan
elkeen voor zeer lage abonnementsprijs beschikbaar stolt. Als
bron van gegevens moet het sprekers in vergaderingen, in het
bijzonder bij debat, ten dienste staan. Do naam verklaart do op-
zet van deze uitgave voldoende. Als propagandamiddel mag hot
niet worden onderschat.

II. WELVAART3CONGKES DER C.P.N. ("DE YfAARHEID").

Medio September werd het WplYQartsoonjBros dor C.P.N, in
Den Haag gehouden, voorbereid door oen gedogen campagne in de
communistische on dé aan haar verwante pers. Zodoende werden de
verwachtingen t.a.v. dit "belangrijk gebeuren van de eerste orde"
vooral in communistische on geestverwante kringen hoog gespannon.
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TJit de Zaterdag 13 en Zondag 14 September 1947 in Den Haag ge-
houden inleidingen en besprekingen kwam één markant punt naar
voren. Er is namelijk gebleken, dat de C.P.N, haar Welvaarts-
plan nog niet gereed heeft en dat het zelfs als ontwerp niet
op schrift werd gesteld.

Blijkens "De Waarheid" waren 800 gedelegeerden en genodig-
den aanwezig, van wie 397 leden der C.P.N., 257 niet aangesloten
bij een politieke partij, 35 leden der P.v.d,A., 3 leden van de
K.V.P. en 2 Christelijken, Ruim 100 belangstellenden verstrekten
geen nadere gegevens. Zij alle volgden de referaten en velen na-
men later aan de gedachtenwissoling deel. Juist de discussies
verleenden aan dit congres veeleer het kenmerk van een klachten-
bureau dan van een bijeenkomst, waarin verhelderende commentaren
werden geleverd op voorstellen, welke, zoals do organisatoren
het hadden gefonauloord, Nederland weor op de bson moesten hol-
pen.

De tijdsordo van het congros-gobeuren verwaarlozend, dient
allereerst in dit Overzicht het vjoord van Gorten WAGENAAR te
worden gememoreerd, dat deze voorzitter van de CommuriisTTsche
Partij Nederland tegen het einde van het Economisch Congres
heeft gesproken. Wagenaar wees er op, dat vele sprekers blijk-
baar meenden, dat er reeds oen Welvaartsplan bestond. Dit nu
was volgens hem niot juist. "Wij hebben alloen de richtlijnen
van dit plan besproken11.

Ofschoon dit velen wellicht ontnuchterend in de oren zal
hebben geklonken, kan worden vastgesteld, dat de "planbrochure",
getiteld "Welvaart voor een nieuw Nederland" als ondertitel
voert "Algemene rioTitlijnen voor oen Nationaal welvaartsplan".
Meer dan deze richtlijnen en wat commentaar er op, kwam ri jdens
hot congres in do Haagse Dierentuin niet aan de orde. Uit de be-
schrijving van de inhoud dor "Planbrochure" t zoals "De Waarheid"
- Amsterdamse editie van 2-9-1947-haar gaf, blijkt, dat de inhoud
ervan bestaat uit twee delon, "namelijk een populaire inleiding
on de volledige tekst van do stellingen van het Partijbestuur
der C.P.N, over dT heroriOntoring van de Nederlandse economie".
Bedrijfsarbeidors, aldus gaat het voort, zullen oen schat van
feiten en cijfers vindon in deze brochure, voldoende om zich te
wapenen voor de bedrijfsdisoussie. "Maar niot alleen de bedrijfs-
arbeiders kunnen do brochure gebruiken, ons gehele volk moet
kennis nemen van do positieve plannen der Nederlandse Communis-
ten om ons land er weer bovonop te heipon".

Wat merkte Gcrben Wagenaar nu ton congresse op over deze
"positieve plannon"?. Hij zeidc o.nu: "De baan voor eon plan
is dan eerst vrij, wanneer eon eind is gemaakt aan het bewind
der mislukkingen, aan het huidige Kabinet-Beel".

Uit deze tirade blijkt, wet in ons vorig Overzicht al
werd verondersteld, n.l. dat het vóór alles politieke beweeg-
redenen zijn, welke naar doze campagne voor net Welvaartsplan
der C.P.N, hebben gevoerd.

De communistische agitatie inzake Indonesië sorteerde on-
voldoende effect on do algemene staking in Nederland bleef in
Juli en de daarop volgende maanden achterwege. Vandaar, dat na
al deze decepties word uitgeziop. naar eon nieuw middel cm de
strijd tegen de huidige Regering voort to zetten. Bezorgdheid
voor het economisch wel en wee van Nederland kon, vooral buiten
de kring der "ingewijden", andere bedoelingen van dit communis-
tische plon-de-campagne camoufleren. Bij voortduring imoors
tracht de C.P.N, de massa in beweging to krijgen en haar dan te
hanteren als een machtsmiddel tegen het door haar veroordeelde
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bewind, in casu het Kabinet-Beel. Het past geheel in de,commu-
nistische tactiek om door indirecte actie de aandacht van de
arbeidende massa's te leiden naar ae-cuelo sociale problemen,
welke een revolutionnalre strijdgeest \~rnogen aan te wakkeren.
Niet op de laatste plaats de stoffelijk" nood, waarin het na-
oorlogse Europa verkeert, biedt kanaon 13 over voor het voeren
van politieke agitatie. Wanneer het de C..0..N,-.leiding bijv. zou
gelukken op dit terrein een briuk ts Terox-7,£.Kv.n in de eenheid
van de door haar bestreden Nederlandse Regori.-̂ » dan zou zij,
afgezien van het daarbij behaalde .politieke s.coes, vooral een
groot tactisch resultaat boeken, n.l. een CVC\ cp economische
motieven. Het gezag van de C.P.N, zou ondo:. ciio omstandigheden
aanzienlijk vorstorkt worden»

Het Partijbestuur van de C.P.N, zal zich .v̂ ollig in de
eerstvolgende maanden ten zeerste blijven bo:'.Jve:'cn om het Wel-
vaar t splan, dat nog gemaakt moet worden, voor lic stellen als
oen panacee tegen alle denkbare zorgen en kwaler van het Neder-
landse volk, daarbij speculerende op het element der ontevreden-
heid van velen, dio de toenemende versobering aa_i der* lijve ge-
voelen. In het Parlement zal het C.P.N.-lid Wagonaar op 10 Oc-
tober a.s. Ministor Mansholt interpelleren over zijn radiorode,
waarin verlaging van rantsoenen werd aangekondigd. In de richt-
lijnen van hot Welvaartsplan zijn daartegenover juist als voor-
naamste, onmiddellijk uit te vooren maatregelen gesteld "de ver-
hoging van de levensstandaard der arbeiders door hogere lonen
en lagere prijzen". Daartoe behoren dan tevens "ruime extra-ver-
strekkingen voor arbeiders, in het bijzonder van boter, vet,
vlees en textiel tegen verlaagde prijzen".

In do grote zaal van de Dierentuin was voor dit congres
het podium feestelijk met groen on bloemen on oen aantal Neder-
landse vlaggen versierd. Rode- of partijvlaggen ontbraken* Op
hot verhoog was een schildering aangebracht, voorstellende oog-
stende boeren, hijskranen en fabrieksschoorstenen mot de leuze
"Welvaart in ons land". Andere leuzen als "Vrodo-Vrijheid-Wol-
vaart", "Product ie verhoging door nationalise.tic" on "Hot loon
omhoog ten koste van do winst" waren op spandoeken te lozen.

Zaterdag 13 September omstreeks 20,30 uur verwelkomde de
voorzitter, hot Communistische Kamerlid Jan HOO jQARSPEL» hot
Economisch Congres mot eon kort openingswcdi'd, ?.n hot bijzonder
begroetend de vertegenwoordigers der ~?artij van de Arbeid",
ingenieur EREJKA. lid van de Tsjecho-Sloweakso Staatsplan-oom-
missie, P3iTQEIK07SKI» lid van het Poolse Parlement en Feliac van
den BFJlGHT'T̂ leia'cliparlementslid en partijbestuurder van üe
ïjelgiscne Communistische Partij,

Gcrben WAGENA&R hield vervolgens een inleiding van onge-
veor anderhalf uur. Hij hekelde de Amerikaanse hulpverlening,
"vielke Engeland aan de rand van do afgrond heeft gebracht". De
hulp van Amerika aan Italië kostte dat land zijn z\»are industrie.
Ook Nederland kan kolen uit Amerika betrekken op voorwaarde, dat
het vervoer met Amerikaanse schepen plaats vindt. De Verenigde
Staten zouden zich op imperialistische wijze bemoeien mot de
staathuishouding van vroegoro bondgenoten. Met behulp van cij-
fers trachtte de spreker aan te tonen, dat de door do Nederland-
se Regering gevoerde politiek funest was geweest voor de weder-
opbouw van ons land. Tenslotte besprak Wagonaar do richtlijnen
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van het Welvaartsplan, "dat vrede beoogt in Indonesië, sociale
rust in Nederland en samenwerking van alle werkende Nederlan-
ders". Het Marshall-plan verwerpende, zeide deze inleider: "Ne-
derland moet niet zijn hoop vestigen op Amerika, want daarmee zal
het te gronde gaan". De wederopbouw van ons land vergde z.i. sa-
menwerking van alle partijen. De liefde 'tot Nederland zou, vol-
gens Wagenaar, de Communistische Partij ertoe drijven om in sa-
menwerking met andere tegen alles te strijden wat ons land iü
achterlijkheid en reactie wil houden» Het ging daarbij voor het
behoud van "vrijheid, onafhankelijkheid en nieuwe welvaart". Dit
betoog oogstte warm applaus. .

De Tsjechische ingenieur FREJKA vond eveneens bijval in
zijn pleidooi voor samenwerking tussen Nederland en Tsjeoho-Slo-
wakije. Hierdoor, zo zeide hij, wordt welvaart verzekerd en hulp
geboden om nieuwe agressie van oen herlevend roactionnair Duits-
land to voorkomen.

Te 23,30 uur werd hot congres verdaagd tot Zondagmorgen
9,30 uur, toen discussies werden gevoerd, waarvoor circa 40 aan-
wezigen zich hadden opgegeven. Zoals eerder opgemerkt droeg deze
gedaohtenwisseling geen principieel karakter. Veeleer was het
een sorie klachten en opmerkingen van zeer uiteenlopende, inci-
dentele aard. De Poolse afgevaardigde PSJOEIKOFSICI, hiervoron
vermeld, zeido eon gevaar to zien in do vredesopbouw van Duits-
land, zoals Amerika deze voorstaat. Eon onbekende vrouw vertaal-
de zijn in het pools gehouden toespraakje. Het Tweede Kamerlid
Jan HOOGCAR3PEL. die als hokkonsluiter van 32 sprekers het woord
voorde, weidde op zijn beurt uit over hot Welvaartsplan, Enigo
personen lieten zich van do lijst van discussianten afvoeren.

Nadat Gerben Wagenaar de sprekers had geantwoord, word
staande do vergadering een motie aanvaard om een commissie te
benoemen ter bestudering van hot handelsvorkoer van Nederland
mot Oost-Europa, De motio werd in handen gestold van do Twoodo
Kamerfractie der C.P.N. Zoals bokond waren do C.P.N.-fracties
van beide Kaners ton congrosse vertegenwoordigd cioor een aantal
loden, 's Zondagsiaiddags to vijf uur word hot Welvaartseongros
gesloten, dat naderhand in de pers door verschillende belang-
stellenden onder do loupo word genomon. Daarbij ontbrak hot hier
en daar niot aan oritick.

Zo heoft Sam do WOLFF, do marxistische socioloog en bokon-
do medewerker van ;'De Vlam«, het V Je Iv aar tsplan on dito-congres in
genoemd weekblad (26 Sopt, »47) aan- eon ietwat ironisch götinto
beschouwing onderworpen.

"De Tribune" (27 Scpt«»47) noemde het Welvaartsplan van do
C.P.N, een ̂ Reformistisch antwoord aan Marshall". In eon artikel
wordt hot gebrandmerkt als "oen plan van verraad aan hot socia-
lisme, van verraad aan do arbeidersklasse", als "reformismc in
zijn volle consekwentie, dat de arbeidersklasse reods vele jaren
van nederlaag tot nederlaag heeft geleid".

Het Trotzkistische blad bereed opnieuw zijn stokpaardje
waar het vervolgens bewocrdo, dat de leiders van do Stalinisti-
sche partijen over de gehele werold de rovolütionnairo arbeiders
en het geholo proletariaat in do stook laten. Zij zouden nog
vóór de slag capituleren en daarmode tonon hot grote obstakol
te zijn van de arbeidersklasse op de weg naar de verbetering van
haar positio en naar de vorovoring van hot socialisme,

Sam do WOLffF gispte hot C.P.N.-Welvaartsplan minder gram-
storig, Het I's onjjuist - in naam dor waarheid, mot en zonder
grote W, dient het volgens deze auteur to worden bestreden -
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dat de C.P.N, een organisatie van «Vaterlandslose Gesellen" zou
zijn. "De Nederlandse communisten - het zij zonder ironie ge-
zegd - zijn goede Nederlanders. De vraag moet alleen worden ge-
steld of zij het niet al te goed zijn", aldus de Wolff. Komisch
doet het aan, zo vervolgt het artikel in "De Vlam", dat dit wel-
vaartsprogram, dat enkel een economische oriëntatie naar Rusland
wil, zoals het Marshall-plan in wezen enkel een richten naar Ame-
rika is, door de C,P.K.'ers aldus wordt aanbevolen: "Terwille
van onze nationale onafhankelijkheid mossen v/ij dit raet beide
handen aangrijpen". "Het is de enige mogelijkheid om Nederland
woer welvarend te maken". Het C.P,N.-plan waarschuwt ons dan ook
vorder nog uitdrukkelijk tegen Engeland, "dat Frankrijk, weste-
lijk Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondergeschikt wil
maken".

Het toppunt van dwaasheid voor socialisten, wordt, naar
het inzicht van de Wolff bereikt, als het P.B. van de C.P.N, be-
weert, dat deze oriëntatie op Oost-Europa het crisisgevaar voor
altijd zal elimineren.

"Het Nationaal Welvaartsplan van de C.P.K., dat vele goede
elementen bevatten zou, als het maar niet een speelkaart was in
de landen van Stalin tegen Truman, dat verder, als het maar niet
ten dool had, alles en nog wat onder één politiek hoedje te van-
gen, een wapen in do socialistische strijd kon zijn, bewijst,
hoe verderfelijk hot is voor de proletarische beweging in het
toekomstig imperialistisch conflict aan oen der beide strijdende
grootmachten geklonken te zijn". Aldus het wat langademige slot
van de Wolff's requisitoir tegen een plan, dat hij eerder in
zijn bijdrage aanduidde als een poging tot inschakeling van Ne-
dor land in het Moscovitisch front, tegen een verenigd Europa,
hoe dan ook, de tegenhanger van de Amerikaanse poging tot vor-
ming van een anti-Russische eenheid. Amerika en Rusland zoudon
in de Wolff's gedachtcngang beide een werkelijk onafhankelijk
verenigd Europa vrezen» In do politieke opdracht door de C.P.N,
te vervullen zou de oorzaak gelegen zijn van de vreemde, wonder-
lijke halfheden van dit welvaartsprogram.

III. VERENIGING "NEDERLAND-U .S .S «R . " .

Het streven van de landelijke vereniging "Neder land-U .S .S .R."
en haar maandblad "NU" werd in Overzicht No,7 besproken. Opmer-
kolijk is, dat deze organisatie op hoge belangstelling van Sow-
jet-Russische zijde kan bogen. De Russische ambassaderaad in Den
Haag sprak zijn voldoening over de tot standkcming uit in de door
hom bijgewoonde vergadering van initiatiefnemers, d.d. 29 Maart
1947 te Amsterdam gehouden. Opmerkelijker nog was een redactio-
neel artikel, 7 April 1947 in de officiële "Prav/da" te Moskou
afgedrukt, dat aan de oprichting van de. landelijke vereniging,
zoeven genoemd, was gewijd. Die eer viel bijvoorbeeld do reeds
sedert 1945 bestaande «Stichting Nederland-Ü.S.S.R. Instituut"
niet te beurt, welke uitsluitend economische belangen tussen
ons land en de Sowjet-Unie behartigd, zulks in overleg met de
Nederlandse overheid.

Het behoefde met het voorbeeld van de "Prawda" voor ogen
niet te verbazen, dat de Amsterdamse Waarheid op 20-8-1947 eon
geestdriftige bijdrage van een halve kolom aan het tweede num-
mer van "Nu", alsmede aan de propagandacampagne voor vereniging
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en maandblad wijdde. Het werkoomité, dat het eerste nummer van
"NU" samenstelde, kon blijkens de (tweede) Juli-aflevering wor-
den vervangen door een voorlopige redactiecommissie. Ze bestaat
uit Mevr«J.E.Yerhey-Oudendijk. Mr.L.Davidspn, P.Dayles en Drs.
L» J. Lâ endiJk. Ofschoon de organisatoren. "öTJectieve voorlicïP
tiüg-over de Sowjet-Unie in het vooruitvr.ioht hadden gesteld,
formuleerde de voorlopige redactie-commissie haar oogmerken v/at
omzichtiger. De bedoeling zou wezen "artikelen, berichten en il-
lustraties te geven, waaruit in positieve zin blijkt, hoe de
Sowjet-Unie tracht de pr obleme n op ter Tos s ei?*. De redactie be-
loofde, dat steeds de nadruk zal worden gelegd op het eigene,
dat de Sowjet-Unie kenmerkt, zonder oen speciaal goedkeurend of
afkeurend oordeel uit te spreken. Blijkens opgtive aan do kop van
het nieuwe maandblad gedaan, zullen o.a. do volgende medewerkers
dit plan heipon vorwozonli jken; Paula Balma. G.'7.F.Berningt Hugo
van Dalen, Dr.Max Euwo, Dra .W .Huisman t Dr. J,de !ub ouwe, ifovr «Er.
ï»te.Prins-Willekes MaoDonald, Ir.S.jTRutjgers, ArV/.Stellwagen,
theun de Vries. Victor van Vr ièsland on Dr a.N .̂ eritink.

Nochtans zijn diverse betrokkenen tot de overtuiging geko-
men, dat de vereniging "Neder land-U .S .S .R.n eon zuiver communis-
tische instelling is. Zij hebben deswege hun toezegging om medo
te werken ingetrokken. Uit hot werkcomité1 is, naar o.a. bekend
werd, J.H.Cohon Stuart uit Leiden gotrcden, aangezien hij wei-
gerde aan oommuhistis'che propaganda zijn medewerking te verlenen.

Werd in do oprichtersvorgadering gezegd, dat men uitslui-
tend beoogde do vriendschappelijke betrekkingen met Rusland to
onderhouden en to verstevigen en geen parti j-politiek to bedrij-
ven, thans heeft mon dit standpunt blijkbaar verlaten.

In het district Rotterdam hooft de C.P.N, de propaganda
voor de bedoelde vereniging volijverig ter naad genomen. Daar
word elke C.P.N.'or aangespoord niet alleen zolf lid to worden
van "Nederland-U.S.S.R.", doch ook minstens óén lid te werven.
Do redactie van "De Waarheid" richtte zich met een dergelijke
opwekking tot haar lezers. De administrateur M.v.d.Zee, die do
zaken van "NU" regelt, zou thans een gesalarieerde functie voor
de C.P.N, to Amsterdam bekleden. Aon de gelegenheid om nu als
lid van "Nederland-U.S.S.R." toe te treden on zodoende het offi-
ciöle orgaan elke maand te ontvangen is hoegenaamd geen materi-
ële hinderpaal in de weg gelegd. Zij, wier financiële draag-
kracht niet te klein is, betalen een contributie van f.5.- per
jaar. Minder draagkrachtigen betalen f.3.- per jaar. Zij die
zich die uitgave niot ineens kunnen veroorloven betalen als lid
(inclusief het orgaan) slochts EO cent per maand. Losse nummers
kosten 30 oont en eon jaar-abonnement op "NU" voor nict-lcdon
van "Nederland-U.S.S.R.» staat ad f.3.50 genoteerd. Wie past do
verschillen bij?

Inmiddels is hot derde nummer van WNU" verschenen, waarin
medo aandacht aan de Czaar Poter-herdenking werd bestood, o.a.
mot bijdragon van do ambassadeur der Sowjet-Unio in Nederland
en de burgemeesters van Amsterdam on Don Haag.

IV. A.N, J.V.-ACTIE TE PRAAG OP HET VERELD3EUGDH5STIVAL.

Het Weroldjeugdfcatival in Praag, dat op hot laatst van
Juli on gedurende vrijwel de gehele maand Augustus werd gchou-
don, -was het resultaat van het initiatief der in 1945 te Londen
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opgerichte Wereldfederatie van Democratische Jeugd» He.t begrip
jaugd wordt in deze kring ruim genomen, want personen "beneden
de dertig jaar kunnen aan het werk der Federatie deelnemen. In
Nederland hebben zich bij de genoemde Wereldfederatie twee groe-
pen aangesloten, n.l. de Nederlandse Studentenraad en het
A.N.J.V. Laatstgenoemde jeugdorganisat i":T~:.3, zoals bekend, com-
munistisch gezind en juist dit Algemeen Nederlands Jeugd Verbond
heeft op de Nederlandse afvaardiging naej? de Tsjechische hoofd-
stad zijn stempel gedrukt, wat vooral tot uiting kwam in een de-
monstratief pro-republikeins optreden met botrokking tot het ge-
beuren in Indonesië* Van Nederlandse zijde was aanvankelijk be-
sloten om 300 jongelui in staat te stellen hot Festival bij te
wonen, n.l, 60 protestantse, 60 Rooms-Katholieke, 60 demoora-
tisoh-socialistische en 60 "overige" jongeren. In volgorde van
aanmelding zou telkenmale een groep van 100 ver trekken.-Een
Jougdorkest onder directie van Hein Jordan werd samengesteld en
fee t SoapinbbalIet werd eveneens uitgenodigd om de reis naar de
"Gouden Stad<T aan de Moldau te aanvaarden. Voor beide culturele
groepen verleende de Nederlandse Regering een rcissubsidic v&n
resp. 5000 en 2000 gulden. Deviozennood hoeft de oorspronkelijke
opzet echter toch in de war gestuurd. Uiteindelijk verleende de
Nederlandse Bank oen deviezenvorgunning ten behoeve van 100 deel-
nemers, met voorkeursrecht voor orkest en ballot. Toch werd hot
aantal deelnemers ondanks deze schaarse geldmiddelen nog opge-
voerd tot omstreeks 150 personen* Zij, die over geen deviezen
beschikten, zouden in de onmiddellijke omgeving van Praag in zo-
genaamde roconstruotiokampon worden ondergebracht.

"Het Vrijo Volk" ooastateordo op 15 Augustus 1947, dat
door het besluit om do doclnemers to laten vertrokken in volg-
orde van aanmelding do Nederlandse dologatio inderdaad sterkor
communistisch georiOnteerd vas dan in de bedoeling had gelegen.
Als roden werd opgegeven, d«t do oersto aanmeldingen, voorname-
lijk van de zijde van het A.lJ.J.V. waren binnengekomen. Het be-
stuur van het Fostivalcomitó in Nederland zeldc lator bij mondo
van zijn voorzitter, do heor jUJ_.&ier Jr., tegenover do pers,
dat hot do domonstratievo houding, wcïkc do leden van hot
A.N.J.V. te Praag haddon aangenomen, ten sterkste vcroordooldc.
Doze houding zou volgens hem in goon enkel oplicht gedekt zijn
door de Nederlandse dologatie alïaar* Zior, student te .Amster-
dam, was afgevaardigde namens do fced.Cbr-Studentenvereniging
en do Vrija.Chr «Studenten Bond. HiJ^noch do ovorî c lodon van
hot Fostivalcomitó in Neder land. waraxi orvan op do hoogte, dat
Marcus Bakker als sprokcr was uitgenodigd door do loiding der
W.F.D.J. Hij kwam speciaal uit Nodcrlsmd naar Praag ovor om al-
daar een toespraak ovor do Indonesische kwestie to heiden. Bak-
ker had tovoren reeds zijn plaats als lid van hot Foŝ valcomi-
td Nederland afgestaan aan de socialist H.van Ponen onmaakte
dus goon deel meer uit van do Node rlandŝ  d olo gatie.

Bij do wellicht toevallige hegemonie van A.N.J.V.v*-» te
Praag rijst ochtor de vraagf wat nu eigenlijk "do Neder ivnaae
dolegatie»» precies geweest is. • •

In aansluiting op hot vorenstaande lijkt hot nuttig an-
derzijds hieromtrent nog enige détails to verschaffen. ZoaXs
opgemerkt zou het aanvankelijk in de bedoeling hebben gelegen
van het "Festival Comité Nederland" om vijf groopen (elk vt%
60 personen) uit te zonden. De Aoviezonsohaarste leidde dan _
uiteindelijk tot het sobere resultaat, dat op 8 Aueustus 19«
een groep van 72 porson.cn, zijnde 4o Nodcrlandso delegatie, Hpn
afreizen naar Praag, op 9 Augustus volgden het Jougdorkest on do
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balletgroep gezamenlijk. Voorzover bekend bevonden zicja onder
de tweede reisgroep slechts enkele communistisch georiënteerde
jongeren; het merendeel uitte geen politieke overtuiging of
bleek gematigd rechts te zijn» De Nederlandse delegatie was sa-
mengesteld uit jongens en meisjes; voorts bevonden zich onder hen
3 Indo-Chinezen en vermoedelijk 2 Indonesiërs (broer en zuster),
in Nederland woonachtig. Ongeveer 60 d^lnemers waren kennelijk
aangesloten bij het Algemeen Nederland« Jeugd Verbond en/of de
C.F.N., 8 waren democratisch-socialistisch gezind, 2 van katho-
lieken huize en enkele bleken in het geheel geen politieke, dan
wel~ een gematigd rechtse politieke overtuiging te hebben. Over
de culturele prestaties van orkest en ballet werd net lof ge-
sproken. Doch - zo schreef b.v, "Elseviers Weekblad11 van 6.9»
194-7 - waar het aantal deelnemers naar schatting ongeveer 50 -
60 pet, communisten telde, allen goed georganiseerd, liet het
zich begrijpen, dat de politieke wrijfpunten alle ter sprake kwa-
men. De Indonesische kwestie vond veel belangstelling. Er was
natuurlijk, aldus E.W., een sterke sympathie voor het arme Inclo-
ncsicjdat strijdt voor zijn onafhankelijkheid tegen hét imperia-
listische Holland, Er was weinig kennis van de feiten, hetgeen
te wijten viel aan slechte voorlichting van onze kant, zo consta-
teerde de berichtgever uit Praag in Slseviers VJeekblad, die ver-
derop nog een beschrijving gaf over een Indonesische meeting,
waaraan'door het politieke deel"van de Nederlandse delegatie »
het A,N,J,V, - werd deelgenomen*

"Onder het geschreeuw van "Indonesië moet vrij" en met rood-
wit-blauwe en rode vlag trokken zij achter de Brits-Indiërs en
Indonesiërs aan door de stad naar het Sokolovaa, Op de meeting
wordt eerst door de Australische gedelegeerde steun toegezegd,
dan verhaalt de Indonesische gedelegeerde ovor Hollandse gruwel-
daden en tot slot spreekt de Hollandse afgevaardigde, de secre-
taris van het A.N, J.V. en beweert, dat de Nederlandse Regering
de oorlog heimelijk voortzet, vrouwen en kinderen laat afmaken".

Tijdons de heftige toespraak, waarin bedoelde secretaris
van het A.N.J.V., Marcus BAKKERT voor dit internationaal forum
het Nederlandse regeringsbeleid inzake Indonesië aanviel (zie
hierboven) verspreidde het A.N.J.V. in de vergadering enkele
honderden anti-Nederlandse pamfletten in do vorm van eon z.g*
extra-editie van "jBdji", geredigeerd in do Engolso taal onder de
hoofdkop "Unitod in the struggle for a happy youthrt,(Vorenigd in
de vjorsteling voor een gelukkige jeugd). Ii\t manifest "aan de
jeugd over de gehele woreld" luidt het o,m.t "The capitalists
want to do averything to murder the young Indoncsian Ropublic11.
(De kapitalisten laten niets onbeproefd oni de jongo Indonesische
Republiek om hals te brengen). En verder op t "In spitè of all
thwarting, we shall continue the struggle, Immediately aftor the
annöuncGinent of the war and hearing of the boiabing from Dutch
planbs on Indonesian cities and villagos and from tho shoötlng
on civillians, we spreaded ten thousands of handbills ainóng the
Dutch youth". (Alle dwarsbomerij ten spijt zullen wij voortgaan
met'de worsteling. Terstond na de oorlogsverklaring, toen wij
verhamen van de bombardementen van de Indonesische stoden en
dorpen door Nederlandse vliegtuigen en vain de schietpartijen op
burgers, verspreidden wij tienduizenden pamfletten onder de jeugd
van Nederland).

Toen op de genoemde bijeenkomst, waar Marcus BAKKER zijn
agitatorische rede afstak, het Indone s i sche rcpublikc inse volks-
lied "Iqdonoala-Ra.1 a" werd gespoeld,, blcvon do weinige in de
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zaal aanwezige niet-communistische Nederlanders demonstratief
zitten. Zij stonden tijdens het applaudisseren op met over de
borst gekruiste armen, een houding, welke niet werd opgemerkt,
althans werd er niet op gereageerd.

De extra editie van "Eén" bevatte in de Engelse taal
voorts een opwekking aan alle jongeren om in de U.N,O, "middels
eigen regering" druk uit te oefenen, teneinde deze oorlog tussen
Nederland en de Indonesische Republiek te doen eindigen en ha-
venwerkers en zeelieden aan te sporen om het vervoer van Neder-
landse militairen te boycotten.

Het slot van dit Praagse A.N. J .V.-manifest spreekt voor
zichzelf. Het luidt in vertaling: "In deze voor de vooruitstre-
vende Nederlandse jongeren zo ernstige periode zenden v/ij onze
broederlijke groeten aan do progressieve jeugd van de gehele
wereld, in het bijzonder aan onze democratische kameraden in
Griekenland, China, Viet-Nam en Indonesië. Wij willen de woor-
don van La Passionaria herhalen tegenover onze vooruitstrevende
makkers in de wereld. Het is beter om met gchovon hoofd te ster-
ven,dan op de knieën te leven* Merdekal Algcmeon Nederlands
jeugd Verbond".

Over do Indonesische stand op hot Jeugdfestival te Praag
komt in de "Kroniek van ae wêêTĉ  van 13-9-'47, blz.10, onder
moor dezo. impr e s s ie voor: "Daar werd hoog opgegovon over do
vrijheidsstrijd, die gevoerd wordt tegen Nederland. Dat kan ik
begrijpen. In vele gevallen was de propaganda cchtor beneden
peil en zeker niet geschikt om do. gezochte toenadering van Ne-
derland en IndiG te bevorderen. Er stond b.v. een uitspraak van
een Amerikaan, die 12 jaar in Indonesië woonde: «V/hen the Dutch
entercd Java humanity went out by the backdoor". (Toen de Neder-
landers Java binnentrokken verdween do menselijkheid door de
achterdeur). YJat verder zag ik oen afbeelding van de Dood met
grijpklauwen over Indiö, waaronder dit fraais: «Imperialism is
planning to rocolonise. Indonesia». (Hot imperialisme beraamt
Indonesië opnieuw te koloniseren)» Een andere plaat: Twee dikke
Hollanders bij een magere doodgeslagen Indonesiör: "Evcrywhere
tho Dutoh carricd thoir reign of murdcr". (Overal brachten do
Nederlanders hun moordrogicm). Tenslotte releveert hot geciteer-
de poriodiok nog oen spotplaat: "Hollandse vrouv/on aan het dan-
sen mot Japanse officieren en deze lougen eronder: "How the
Dutch fraternisc with tho Japancgo". (Hoo de Nederlanders zich
verbroederen met do Japanners).

Er zijn twee meningen ton aanzien van hot resultaat van
hot Festival, dat oen nadrukkelijke Russophiol-Slavische inslag
vertoonde met massale sproekkoren gelijk «Bcnesj-Stalin" of
«Stalin-Tito-Dimitroy«.

Do gematigden zijn van opinio, dat het doel van dit jeugd-
festijn, namelijk om de Westerse democratische jougd to ovortui-
gon van de zegeningen van het communisme der "hamer- on sikkel-
staten" niet is bereikt. Zij vonden de propaganda - inzonderheid
de zeer lucratieve van Albanlö - bombastisch on geforceerd. De
communistisch georiënteerde personen van do Nederlandse delega-
tie, inclusief de A,N.J.V.'ors, waren daarentegen opgetogen en
wezen bij voorbaat alle critiek van do hand.

Engelse journalisten vorgelokon do stemming in Praag met
do sfoor dor Olympische Spolen-1956 to Berlijn, met dien ver-
stande, dat als propaganda-doolwit hot communismo thans in de
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plaats van het nationaal-sooialisme van die tijd zou zijn getre-
den. Een naklank van deze "bewondering gaf Eva TAS in "Vrede en
Ombouw" (Sept.1947), uitgave van de (c ommuni s t isohe) Nederland-
se Vrouwenbeweging. Daar in Praag kwamen blijkens haar visie
"gedelegeerden uit onvrije gebieden samen met hen, die een nieu-
we vrijheid gevonden hadden en met jonge iiensen uit landen, wier
regeringen aan oude voorrechten vasthielden. Daarom was het zo
verheugend, dat een Nederlands afgevaardigde, naast onze Indone-
sische vrienden en die uit India en Viet-Xam kon getuigen van
een democratisch vooruitstrevend Nederlani, dat vrede wil en
geen politiedienst met kanonnen". Volgens Eva Tas had deze vre-
des-manifestatie in het kader dor Wereldfederatie van Democra-
tische Jeugd Nederland meer eer aangedaan dan "«onze "officiële"
vertegenwoordigers ter Ü.N.O.".

*n "Festival", een ter gelegenheid van de internationale
samenkomsten in Praag op gezag van de "World Fedoration of De-
mocratie Youth" in het Engels en andere moderne talen geredi-
geerd en verspreid blad, werd nog gewag gemaakt van eon toe-
spraak ten gunste van de Indonesische republiek, gehouden door
Francos DAliON, penningmeosteresse van do genoemde Wereldfedera-
tie , Daarop kwam (de extremist) SOERIPNO, vertegenwoordiger van
de Jeugd-Federatie der Indonealaone Republiek, leider van twee
en een half millioen verenigde jongeren, die lid zijn van de
W.F.D.J. "Deze Soeripno", zo luidde hot vordor, "had Indonesië
precies voor de huidige oorlog uitbrak verlaten. Hij sprak over
de heldhaftige worstoling van het Indonesische volk, van zijn
eensgezinde drang naar vrijhoid, welko niet onderdrukt kan wor-
den door Nederlandse kanonnen. Hij sprak over gebroken Neder-
landse beloften on over het aceoord van Linggadjati, dat ver-
splinterd was geworden door toedoen van de voorstanders van het
koloniaal regiem". «Festival" memoreerde in hetzelfde artikel
hoo de bijval voor Marcus Bakker, do secretaris van het A.N.J.V.,
na zijn (roods vermelde) toespraak bijkans de ontvangst even-
aarde, welke aan Sooripno ten doel was gevallen. Met betrekking
tot de J.n Praag gevoerde intensieve propaganda ten gunste vaa
de Indonesische republiok - er word ook de anti-nederlajndse
film van Joris Ivens "Indonesia Calling* gedraaid - verdient
tenslotte nóg vermeld, dat de twee Indonesiërs {broeder en zus-
ter uit Amsterdam afkomstig) en de drie Inclo-Chinezen, die deel
uitmaakten van de Nederlandse delegatie, eon aanbod zoudon heb-
bon gekregen om een trip door do Balkan-landen te maken en daar-
na op kosten van de Sovjet-Russisoho regering in Moskou to gaan
studeren. Na voltooiing van hun studie zoudon clc gegadigden zich
in dienst van hun vaderland mooten stellen. De Indonesiërs zou-
don in tegenstelling met de Indo-Chinezen dit aanbod hebbon aan-
gonomen. Hot is niot mogelijk reods nu vast to stollen of deze
"offerte" een nieuw symptoom is van de in dit Overzicht al enige
malen gesignaleerde belangstelling, welke Moskou thans weer in
toenomendo mate demonstreert voor de gebeurtenissen in Oost-AziC
on Insulindo.

Los van de Nederlandse delegatie te Praag was aldaar eon
uit circa 15 personon, van wie 4 vrouwen, bestaande vrije-Indo-
nesische delegatie, welko op twee ledon na uit NodorTanaafkoa-
st'i'g was. Do desbetreffende twoo onbekenden spraken vlooiend
Russisch, Gedurondo het Festival genoot do Indonesische delega-
tie bijzondere belangstelling. Zij nam oen zoor gereserveerde
houding aan ton overstaan van do loden der Nedorlandso afvaarai-
ging. Do Indonesiërs waren als het waro niet to benaderen. Bij
hot uitgaan verschonen zij uitsluitend in groepsverband. Bij do
door non onderling gcnroordo gesprokken word vrijwel slxiods Neder-
lands gesproken. „„-„..
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V. NEDERLANDSE SECTIE DER IVo IHTERNATIOHAIE .

Na do tweede wereldoorlog zochten de Nederlandse volgelin-
gen van Trotzky uit solidariteitsovorwogingen o. a. toenadering
tot de Duitso arbeidersmassa's. Ei j traden, de daad bij het
woord voegend, in briefwisseling met hun geestverwanten over do
Oostgrens. Slechts de internationale kapitalisten zouden, volgens
hun inzicht, belang hebben bij hot voortbostaan van scherpe te«-
gcnstellingen tussen do arbeiders der voorheen aan elkander vij-
andige landen. Tenöindo de internationale solidariteit te helpen
bevorderen, zochten de Nederlandse Trotzkisten contact met hun
Duitso kameradon. Dit verzoenende gebaar werd dcor laatstgenoem-
den blijkbaar gewaardeerd. Bij uitzondering ontbraken hier im-
mers do gebruikelijke verwijten on beschuldigir.gon aan Duits
adres. De aanhangers dor Vierde Internationale hadden uit een
oogpunt van tactiek oen voorsprong op andere, wijl zij allo
schuld voor de na-oorlogso ellende en ontreddering op rekening
van hot internationale kapitaal stelden. Met de communistische
volgelingen van Moskou waren de Trotzkisten het in zoverre eens,
dat ook zij het nazidom en het fascisme aanduidden als gehoorza-
me vazallen van do internationale geldmachten. Do Trotzkisten
hebben echter ten enenmale do collectieve schuld van hot Duitse
volk voor het veroorzaakte oorlogsleed verworpen. Voo. dl door
haar negatieve eigenschappen kon deze propaganda van de Vierde
Internationale gemakkelijk wortel schieten in de chaotische
Duitse samenleving, welke voorshands zo weinig kanson op werke-
lijk herstel" in zich draagt. In zulk oen geschokte maatschappij
zullen Trotzki»s pleitbezorgers ongetwijfeld hun revolutionnairo
agitatie energiek blijven voortzetten. Daarvoor zijn trouwens
meerdere feitelijke aanduidingen aanwezig. Het secretariaat van.
het Europees Executief Gomitd van de Tierde Internationale heeft
b «v. de bij haar aangesloten Nederlandse Sectie verzocht eon
functionaris naar Duitsland te dir iger en , teneinde mede te hol-
pen bij de wedoroprichting van een Duitse Sectie, welke daar
vóór 1933 bestond. Inmiddels is de vó^ erilgiiig yfnternat ipnale
Communisten van Duitsland - Sectie van de
uit haar asse herrezen. Volgens het te New- York uitgegeven bla
dor Trotzkisten, «The Militant", kwamen de initiatiefnemers daar-
voor in Juli 1.1. "ergens in West-Duitsland", bijeen. De gedele-
geerden vertegenwoordigden plaatselijke groepen uit vele dolen
van het land. Om de acties van do Duitse Sectie te leiden werd
oen "centrale" nodig geoordeeld . alsmede een eigen periodiek.
Eon redactieraad van drie werd in die bijeenkomst gekozen om hot
officiële orgaan "Unser Weg" to doen verschijnen „ Het cersto num-
mer is. volgons »De Tribune" van 87 Söptember 1S47 verschenen.
Het hoofdartikel heoft betrekking op de huidige voedselcrisis in
Duitsland. Een andere bijdrage stelt de politiek van plundering
door de "Stalindemocratie" tegenover de politiek, welke in de
dagen van Lenin en Trotzky zou zijn gevolgd door de jonge Sowjet-
Unio.

Met betrekking tot de in "Unser Weg" besproken voedselnood
in Duitsland kan worden gemeld, dat een Trotzkistische functiona-
ris uit Nederland onlangs aan eon Duitse collega voedselzendingen
heoft aangekondigd van het "American Committeo For European Wor-
kers Relief". Mede uit dit feit blijkt, dat do Nederlandse sec-
tie zl en bi j zondere inspanning getroost om de Trotzkistische be-
weging in Duitsland weer op de boon te brengen.
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Ten aanzien van Indonesië blijven de Trotzky-propagandis-
ten hun demagogisch werk voortzetten. "The Millitant" bleef hef-
tig ageren tegen de "Hollandse imperialisten1', Jaiaea P.Cannon,
nationaal secretaris van "The Socialist Workers Party" zond aan
het State-Department te Washington een hsi-haald protest tegen
de vermeende hulpverlening door de Verenigde Staten aan Neder-
land* Ook deze correspondentie werd evenals de voorgaande, in
extenso openbaar gemaakt.

«De Tribune" (13 September 1947) gaf wederom hoop op van
de boycotactie tegen de Nederlandse scheepvaart. Weliswaar was
haar aansporing van eind Augustus j.l. om het vertrek van de
"Kota Baroe» en de "Kota Inten" naar Indonesië te verhinderen,
als mosterd na de maaltijd gekomen, aangezien beide schepen
reeds waren uitgevaren toen de "opwekking" wereldkundig werd ge-
maakt. Dit belette het blad echter niet om op 13 September 1*1.
het navolgende te schrijven: "Ook wanneer de schepen vertrokken
zijn is onze taak niet afgelopen. De prachtige solidariteit van
arbeiders en studenten, die in Port Sald getoond is, heeft de
Nederlandse Regering genoopt do onlangs vertrokken Kota Inton
rond de Kaap te laten varen. De weg door het Suez-kanaal werd

rtislptcn voor do imperialisten. Het is mogelijk ook de weg om
ifrika te vorsperren. Zoals de secties der Vierde Internationa-
le ovet de gehele wereld de strijd voor de boycot hebben aange-
bonden, zo moet ook de E.V.C., die deze actie proclameerde,
overal langs de zeeweg contact zoeken met de organisaties van
havenarbeiders. Nederlandse zeelieden kunnen en moeten daarbij
in de vreemdo havons een belangrijke rol spelen. Elke Nederland-
se zeeman in den vreemde moet een actieve propagandist zijn
voor de boycotl".

{De nier onderstreepte passages zijn in hot Tribune-arti-
kel vet gedrukt).

Ofschoon van een voor de Nederlandse scheepvaart geblok-
keerd Suoz-kanaal geen sprak© is, paste deze voorstelling van
zaken blijkbaar beter in dit "opwindende" proza dan hot onopval-
lende feitolijke gebeuren.

Overigens word hot vertrek van do «Kota Inton" elders in
het Trotzkistische periodiek met enige gevoelsargumonten toege-
licht onder hot opschrift:«Nog vertrekken soldaten naar Indono-
siö. Verzot geboden".

In do aanvang werd daarbij goconstateerd, dat wederom
1400 Nederlandse jongens waron ingosohoopt "om do weg voor te
bereiden van de daarop vertrokken "Kota Baroo" mot vijfhonderd
plantors on employé's van Cultuur-Maatschappijon, welke de Ne-
derlands-Amerikaanse brandkastbolanêon zullen dienen". Alles
is gedaan om hot contact met de bevolking te vermijden, zo ver-
volgde het blad "Uit hot incident dat plaats vond doordat de
familieleden pas werden toegelaten toen de "Kotc. Inte-n» al ver-
trokken was, is duidelijk komen vast te staan, dat de onrust
groter is bij do achtorblijvondcn, dan zo oppervlakkig schijn*".

"De vrouwen en moeders keerden zich met alle felheid te-
gen de officieren, maar het was te^laat. Men had zich eerder
moeten laten gaan, men had minder flink moeten zijn. Hen had
zijn smart kenbaar moeten maken vóór het vertrek, dan was de
"Kota Inten" niet vertrokken",
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71. INTEHNERIMGSPROCEDÜK& IN NEP. OOST-INDIË.
**

In het Vlamkamp-1947 vervulde o.a. Jef LAST enige spreek-
beurten over Indonesië. In een dezer inleidingen verwees hij
naar de kampen (BovenrDigoel), waarin men zonder verhoor of
rapport door de politie werd opgesloten. {Zie Overzicht No*8-
1947, blz.9).

Uit de weergave der interneringsprocedure in Nederlands
Oost-Indië kan niettemin blijken, dat de heer Last een evenzeer
onvolledige als onjuiste voorstelling va1: zaken heeft gegeven.
De suggestie, als zou het Gouvernement totalitaire practijken
van de politiestaat hebben toegepast, vindt in de hierna opge-
somde feiten haar weerlegging.

Wanneer een Indonesiër naar het oordeel van het betrokken
Bestuurshoofd op grond van. zijn politieke activiteit gevaar op-
leverde voor de openbare rust en ordo, dan werd bij de proou-
reur-Goneraal een voorstel aanhangig gemaakt tot zijn interne-
ring. Daarbij werden overgelegd eon proces-verbaal van het vor-
hoor van betrokkene, van getuigen en eventueel andere beschei-
den. Het Hoofdparket beoordeelde vervolgens dit voorstel. In-
dien er mee kon worden ingestemd, zo werd het doorgezonden aan
de Regering met een begeleidend advies onder overlegging even-
tueel van aanvullende gegevens en/of stukken.

Het indienen van zo'n voorstel bij de Regering geschiedde
door tussenkomst van de Directeur van Justitie en ook nog wel
na ingewonnen advies van de Adviseur voor Inlandse Zeken. Met
do adviezen van dezo autoriteiten bereikte het voorspel de Raad
van Nederlands-Inai9. Dit hoge College moest eveneens advies
aan deRegering uitorengen. Stemde de Indische Regering in met
het gedane voorstel, dan volgde Haar machtiging om betrokkene
op vraagpunten to horon. Deze vraagpunten waren door het Hoofd-
parkot opgcJfrL"cld aanTcTe" hand van bewegen feiten on mede ter go°&
kouring â n de RG go r ing ter hand gesteld,.

Tenslotte kreeg betrokkene de vr^a^ voorgelegd of hij zicli
nog schrifto3.i.jk wenste te verdedigen, zo ja dan werd hem daar-
toe zevon dager, de tijd gegeven. Proces-ver.baal van het verhoor,
met eventueol dr„ aohrifteli jke verdoei{?.4._ng, v»ord dan wsderom via
de hiervoren ges.-sne'tste weg aan do p.ogbxTr̂  voorgelegd, inclu-
sief de vereiste adviezen, Eerst daar:i'. besloot de GouvornLur-
Generaal al dan niet tot intoVnêringTT*̂  verloop van énkeVe ja-
ren werd bogonnen met opheffing der intorusring van non, die
blijk haddon gogeven van eon veranderde gezindheid, zulks na in-
gewonnen rapport terzake van hot plaatselijke Bostuurshoofd.

VII. INDONESIË.

Gonsoquont benutten de communisten de Indonesische kwes-
tie als oen der agitaticmiddelen togen de Regering, zo ruim mo-
gelijk gebruik makende van de bestaande vrijheid van menings-
uiting. Een bijeenkomst van de Ministerraad gai' Lot blad "De
Waarheid" woor eons aanleiding te verklaron, dat er in Don Haag
hoogspanning heorsto op de departementen en dat "de hoofdaanlog-
gers van wat, toreoht. een misdaad tegen het Indonesische volk
is genoemd: commissarissen-generaal, landvoogd^ diplomaten en
ministors" zich verzamelden. "Een illuster gezelschap" - aldus
het blad - "en toch, zoldon stonden politici zó tegenover een
totaio mislukking van hun streven. Twee vollo jaren lang hebben
zij getracht, do (wat zij noeadon) Indonesische revolutie te
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likwidoron. Het is hun niet gelukt. Met list niet, met dreige-
menten niet» Tenslotte met geweld ook niet".

En verder: "Het zou echter dwaas zijn van de heren, die
thans in de residentie vergaderen, te verwachten, dat zij wijs-
heid zullen puren uit hun kapitale blunders, zij komen bijeen
met het vaste voornemen door te gaan tot het einde, hoe luguber
dit ook mag zijn. Zij hebben slechts in schijn de beslissing van
de Veiligheidsraad aanvaard, zoals al hun officiële bewegingen
tot nu toe slechts schijn waren, manoeuvres tegen de achtergrond
van hun eigen verlangen: de vernietiging van de Republiek "Indo-
nes iaw."

De regeringen van de reeds gevormde deelstaten van de toe-
komstige Verenigde Staten van Indonesië, die de politiek van de
Nederlandse Regering hebben aanvaard en Hare maatregelen tegen
de Republiek hebben onderschreven, hebben het bij de communisten
uiteraard ook verbruid. Dat doze deelstaten het communistisch
gestook en gewroet verwerpelijk achten, werkt mede prikkelend
voor de C.P.N.

De communisten hebben zich derhalve afzijdig gehouden van
de ontvangst door gemeentebesturen (Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag) van do hier te lande aanwezige vertegenwoordigers uit
Oost-Indonesie, die dan genoemd worden «"reizigers in kwade zaken",
"Indonesische. Quislings", "vijanden van het Indonesische volk"
enz. "Gemeenteraadsleden of wethouders van de Communistische
Partij Nederland wensen niet met marionetten aan een tafel te
zitten, die aan geon enkele omstandigheid het recht ontlenen,
zich vertegenwoordigers van het Indonesische volk te noemen",
aldus* is hot communistisch standpunt.

De weerklank van do communistische agitatie - waaronder
ook begrepen die van de E.V.C. - blijft echter gering. In eon
artikel "De koloniale slang kende haar tijd" in het communis-
tisch georiënteerde blad "De Vrije Katheder", waarmede de Lt.
Gouverneur-Genoraal wordt bestookt, wordt als een klacht "onzo
progressieve machteloosheid" beschreven: "wij beraadslagen
consciëntieus in openbaro on besloten vergaderingen, die geen
van allo tot*iets concreets leiden, of wij lopen te hoop in
Birkhoven met 90.000 man, de voormannen van heel onze arbeiders-
beweging, de spits van de lans, die het kapitalisme zal moeton
vollen, en wel wordt or over Indonesië gesproken, maar zelfs
geen ingehouden kreet van verzet verscheurt in gedachten do
lucht. Geen bakkersknecht weigert do heer Vorrink zijn lauwe
oohtendkadet, geen treiterende vlag wordt neergehaald, zelfs
geen domme stoon vliegt door oen spiegêlruit, geen stakingen,
geon demonstraties, niets. Nederland zwijgt".

De stemming op de bedoelde samenkomst te Birkhovon, het
z.g. "Waarheid-Zomerfeest" was (ook) ton aanzien van Indonesië
inderdaad lauw. Verscheidene Indonesiërs waren daar aanwezig en
ovenoons het krontjongorkest "Sinar Indoncsia". De leider van
dit orkest hooft de menigte toegesproken on wol ovor de politi-ft
ölc actie tegen de Republiek. Het gesprokene was och te* v"8fi

De communistenleider B.Blokzijl Is öVOfaẑ t̂̂ î
over de resultaten van alle aansporin̂ Qg. tot dft aTBöicjtefs gericht
om de belangen van do Republiek, ̂é 4£&&&& én *ïf<8fr t& verzotten
tegen de in do communigtlsofĉ jfĉ int'f b̂ schrWpn ofitfoohtaoaatigo han-
delingen van do Rogeringy iSi'het tjtjzonflejf dan mot bó trokking
tot het "onrecht dat bedreven wordt dqpr NofterïaJidöo soldaten met
kracht van waptmon op te laten trodön*, aldus scnfcöór hij1 in "De
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Vlam". Blokzijl verkondigt echter in het betrekkelijk artikel,
dat het verkeerd is de oonclusie te trekken, "dat het niet-rea-
geren van de arbeiders ontspruit aan een bewuste ondersteuning
ener politiek van geweld. Veeleer moet het hier gesignaleerde
gezien worden in het lioht van "geen interesse", gevolg van
verkeerde voorlichting, waarneembaar bij belangrijke volkslagen
in het militair gebeuren in Indonesië", Hst niet-reageren wordt
dan verder nog wat weggepraat en vervolgs.is wordt kort berede-
neerd, dat de morele betekenis van de actie (boycot) vooral
ligt in het vlak van de internationale arbeidersklasse, al heeft
de wereld er nog niet veel van bemerkt, aldus merkt schrijver op,
voor wat betreft het afkondigen van een internationale boycot.
Het is duidelijk, dat hier wat weg- en goedgepraat moet wordenl
Weggepraat worden ook de terreurdaden in de Republiek en wel met
de woorden: "De nu met kwistige hand rondgestrooide gruwelverha-
len over bandeloosheid, moord- en brandpartijen moeten naar het
rijk der fabelen vorwezen worden", aldus Blokzijl. Waarmede dan
tevens naar het rijk der fabelen is verwezen, dat de communisten
in het gebeurde mede de hand zouden hebben. Do feiten liggen
evenwel anders. Regelmatig zendt bijvoorbeeld radio Moskou in
het Maleis gestelde raadgevingen aan Indonesië uit. Uit in Indie
aangetroffen geschriften is gebleken, dat dozo raadgevingen uit.
het communistisch propagandacentrum komende, de gewenste aan-
dacht hebben. De vaker in de overzichten genoomde arbeidersorga-
nisatie Sobsi, even communistisch als de E.V.C, hier te lande,
heeft in de daden van terreur en hetze een zeer werkzaam aandeel,
gestimuleerd door do invloed van do Partai Kommunis Indonesia,
welke zeer actief is en uiteraard streeft naar do verovering van
de macht om zodoende te komen tot wat de communisten verstaan on-
der een volksregering. In oen pamflet van 4 Juli j.l. van het
centraal comité der P.K.I. is dit wodorom onomwonden verklaard.
De inhoud van dit manifest past gohoel in de op blz.21 van Ovor-?
zicht No.7 uitgesproken veronderstelling naar aanleiding van eon
daaraan voorafgaande weergave oner raadgeving van Moskou, n.l.
dat dozo bedoeld kon zijn als oen wenk om naar de macht to grij-
pon en dat do godachtaogang in die richting inderdaad is gevolgd.

De P.K.I. toch erkent in het bewuste manifest "dat waar de
volksbeweging do grondslag van de nationale revolutie vormt, de
Sajapkiri (de linker vleugel in het politieke verenigingsleven),
waarin de P.K.I. ook is vertegenwoordigd, stappen heeft gedaan
om do leiding dor Regoring te vervangen. Als gevolg van de hou-
ding van do Sajapkiri is hot golukt het Kabinet Sjahrir te doon
vervangen door hot Kabinet Arair Sjarifoeddin, zodat oen resolute
leiding der revolutie gevormd is, welke zowel naar binnon als
naar buiton democratisch is". Verder is in het manifest gesteld,
dat de P.K.I. nals Generale Staf van de massa-organisatie - boe-
ren en arbeiders -de staat terzijde kan staan on haar verstor-
ken in het weerstaan van allo soorten agrossio. De P.K.I. zal
doorvochten voor de volksregoring".

Do Sobsi - in do Vrije Katheder volkomen ton onrochte aan-
geduid als hot Indonesische R.V.V. (verg. hiorvoron) - werkt
niet alleen aan de bevordering der agitatie over Java, maar heeft
zich ook regelmatig tot het buitenland gewond met stemmingverwek-
korij on aanbevolingen voor eon boycotactie tegen Nederland» Zo
bijv. nog kortgeleden in oon telegram aan hot congres van do
Australische Arbeidersbond te Molbourne, aan welk telegram alge-
mene bekendheid is gegeven on waarin o.a. werd medegedeeld, dat
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de aanwezigheid van Nederlandse troepen in Indonesië een schen-
ding vormt van de souvereiniteit van de Indonesische Republiek
en een bedreiging voor de wereldvrede (I). In verband hiermede
koesterde de Sobsi de hoop, dat de Nederlands-Indonesische kwes-
tie opgenomen zou worden in het program ran de oongresbijeen-
komsten en dat de Australische arbeiders hun steun aan de Repu-
bliek tot het uiterste zoudon opvoeren.

l October 1947.
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OVERZICHT STAKINGEN IN SEPTEMBER 1947.

Bedrijf.

Bleotro
Blikfabr. -
Leeuwarden.

Textielfabr*
H» ten Cate
te Almelo.-
Moelfabriek
"Holland"
to A'dam.
Stalenmeub.
fabr.GïWüBls
te Enschede

Bouwvakarb»
Noordwolde .
Pol, dol.
werkzaam in
dq mijnen -
Valkenburg.
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•gfl'lgfoyi'm'rtjfq»'
te Hengelo.
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van aardapp.
moolfabr. -
Nw.Pokola.

Meolfabr.

Aanleiding.
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rief stelsel ;stakeis
ont s lagen , waarna
gehele pers. s taakte
Protest tegen 5-
ploegonstelsel.

Eis:hogere lonen en
prestatictoeslag.

'
Door E.V.C.person.
leden was ontevre-
denheid gewekt on
tot staken aangpzptfo . a • SSb VGC . tocs 1 ».
Eis uitbetaling z%
jaarloon als toeslag
Eis: toekenning gro-
tere faciliteiten

« _» t ^on aroGjosvoorwsawDr
-

Sit-down st.,daar
deel v/h loon niet

op loonkaart maar in
tarief werd uitbet.
Si s: 25$ verhoging
irrachtprijs i,v.m.
Lage waters t and (min-
ier vracht en gorin
gore snelheid) .
Sympathie s taking

N.V.Ccres pot arbeiders mool-
Nering jfabr. "Holland".
Bogel-AMamJ
N.V.HcngoloUrboidors eisten gca-
se Voronfab,
-Hengelo»

Bouwvakarb ,
a/h.K.L.M.
gebouw -
Den Haag.
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bificatie,daar toe-
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icel deze wel ontving.
Eis: toekenning van
>rcmie togen do g°l'
iende bepalingen in

5en arbeidster word
E. ter Kuilelandcr werk opgedra-
te Enschodojgcn,zij weigerde;

kreeg ontalag ;aaateJ
Imc is je s gingen in
'staking •

Inmenging
Vakbonden.

Unie teipn
E.V.C JdsJp
met steun-
lijsten.

Unie tegen
E.V.C.
steunde .
E.V.C.
steunt do
stakers .
E.V.C.
stcundo
haar sta-
kende Icdsn

-«=_-

Unie niet,
E. V .C .ver-
moede lijk
wol achter
stakers .
E.V.C.
stount.

N.V.V.ads*
seerde wca*
te hervat'
ten»
E.V*C.kon
zich niet
achter st .
stellen.
Dirootie
weigerde
E.V.C, bo-
middoling.

Resultaat

Arbeid hervat onder de
door de directie gestel-
de eisen.

Directie kroog toestem-
oing van vakraad waarna
arb. bewilligden»
)ircctio stelde eis tot
workherv.op 27/8 ge en g)
volg ; ar b « ontslagen.
De E. V. C «leden werden
ontslagen, de overigen
hervatten onder zelfde
voorw» het werk.
Eis niot ingewilligd.

3otrokkenon over andoro
kampen verdeeld»
'

Na overleg werk horvat
arbeiders stemden nieu-
we regpling too.

Geschil na overleg op-
gehevon en werk horvat.

Work hervat, zonder
inwilliging van eis.

Na overleg werd lopende
maand nog uitbetaald.

Fabriokskcrn adviseerde
ontslag te handhaven,
doch getuigschrift uit
te reiken»
!
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3e onder de stakingsstreep vermelde getallen geven het ar.u-
tal stakers aan*
3e boven de stakingsstreep vermelde getallen geven het a&u-
tal arbeiders aan, dat in normale toestand werkzaam is.
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