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I. DB COMfaUljISTSjia .feST CONFLICT .IN

Onmiddellijk na het beke id worden van de Nederlandse zui'/;;-
ringsoperaties op Java en Sumatra kon dezerzijds in het vorige oveh
zicht slechts een voorlopige indruk worden gegeven van enige eerste
reacties hier te lande op het gewapend ingrijpen. In hoofdzaak ver-
den daarin de protesten van de C.P.N, en van haar neven- en mantel-
organisaties verwerkt.

In de wereldpers kwam inmiddels tot uiting, dat de voormeld*--
ontwikkeling van de toestand in Indonesië de gemoederen in veel
bredere kring had bewogen.

Het geschil werd vrijwel terstond in de j'ranse hoofdstad /o-
de Veiligheidsraad gebracht en lokte dâ .r scherpe discussies uit.
Het conflict zal door dit orgaan der Verenigde Volkeren nader wor-
den behandeld in zijn eerstvolgende zittingen te Lake Success . (Jam
ari 1949). Voor de verdere gang der gebeurtenissen te dien aanzien
kan gevoeglijk worden verwezen naar de berichtgeving van dagblad ie.
en periodieken.

Te dezer plaatse dient dan allereerst in grote lijn nader _t
worden bezien in hoeverre de politiek-extreme partijen en groepe-
ringen in eigen land zich over het Indonesische vraagstuk in zi^u
huidige stadium van ontwikkeling hebban uitgelaten, hierbij is wee
te letten op eventuele toekomstige gedragingen van die kant. Het
lag voor de hand, dat scherpe reacties zouden komen uit het kanro
der communisten. Zij hadden zich voordien reeds op heftig .misprij-
zende wijze geuit over het Regeringsbeleid in het algemeen en over
de gedragslijn van de kabinetten-3eel en -Drees inzage Indonesië
in het bijzonder.

De C.P.N. 'ers vooral poogden twee. hoofddoeleinden te ver' e-
zenlijken; Ie. de Nederlandse rtegering voor de ganse wereld te <ioen
brandmerken als een onverdraagzame en machtsbegerige groep aanvuj.-
lers. 2e. diezelfde bewindslieden in staat van beschuldiging te
stellen, zogenaamd als wanbeheerd?fs van het grote nationale go.̂  ;
dit laatste ten koste van de wezenlijke belangen cler Nederlandse
arbeidersklasse en ten bate van imperialistische en koloniale
winstmakers in Nederland en elders.

Beide pogingen werden geaccentueerd door de uitlatingen,
zowel in woord als in geschrift, van vooraanstaande communisten in
Nederland.

Ook thans trad wederom duidelijk aan het licht,, hoe deze tac
tiek der communisten in Nederland was afgestemd op de critlek, die
Sowjet-Rusland te dezer zake o. a. liet horen als permanent lid van
de Veiligheidsraad der U.W.ü. Het dagblad ;ljJe Waarheid" beijverde
zich om in berichtgeving en commentaar bij zijn lezerskring de in-
druk te vestigen, dat in de Veiligheidsraad alleen de oowjet-Unie
waarachtig in de bres sprong voor de onderdrukte koloniale volki-r
Het blad had voor de wijze, waarop de Sowjet-iïussische woordvoer
over het Indonesische conflict spraken, de meest uitbundige lof.
Dit huldebetoon stond wel in schril contrast met de beschuldiging
aan het adres van de Nederlandse Hegering.

De reeds gemelde uitlating van paul de Groot in de Tweede-
Kamer (naar aaieiding van een (onicieel tegengesproken) krant 5.- o
richt over eon Nederlands bombardement op de open stad jjjocja,
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zogenaamd zonder enige voorafgaande waarschuwing) was van een soort
gelijk gehalte als desbetreffende uitspraken door bowjet-Kussische
woordvoerders voor de U.ü.ü. gedaan» De daaruit te trekken conclu-
sie moest wezen, dat de Nederlanders nog erger dan de Duitsers warer.

De algemeen secretaris der Communistische Partij van Neder-
land ging echter nog verder. Tijdens de beraadslaging over de Rege-
ringsverklaring inzake Indonesië (20-12-'48) merkte het kamerlid
De üroot letterlijk op:

"jr is in de Regeringsverklaring maar één heldere passage
•Voor mij en dat is daar, waar de ^egering-jrees zich zelf op Ion
"lijn stelt met de Griekse Regering-Tsaldaris. Het zal U toch wel
"bekend zijn, dat deze Hegering-Tsaldaris in Griekenland door de
"openbare mening in de gehele wereld, en terecht, als een nazi-Re-
•gering wordt beschouwd, als. een Regering, die het wereldgeweten
"herhaaldelijk, en terecht, in opstand heeft gebracht. Nog onlangs
"werd bekend, dat een meisje van 15 jaar door deze Regcring-ïsaldV.-
11 ris is terechtgesteld en dat de politieke commissie van de Ver-
"enigde Naties heeft moeten ingrijpen om paal en perk te stellen
"aan de wreedheden van deze Regering".

De voorzitter van de Tweede Kamer verzocht de geachte afge-
vaardigde de Regering van een bevriende natie buiten, het debat tu
houden, waarop De Groot vervolgde:

"Het spijt mij, dat deze Regering door de wederlandse^Kego-
"ring zelf in het debat is gebracht, kaar deze parallel, dio in de
"Regeringsverklaring getrokken wordt, dat zich vergelijken met een
"buitenlandse Regering, die uitsluitend op- geweld steunt, op bui-
tenlandse steun en op wapens, die zij van het buitenland krijgt,
"is op zich zelf reeds een veroordeling van de Kegoringspolitiek.
"Daarmede plaatst deze Regering zich buiten het Nederlandse volk.
"Daarvan moeten de Nederlandse arbeiders en de Nederlandse werko»
"lijke democraten - niet democraten-niet de mond, maar met de daad
"goede nota nemen en waken tegen de mogelijkheid, dat de Griekse
"politiek, die thans in Indonesië aan de dag wordt gelogd, ook in
"Nederland een erstige bedreiging wordt".

De Groot beschuldigde inzonderheid de Partij van de Arbeid
van woordbreuk tegenover haar kiezers. -.Viet volgens hem, niet alle
onderscheidingsvermogen had verloren, moest zien, "dat deze partij
'He weg opgaat, die na de eerste wereldoorlog kussolini in Italië
Is opgegaan, de weg van de koloniale oorlog en wereldoorlog".

ledere arbeider in het land moest, volgens De Groot, thans
weten, dat zijn arbeid niet bijdroeg tot herstel van hot land, manr
dat hij voor een koloniale roofoorlog werkte, dat hij niet werkte #

voor dé opbouw, maar voor de verwoesting en de vernietiging, dat
hij niet werkte om de sporen van de tweede fascistische wereldoè»:- „
log in Nederland uit te wissen, maar dat hij werkte Oin dezelfde
verwoestingen in andere landen te brengen als de fascisten in Ne-
derland hadden gebracht. De communisten waren, aldus De Groot, als
gewoonlijk uitgescholden. Ket bericht, maanden geleden in de C.l-.K.
pers gelanceerd, dat reeds binnenskamers tot de militaire actie var
vandaag was besloten en dat zij maandenlang zorgvuldig werd voorbe-
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reid, was door de "democraten" gelogenstraft en ontkend^ zo ver-
volgde deze spreker namons de Tweede kamer-fractie der G.P.N..

Het releveren van deze communistische critiok, in 's Lands
vergaderzaal geuit, diene ter demonstratie ener tactiek, die de
G.P.N, en haar meeloper!* in de communistische vak-, vrouwen - en
jeugdbeweging sindsdien consequent hebben voortgezet en ontwikkeld,
i;et zogenaamd "krasse voorbeelden" over een S.S.-mentaliteit ondt;r
Nederlandse militairen in Indonesië, waarvan de inlandse bevolking
nog vóór het uitbreken van de zuivoringsoperaties'de bloedige dup<:
zou zijn geworden, heeft "De Wa. rhoid" (van 28-12-'48) in doelbe-
wust agitatorische stijl de algehele "verwording" van de Neder-
landse strijdmacht in Indonesi'O willen kenschetsen.

Teneinde het denkbeeld "tïederland is afgezakt tot een fascis-
tische staat" suggestief te verbreiden, liet het communistische df.vv
blad in de laatste weken geen middel onbeproefd. De voorstelling
van zaken, o.a. door Paul de Groot in de Tweede Kamer gegeveni
werd, generaliserend^ met vermeende bewijzen gestaafd. In "De ua.r-
heid% hiervoren vermeld, (28-12-M8), drukte de redactie bijvoor-
beeld naast de volledige tekst van oen brief d.d. 14 December Iv̂ "1,
die een met name genoemde Nederlandse militair in Indonesië aan "it,
naaste familie in Nederland zou hebben geschreven, "tevens een ro-
•productie af van de voorkant van de brief aan zijn ouders, ter voor
•koming van elke poging om de brief als een fantasie van De Waarh id
"voor te stellen". Uj.t d<v in het hoofdorgaan der G.P.W. weergegeven
brief tekst kwam. naar voren, hoe de briefschrijver en enige van zi.in
strijdmakkers zich hadden verlustigd in een verhoor onder doodsbe-
dreiging van veertien door hen gearresteerde Indonesiërs in oen
afgezette kampong.

De levensgeschiedenis van deze soldaat, zo luidde het in
een begeleidend hoofdartikel, was leerzaam* De briefschrijver wae,
volgens "De Waarheid", een vooraanstaand lid van de Kajotters
(katholieke jeugdbeweging) te Tlaardingen. De met name genoemde
soldaat was, aldus het hoofdartikel, "het ontstellende bewijs,
•welke vruchten de lessen en cu.-sussön in de ivajotters-beweging op-
leveren. Wij kennen deze types uit de practijk. Ook de Sö-er
"schreef roerende brieven naar huis over zijn kleine broertjo en
"zusje, waarnaar hij heimwee ha*d, om tegelijkertijd in volkomen
"'gemoedsrust', te schrijven over de wreedheden, aio hij en zijn
"*kameraden* onder het aangevallr-n volk bedreven".

Na deze hiervoren geciteerde passage en enkele andere zin-
sneden, stelde de C. P. i-I.-krant de "schuldvraag1* aldus i

"taaar wie zijn schuldig, deze jongens, die spelen met het
"galgentouw, vóór dat de tweede militaire actie losbrak en nu kin-
"deren neerknallen, omdat ze eindelijk schieten mogen, zoals een
"lid van de Commissie van Drie over. de overval op Djokja meldde,
ttbf zij, die deze jongens eens tegen hun zin naar Indonesië uit-
"zonden?*1.

Ook de C.P.N.-pers zag hier, evenals de partijfunctionaris,?.;
die in den lande als sprekers op protestvergaderingon optraden, •::•/;
treffende overeenstemming met de randaden der Duitse bezetting.
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Het doel, om daarmede allereerst de landsregering-Drees te

treffen, werd daarbij zonder meer duidelijk, oteeds Duider en dring
der zou, volgens "De Waarheid", de eis van d<_ arbeiders moeten
klinken: "De troepen terug. Onze- jongens naar huis". 'De Waarheid"
(10-l-'49) drukte nogmaals een soortgelijke brief van een Neder-
landse soldaat af, waarin gewag wordt gemaakt van (onbehoorlijk)
optreden tijdens de gewapende actie.

Tijdens de recente beraadslaging in de Tweede Kamer over de
Regerings-verklaring inzake Indonesië' werd van Regeringswege door
de Minister van Overzeese Gebiedsdelen nadere aandacht besteed aan
de 'Vele kras-klinkende woorden", gebruikt door het Kamerlid De
Groot. Laatstgenoemde meende, aldus Minister Sassen, dat de Neder-
landse Stellingen ten aanzien van de bestandsschendingen berustten
op eenzijdige beweringen van de Nederlandse Regering. Zij waren
echter niet eenzijdig van haar afkomstig, maar van de Republikeinse
regering. De Minister verwees daarbij naar een tevoren door hem
voorgelezen decreet van de Republikeinse minister van defensie.
Voorts bracht Minister Sassen een citaat uit Mi)e Waarheid" (19-1?-M
waarin aan de Regering de vrees werd toegeschreven een juiste vo<
lichting te geven over de ontevredenheid van de massa's over het
Hatta-regiom on de zwakke positie van Hatta in het binnenland, oi.i-
dat daardoor do Hatta-kliek slechts ontmaskerd zou worden en een
golf van verontwaardiging over de wereld zou gaan.

Zoals bekend mag worden verondersteld, was het optreden van
het Kabinet-Hatta tegen dd communistische opstand, onder leiding
van tioeso, voor de C.P.N, het sein zich in de vijandigste terminolo
gie te keren tegen "de Hatta-klipk", die de nationale zaak van In-
donesië zou hebben uitgeleverd aan de Nederlands-Amerikaanse impe-
rialisten. De Nederlandse zuiveringsoptraties brachten tot heden
geen ingrijpende wijziging in die vijandige houding jegens Soekarno,
Hatta en andere Republikeinse leiders. De partijleiding der C.P. •.
besefte blijkbaar, dat zij zich tegenover haar aanhangers niet bin-
nen een zo kort tijdsbestek opnieuw een radicale ommezwaai, dit-
maal ten gunsto van de geïnterneerde Republikeinse leiders, kon
veroorloven.

Soekarno, Hatta c.s. zagen zich 'intussen voor hun te elfder
ure begonnen anti-communistische activiteit lof toegezwaaid van een
gezaghebbende Amerikaanse instantie. Niemand minder dan Lovett, de
.plv, staatssecretaris van buitenlandse zaken der V.S., sprak namens
staatssecretaris Marshall in een brief aan een Amerikaanse vakver-
enigingsleider over "het werkelijk democratische karakter van Soe-
"karno's regering" en wenste do "Indonesische autoriteiten geluk
"met haar krachtig optreden tegen de communisten. Door aldus te
"handelen en door een vergelijk van de hand te wijzen, heeft de
"Indonesische regering bewezen, zich bewust te zijn van het feit,
"dat al de onafhankelijke volken thans inzien, dat de communisten
•'geen ander dool nastreven dan de vernietiging van het nationaliteit
"waarachter -zij zich verschuilen om hun juk op te leggen".

De O.P.N, van haar kant was, zoals bekend, na de mislukte
opstandspoging van koeso in "De Waarheid" gekomen met een uiteenzet-
ting t dat Moeso in het geheel geon gewapende opstand had beraamd.
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Deze heette geënsceneerd door de Hatta-klieK:, met behulp van de
door deze ijlings op vrije voeten gestelde TrotzKist Tan Malakka eu
zijn gewapende bende-leden. Daarbij zou uitsluitend de? bedoeling
hebben voorgezeten om in de Hepubliek een bloedige jacht te opem.-ri
op de communisten, de strijders bij uitstek voor nationale zelfstr.r.
digheid.

Inmiddels heeft de jongste resolutie van aet Partijbestuur
dor C.P.N. ("Over du strijd tegen opportunisme en burgorlijK natio-
nalisme en de naaste taken der Partij") aangetoond, hoe do volge-
lingen van Lioskou in Nederland t.a.v. de Trotzkistische leuze "lu r
los van Holland, nu" voorlopig hetzelfde standpunt zijn gaan inna-
men als do door hen nog altijd verguisde H.C.i-., die do volgeling; \n wijlen Trotzky in ons land verenigt.

Het partijbestuur der C.F..*', heeft, blijkens zijn jongste
resolutie (Waarheid, 17-12-'48) do zg. "Gemenebest-politiek11 t.p •
Indonesië verloochend, als bij nader inzien verwerpelijke -'rest;,
uit de bezettingstijd". Hierover had, zij het summier,-ook de üin'.-.
ter van Overzfese ^>ebiedsdelen in ae Tweede kamer-zitting van
20-12-'48 gesproken bij zijn weerlegging van de door Paul de Gro v>
geuite beschuldigingen.

Deze toelichting van de zijde der C.P.N. moet van veel bot -
kenis worden geacht, omdat zij, minstens voor de naaste toekomst,
de politieke tactiek der communisten inzake Indonesië sterk zal
beïnvloeden.

Enkele markante passages van da resolutie, opgesteld door
het partijbestuur der C.P.J1., worden derhalve hieronder weergogo ' r<
"De Waarheid" (17-12-148) publiceerde in een uittreksel vfi,n de
tekst dezer resolutie o.ra.:

wDeze * Gemenebest-politiek» heeft een schadelijke invloed
"op de strijd voor de.zelfstandigheid van Indonesiu uitgeoefend.
"In IndonosiB leidde zij tot zeer ernstige fouten der communisten,
"o.a. het principieel aanvaarden van de Linggadjati-politiok en
"het lïenville'-dictaat, waardoor de Indonesische revolutie in gruot
•gevaar werd gebracht. In de Indonesiu-politiek van onze Partij
"werd ook niet consequent genoeg gebroken met de 'uemenebest-poli-
Mtiek', wat ten gevolge had, dat zij nog lange tijd aan de leuze
"der 'Nederlands-Indonesische Uni-e' bleef vasthouden. Woliswaf r
"verklaarde zij, dat deze 'Unie' uit twee zelfstandige staten,
"Nederland en de Indonesische. Hepubliek moest bestaan, doch het
"vooropstellen van een 'Unie1, op welke wijze ook, v?as niet in
"overeenstemming mot het recht van zelfbeschikking van het Indons-
•'sische volk tot aan de afscheiding toe. Het Partijbestuur her-
stelde deze fout in haar zitting van Mei 1948 en besloot onvoor-
"waardelijk voor de volledige zelfstandigheid van Indonesië op
"te komen.'Da ontwikkeling in Indonesië bevestigt de juistheid
'Van deze steÏLingname".
jün vervolgens:

"Onder deze omstandigheden is het do taak van onze Partij
•bm haar krachtsinspanning tot ondersteuning van de Indonesische
"vrijheidsstrijd te verhogen. Verbonden met dt- actie voor het le-
"venspeil der Nederlandse werkers, moet zij opkomen voor de rcddrig
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"van de gevangen Indonesische vrijheidsstrijders van de boulshan'
"voor de stopzetting van do fascistische terreur, in do bezetta £
"bieden en in de Republiek, en met meer kracht dan ooit voor de !
"rugtrekking van alle Nederlandse troeven uit Indonesië". Doze
taken stelde de C.P.N, dus ter vervulling vóór hot bekend worden
van Nederlands gewapend optreden op Java en Suroatra.

De communistische pers in het buitenland heeft zich torst' -i
gekeerd tegen, wat zij noomöe, de brutalo aanval op het Indonesiër,
volk.

De "Humanité" (20-12-M8) plaatste bij de eerste telegram-
men over de recente gewapende actie een fotoreproductlo van oen
brandend Javaans dorp> zogenaamd nadat oen Hollands commando was
gepasseerd bij de omvangrijke operaties in de zomar van 1947. Ov '
de "verschroeide aarde"-tactiek van Indonesische verzetslieden
werd uiteraard niet gerept. Het aanrichten van de verwoesting w<=.•/•
geweten aan het optreden van de Nederlandse strijdraacht.

De prawda schreef over de militaire actie in Indonosit?, r.
sinds het begin van do vijandelijkheden aldaar de Sowjot-Unie st -j:
aan do zijde van dq beweging voor nationale onafhankelijkheid hf
gestaan. Het blad horinnordc aan «̂olotô 's en frysjinkski's pogiri -i
in de Veiligheidsraad en de Assombl<5e om ê -n vc?roordeling van do
Nederlandse politiek te verkrijgen. Ook werd de aandacht gevest i., d
op het gebruik van Amerikaans leen- en pachtmateriaal. De Prawda
beweeroe verder, dat het Russische standpunt was, dat de flederlaii-
ders een ouderwetse imperialistische, kolonialo politiek volgden
mot de volledige steun van dt> Anglo-Ameriicaanse iinanciSlc bylaiv ...

Volgens Itte Rode Vaan" (20-12-'48), hut dagblad van de 3ol~
gische Communistische Partij, had SpaaK miljarden franks geleend
a;,n de Wedcrlandse regering. "Geld dat, 20 zt-gdt men, moest dien-,.,
•bm de economische betrekkingen tussen BelgiU on Nederland te ver-
"betoren. Maar dat gebeurt niet. Vandaag lv.jron de bommen, die op
"Indonesië neerkomen, op wolkü wijze het geld van do [Benelux gebrul
"'word, Benelux heeft zijn waro gelaat, een oorlogsgelaat getoond".

Do communistische critiek uit Luxemburg kwam van de "Zeitung
vora Letzenburger Vollek*' (20-12-'48). Ret niouwo oorlogsavontuur
van de Nederlandse regering moest, aldus het blad, iedere Luxem-
burger met schrik vervullen, "Nederland is voor ons de doorslagge-
"vende partner in de Benelux on wc zien hier duidelijk, waartoe
"deze brave bondgönoot in staat is. De financiële lasten van deze
"oorlog, dfc heus niet zo gauw afgelopen zal zijn, zullen Nederland
•'ertoe brengen de belastingen nog verd-.T te verhogen, wat door hot
"verdrag van de Jenelux automatisch op ons volk noer zal komon".

Liinister Sassen bracht in zijn redevoering tot d<j ïwoode LK:
(20-12-'48) oen knipsel uit de Engelse communistenkrant "Daily
Worker" van 2 December Iy48 ter sprako, Aan de communistische par-
tijen werd als eis gesteld; "intonsified war against the Dutch in
the Dutch-occupied areas*' (intensieve oorlog tegen de Nederlander.:*
in de door Vaderlanders bezette gebieden). i*e bewindsman koppold<
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daaraan de vraag of de woordvoerder van de C. P. *4.-tractie in de
Tweede Kamer «nog wel vrij is in zijn oordoel, omdat do strijd o
"tegen de Indonesiërs in de bezette gebieden een eis is van o e p; .
"tijen, waarmee hij ten nauwste gelieerd is; omdat hut cl es aveu v? >
•'wat du geachte afgevaardigde: thans noemt het Henville-dictnat.
•hoewel ondertekend door Ami'r Sjarifoeddin, een eis is, ai;; dezel. «
"groepen, stromingen en partijen hebben gesteld51,

Ajnir Sjarifoeddin maakte in het najaar van 1948, terstond
na het bekend Borden van clc clandestiene törugite-jr naar Inct nosi
van de in K.oskou geschoolde corarcunistiscue agitator Looso/ onver-
wacht wereldkundig, dat hij, Sjarifoeddin, reeds jarenlang in hei,
geheim com.ïiunis't was. zonnelijk tooncic- hij zich beducht om als
politiek leider door koeso t3 worden uitgc-schakeld of naar c?<
achtergrond to worden gedrongen.

Het Kamerlid De üroot had in zijn protc-st togen het rscem.
gewapende optreden in Indonesië o.a. de doodsangst van vrouwen en
kinderen, die dachten a/tn het lot van hun vaders en mannen, in
herinnering geroepen, îj hem rees dt vraa^, aluus pareerde de
Minister van Overzeese Gebiedsdelen, of al dozo ovo'rwagingcn geou
rol haddon gespeeld toen het parool werd uitgegeven voor eun int
eieve oorlog tegt-n de Nederlanders in do door Nederlanders bezet/:-
gebieden. >Jn of deze zelfde overwegingen ni?t haddon gegolden tö'.H
blijkbaar het parool was uitgegeven om in indonesiU overal in ïï.
bezette gebieden het verzet te organiseren n̂ te intensiveren.
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II. BEL^IDSkWJSTEiS VAiJ DE C.P.N. kiül)j3 M3T JJMTk&xklNu t)P

De uitvoerige Resolutie van het Partijbestuur der C.F.N.
Waarheid 17 en 18 Dec. 1948) houdt ondor meer in, dat de pf.rt.ij
"voor het front van de massa" volledige opheldering moet brengen
over haar politiek, jün dan volgt, "in een notedop", wat, daarcncK
wordt verstaan; "Zij moet onverzoenlijk, door critiek on «t.-ltc:~i
"de strijd aanbinden tegen het rechtse opportunisme: het bukken
"de reactie, het terugwijken voor de rechtse sociaal-dt-moi:: j->tio
"het reformisme in de vakbeweging, het negérc-n van het Trots)*;
"'het ongeloof in de krachten van oo democratie en hot focr'.cC.i
"alle weifelingen t.a.v. de S.ü. eri ha.,r leidende rol in do y
•'strijd voor de vrijheid, alle ondermijning en versiappin;.; van de
"partijdiscipline en activiteit". •

fien nieuw geluid is het vorenvermeldo Z'?iïer niet. veeleer
nagalm van bindende voorschriften door koskou al in cJcjjt^rcbür 1947
bij de officiële oprichting van het Couiraun:_stisch Informatie 3urc• t
bekend gemaakt. Hoe dan ook, de C.P.î . he.̂ jftyi, t nodig geoordeolt
de strijdvaardigheid van haar leden nogmaals Jte walüceren. Reeds
eerder werd dezerzijds op de agressiever v.ordondo manier van op-
treden der communisten gewezen. Nog vóór het jongste gewapende
conflict in Indonesië hun gelegenheid bood opnieuw uitbundiger te
protesteren, toonden de communisten in woord *,n geschrift onophou-
delijk in de contramine te zijn. Hun oppositie werd de laatste
maanden meer on meer onverzoenlijk.

In de gemeenteraadszitting te Snschotie (13-12-'48) bijvoor-
beeld zette de C.P.N.-raadsfractie, naar aanleiding van haar plei-
dooi voor f. 2.50 in plaats van f. 1.- duurtetoeslag per week, d<
zaak dusdanig op stelten, dat drie van haar led n uit de raadsza......
moesten worden verwijderd. De streekpers besteedde, evenals "De
Waarheid", vele kolommen aan deze rel. Hiermede zagen de communi,
hun streven ten dele verwerkelijkt, namelijk om de politiek van i.-i
partij yoor hot front van de massa op te helderen. De propaganda-
actie trok in elk geval in zeer brede kring de zij het dan mis-
prijzende aandacht. Deze afkeuringen in de niet-communistische
kranten namen zij gaarne op de koop toe. I>e ±]enheids Vak Centrale
bracht enkele dagen later (17-12-'48) te iSnschede nog eens circa
500 personen samen in een "solidariteitsvergadering-1. Heftige
critiek werd daar geoefend op de "reactionnaire kliek" in de ge-
meenteraad, in het bijzonder op eon lid van do F.v.d.A. en van de
A.R.Partij, die een zeor "arbeidsvijandige" houding heetten te
hebben aangenomen. De communistische nianti*lorg^nisatie, de Neder-
landse Vrouwen Beweging, volgde weer enkele dagen later dezelfde
propagandistische gedragslijn. Zij hield te Enschede (20-12-'48)
aansluitend een protestbijeenkomsttcgon de te lage duurte-toeslag
van Drees en de "reactionnaire uitlatingen" in de gemeenteraad.

In soortgelijke openbare vergaderingen elders viel het tel-
kens, weer op, hoe de woordvoerders, zowel mannen als vrouwen, hun
kracht zochten in het richten van scherpe verwijten tot de Hegerin
en haar zg. kapitalistische opdrachtgovers, alsmede tegen plaatse-
lijke colleges. Het hiervoor genoemde gevaï-jinschede stond niet op
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zichzelf, maar vond in zekere zin zijn equivalent in Zaandam, w r
de C.P.W. een protestvergadering van 400 man hield (22.-12-'48),
met spandoeken "Tegen koloniale Oorlog" en "Onze Jongens Terug".
In de JSnschedese rapdsz.ap.1 had c;o communistische fractieleider
J. van 't Reve, o,m. Larl Mar-c rjt?rende, go?,cg(I: ''o i t Nederland";
comité ter behartiging van r'r ;x-lt.r.Gjn var. CK. courgo~:'aio. zetel
de in Den Haag, is op dit jr/vr-nl c.-> crcotfjto vi.iTad van de arbei
dersklasse" (baarheid l?-:.?-14'??. ünJf-t hier kounv-''.ijlt de negeri, ;
werd bedoeld protesteerde rif? ba.'gerr.3-^-ter (voo••::.:.-.,•;.-.u r) tegen hef
woord "comité". Van 't Havo arr-v-oord-e, dat. J-;..,' - un mening wai.
dat de raadsvoorzitter g&^n go i de burgervp.^.or '•••'*,- -T.;.r h j. j lo-r^.
in de arbeidersgezinnen niet k--r,v 2. ü' Zaanci i.;; v;-2! -. --' J h^t bui.
de raadszaal, door de communistiuch:' rsethouö^v ".--;•.!?; a*..-;i .In -.v,:-;:...-
genoemde protestvergadering eveneens scherpe orj.li-?^: r-p r v z.v.r.62
burgemeester Thomassen geoefend. "Hij verdedigt ^ • • J ;.̂ :.;>../. ;..pc-
"litiek, een perfectionnering van de aanpas s ing t-;.>••:. .; ̂  : v .•;;-• n"j
.".Colijn, die vergelijICê  bij Drees nog een. kleine jingen ••-.?'!v
Daarom werd eun pr^testmotie aan de gemeenteraad en de Burg^mc..?
van Zaandam gezonden. In de motie aan de Burgemeester werc ero;,
aangedrongen onmiddellijk een raadszitting uit te schrijven. Hti
Tweede Kamerlid H.Gortzak hekelde in dezelfde Zaanse protestbij. ,
komst de Hegeringspolitiek. ttEvenals wij in 1940 het recht hadd^
ons niet te houden aan de overeenkomst van Generaal Winkelman DK
de Duitsers, doch ondergronds zijn gaan werken, hebben de Indonetii'
dit recht", aldus deze spreker, dio verder opmerkte, dat in Nedor-
land de verzetshelden niet meer gedord werden, kien hielp de coll<-
borateurs, "di© zelfs voorzitter van een Tweede Kamer kunnen worc' .•
De recente kamerzittingen noemde üortzak "een vertoning als v4an
Kroll-Opera tijdens het bewind van Hitler". Wat in Zaandam gebo.,
was, was z.i. geen toeval. "Uw Thomasje is ongelovig. Deze^mgc
lovige Thomas neemt niot aan, dat Uw levensomstandigheden slech -
worden, ïïlke vorm van besproking ontwijkt mentt. Ook Gortzak volg;.
het door de partij gegeven werkvoorbeeld, toen hij de arbeidere c;..'~
wekte voor loonsverhoging te strijden ''om dan het gold, dat hier-
mede even-tueel los komt te kunnen onttrekken aan het bedrag dat
anders voor de oorlogvoering in Indonesië wordt gebruikt". .

Bedoelde protestvergadering te Zaandam trok verder de aan-
dacht, omdat bleek, dat de C.P.H* daat een voorzitter van een
plaatselijk stakingscomité liet optreden, die de stakingsmotisjven
bij een bedrijf te Koog aan de Zaan toelichtte en de aanwezigen
opwekte de stakers te steunen. Ook elders werd de laatste tijd
in verschillende and;.fe C.P.N, bijeenkomsten zulk een stakingsint ei
mezzo ingelast. De Partij toont in het huidige §tadium veel waarjck;
te hechten aan "de strijd in de bedrijven", gezien het feit, dat;
zij ook pp protest vergadering en tegen "koloniale oorlog" door de.'
sprekers de klemtoon laat leggen op vermeende symptomen van be-'.
drijfsonrust en gestelde looneisen nog eens apart onder de loupe
laat nemen. Verwacht kan worden, dat de C.t.w. juist aan het be-
drijf swerk in de naaste toekomst intensieve aandacht zal besteder.
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Het ingrijpend veranderde aspect van ds toestand in Indon* . '«.
leidde tot nieuwe agitatie, maar deze bleef over vrijwel de gehele
linie beperkt tot een papieren- en woordenstrijd. Hoewol het coni;
nistische kamp niets liover had gezien, dan dat de arbeidc-rs als
protest tegen het gebeuren in Indonesië de bedrijven spontaan
hebben "platgelegd1*, spoorde de leiding der C.P.î . in geen enkel
geval rechtstreeks tot staken aan.

De arbeiders in brede lagen bleken trouwens niet bereid va> -
wege het ingrijpen in Indonesië het werk neer te leggen en hun nr
riBlc positie zodoende te schaden. Verschillende factoren belemia. -
den voorts het uitvoeren van spontane stakingsplannen, o. ra. de oo
handen zijnde feestdagen en de eventueel uit te keren gr at i f te at/" . s

Nochtans hebben sommige communistische functionarissen iiK.. -
vidueel, zij het tevergeefs, pogingen aangewend om verspreid sta
kingen te doen uitbreken. In al die gevallen hield clo partijleia,; :.
zich daar officieel buiten. Zij vermeed kennelijk de verantwoord.
lijkheid voor de herhaling van een echec, dat zij, met de E.V.C.
tijdens de politiële actio van 1947 in Indonesië, had geleden. ;.
voornaamste oorzaken der mislukking destijds werden onlangs nog
aangewezen: Ie. het te smalle aanvalsfront dor arbeiders; 2e. hu
gebrek aan solidariteit. De C.P.N, zou zich onder dr huidige om-
standigheden stellig geen redelijke kans om stakingen te doen ui •'••-
breken hebben laten ontgaan. Zulk een vorm van verzot zou immers
aan de communistische protesten een overtuigend krachtdadig oache/,
hebben verleend. De voormannen der C.P.N, en do aan haar verwant
organisaties hadden nog maar in htt jongste verladen herhaaldelijke
hun ergernis getoond over de "futloze" en passieve houding dor -a1?. •
beidersklasse in Nederland. Het ontbreken enor radicale gezindhe'-
onder de meeste Nederlandse arbeiders moet de C. P, W. -leiding op
de eerste plaats hebben weerhouden van een rechtstreeks beroep o .
de massa's. Richtlijnen voor het plegen van daadwerkelijk verzet
bleven van die kant achterwege, althans in hot openbaar. "Do Waar-
heid* van 20 December 1948 drukte als eerste reactie een proclamn ;;
af van de C.P.N., die terzelfdertijd, meestal gestencild, in den
lande werd uitgereikt of opgeplakt. Zij die verwacht hadden daarin
opwekkingen tot het neerleggen van do arbeid te vinden, kwamen be-
drogen uit. Aan het slot beperkte de partijleiding zich tot deze
algemeenheden: "Weg mot de koloniale oorlog in Indonesië!
"Voor onmiddellijke loonsverhoging!
"Leve de strijd.
"Weg met Drees".

Hot werd ook hier verzet langs een omweggetje.
De C.P.N, trachtte reeds vóór het Indonesische conflict,

onder brede lagen der arbeiders zoveel mogelijk "onlustgevoelenr"
te verwekken en te versterken. Haar propaganda beoogt de massa (.-•*
staag te wijzen op aanhoudende en onophoudelijke verslechtering'.'- •,
die de wrange vruchten van het kapitalistisch stelsel worden ger , ,:..

Aanknopingspunten ten deze zijn o. m.; loon- en prijspolit i ?v
der Regering, de z.g. "terreur* der ünievakbondsleiders, de pub;.* u*'
rechtelijke Bedrijf s Organisatie en andere maatschappelijke en
economische onderwerpen. Oolc op internationaal terrein wordt,

4,
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overeenkomstig do richtlijnen van Kominform en Kremlin, geageerd
o.m. tegen de beweerde toenemend ongunstige nasleep voor Wüst-iüu: c
pa van de Marshall-hulp, van de Benelux-afsprakon, van dr als So
vijandige en oorlogszuchtig aangeduide Westerse Unie on de van h..,'..r
vervmchte uitbreiding: het Atlantisch pact.

Volgens de communistische gedachtengang zal de? toenemende
achteruitgang van dt; maatschappelijke positie- dor arbeiders hen
uiteindelijk dwingen hun berustende houding te verpjideren in een
strijdvaardig handelen. De gevoelens van onbehagen, nldu.s de co
munistische speculatie, zullen weldra zodanig gaan overheersen.
dat de Partij alsnog tot de directe aanvp.l krai overgaan, c.q. d-.
het proclameren van wo-rkstakingen, boyöot-acties e.d.

De jongste resolutie van het F.J. der C.P.N* Z»L! mede KO- •
worden gezien als een aansporing, gericht tot hut parti.-jlr-vlvr er> •
meest actieve -leden, ora zich sneller te bekwamen ter vervuil3n.e
de gewichtige toekomstige taken, als hiervoren a<v.ngc;st:i;-i.

In het vooruitzicht van de- dit jaar te houden "-.w.iirtoraui
verkiezingen, heeft dr C.P.i\ or tevens groot belang bij n^or'l^v
in de politieke brouwerij te brengen. Zij wil van »,ich i at on nor
als van de enige partij, die in Nederland no/; opkor.it voor •-!,- ba--
langen van ds Nederlandse arbeidersklasse, ïe hooi en te- g :'f-.s we-
die bewering vooral dr la?-.tste tij'd weor gecolpor'icerd. In d-? axl
editie van "De Waarheid" 23-12-'48), luidde h..-t in bet Looi'darvlk* ;
"3enheid of fascisme!" dpri ook: ''̂Ir is geen andere- oppositie meer
In het Nederlandse Parlement dan de communistisch,:. I?.* ccunflcünist.. .,
"alléén vertegenwoordigen het werkende volk te mid.ai.-n .'£-'.- coze
"schijn-democratie, die do napjcte dictatuur van het I<.clon3al>3 •
"kapitaal onthult-1.

De toespraak van de woordvoerder dor P.v.d,A. in het par.J
ment werd in hetzelfde extra-nummer, mot sarcastisch coMtócniaar
doorspekt, weergegeven onder de koppen; 1!Jonkhet;-.i- ".d.ijoes van i,
Schiet l - Rede ter verdediging van koloniale rooi'oorlog".

De zitting van.de Tweede Kamer, aldus dezelidc oxtra-edit:" .
"gaf oen beeld van gelijkschakeling, zoals d i;:- uii, do Duitse Hit.;, r-
parlementen bekend is".

Do arbeiders van de P.v.d.A. on het iv'.V.V. verdun bovenal
aangespoord in de strijd tegen hot fascisme "met hun partij- en ,ïur-
vakverenigingsleiders to breken en do eenheid -;iet de communisten
tot stand te brengen".

Hierbij dient vooral de bedoeling niet uit het oog te wor-
den verloren ora zulk een aanbevolen "Eenheidelront" te stollen
uitsluitend onder leiding van de conraunistische martij. Overeen-
komstig zijn actuele gedragslijn eist het internationale coiamuni.:
voor zichzelf de alleenheerschappij ox).

Nadat op 20-12-'48 de Regeringsverklaring v;as afgelegd (zi
hoofdstuk J) en de voorzitter der Tweede Kamer do vergadering hr,c
•̂sloten, werd op de publieke tribune,'waar ongeveer 35 mannen on
vrouwen, deels communisten, zaton "Weg met d*, koloniale oorlog" ei

- 12 -



- 12 -

"Onze jongens moeten naar huis" geroepen. Een tweetal mannen werd
daarop onmiddellijk verwijderd. Zij bleken te zijn de bekende ge-
wezen leider der Haagse tramstaking, Leendcrt L. Touw, en een
tweede, eveneens te 's-Gravenhage woonachtige communist. Touw is,
zoals inmiddels in een Haagse C.P.N.-bedrijfskrant bekend werd £ -•
maakt, benoemd tot bezoldigd districtssecretaris der C.P.N., ond* r
Gerard Geelhoed. Tevens werd thans in diezelfde krant medegedeelc',
dat Touw al sedert februari 1948 lid was van het Dagelijks Bestu .•-
van het District Den Haag van genoemde partij.

Het is niet toevallig, dat de C.P.ü. in hot huidig stadiu'
militante, strijdlustige figuren op'de voorgrond schuift, die, z. -
als Touw, getoond hebben over zeisere capaciteiten te beschikken.

Reeds in voorgaande overzichten word verondersteld, dat zi;:
zich in het bijzonder met het bedrijfswerk vnn de C.P.N, zullen
bezig houden. Daar liggen de voornaamste kansen om de partij uit
de impasse te redden, waarin zij vooral gedurende het jaar 1948 j.-:
geraakt. Te dien opzichte zij slechts, herinnord ann de mislukte
Welvaarts-actie, aan de politiek onfortuinlijke resultaten van ck
bijval, die de communisten betuigden aan de communistische staats-
greep van februari '48 in Tsjecho-Slowakije, aan de betoonde ad- •
haesie met het streven van het Kominform en ann de disciplinaire,
welhaast slaafse volgzaamheid van De Groot c.s. jegens Moskou.
Deze laatste kwam vooral tot uiting in de totale ommekeer van do •
C.P.N, jegens Tito en andere Joegoslavische communistenleiders.
Nadat tóoskou de banvloek van hot Kominform o var d<. "afwijkingen"
van clc maarschalk had bevestigd, kwam dt.< C.P.W.-leiding haar aan-
vankelijke verwarring te boven. Al deze strubbelingen deden zich
niettemin demonstratief gevoelen bij de uitslag der verkiezingen
van de Tweede Kamer van 7 Juli 1948.

Weliswaar had de C.P.H, haar teruggang in het parlement m,;t
twee zetels betreurd, maar daartegenover stelde de leiding het z<5
voor, dat die afval alleen de twijfelaars, de onstandvastige en
niet-principiüle aanhangers betrof, die na 1945 de communistisch^
gelederen hadden aangevuld om na enkele j ar t-n uit te treden. Dit
verlies werd noodgedwongen uitgelegd als een uiteindelijke ver-
sterking van de Partij. De trouw gebleven aanhangers vormden, al-
dus het betoog, de vaste kern van principiële, doelbewuste strijder
waarop de C.P.N, te allen tijde staat kon ror.ken.

In de hiervoren aangeroerde Resolutie van het P.3. "Over
de strijd tegen opportunisme en burgerlijk nationalisme rm de
naaste taken der Partij11, werd de "scholing van de gehele partij"
als de sleutel tot de algemene verbetering vnn het pe,rtijwerk g —i..r.
De ideologische en theoretische scholing vr,n de gehele partij en
de "ideologische opvoedingsarbeid" onder de massa leidden het pi-.±~
tijbestuur tot opstelling van het volgende besluit:

a. alle leidende organen van de partij van Dagelijks Mot
bedrijfsgroepbesturen, moeten de grootste aandacht; ;
scholingswerk en de ideologische arbeid ondor d:: m Aan
en dit werk zelve in de practijk uitvoeren en leid-
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b. het populaire seholingsmateriaal (een scholingsboek in afleve-
ringen), dat door het Partijbestuur wordt samengesteld, moet in
massa-oplage verbreid worden en in öe gehele partij grondig
bestudeerd worden;

c. door bemiddeling van d^ uitgeverij Pegasus zullen goedkope uit-
gaven van de werken van Lenin en Stalin, alsmede de "Korte ge-
schiedenis der C.P. (fcr S.U." op massaschaal worden uitgegeven
en de verkoop daarvan moet door dr Partijorganisaties fcorckn
doorgevoerd;

d. het maandschrift «Politiek en Cultuur11 moot belangrijk verbeter
en uitgebreid worden on door de p«rtij op grote schaal worden
verspreid;

o. door alle afdelingen van de Partij, in gemeenten en bedrijven,
moeten stelselmatig openbare cursusircrgaderingün vordon georga-
niseerd, waarin do Communistische thoorie onder do partijlozen
en politiek andersgczinde werkers moot worden uitgedragen;

f» in de centrale partijschool zullen opleidingscursussen voor tw
tionarisson op alle gebieden van het partijwerk worden georgani-
seerd;

g. alle bestuurders en leden van do Partij moeten door individuele
studie voortdurend hun kennis van de Communistische thoorie ver-
diepen. Teneinde hieraan loiding en aansporing te .geven, zullen
in "De Waarheid" en "Voorwaarts" rubrieken ovor de scholing
geopend worden.

De In overzicht No. 11-1948 voorziene zuivering in de
CuP.M.-geledoren begint zich wat duidelijker af to tokenen. Juist
de leerstellige {doctrinaire) onverdraagzaamheid, kenmerk van
het communisme der Derde Internationale, aal er toe luiden om
leden, die zogenaamd nofe to vool "rechts denken" on dio te ge-
ringe activiteit ontplooien te verwijderen. Hot "nulla communia",
het generlei gemeenschap onderhouden mot bepaalde afwijkingen
•• aoals Trotzky-buweging, Vlam-groep, socialistisch reformismo
e.d. - zal nog straffer dan voorheen worden doorgevoerd. Hier
zien' wij dus hot standpunt, vastgelegd in do na de verkiezings-
nederlaag van 1948 uitgegeven "Open Brief" van het Partijbostuui
(Juli 1948), nader uitgewerkt. In do jongste Resolutie werd hot
aldus geformuleerd: "In de loop van dezvi strijd zal de Partij er
alles op moeten zetten om de partijgenoten in wier optreden of
in wier werk deze afwijkingen tob uiting komen, to ovartuigen
en to helpen hun 'fouten te verbeteren".

Het partijbestuur verklaarde echter "hot bewuste verdedig .«
on propageren van opportunistische opvattingen of het nalaten om

, de gecritiseerde fouten te verbeteren, onverenigbaar met hot lid-
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maatschap der partij".
Alzo een in quasi milde toon gehouden aankondiging van do

verdachte scherpe partijzuiveririg. "Do Waarheid» fc.a. van 8-1-'49)
heeft reeds de namen vermeid van enige uit de C.P.N, verwijderde
functionarissen.

Onder moer in samenhang daarmede gaf dt> Resolutie als naast.?
taken der Partij:

a. de werving van bedrijfsarbeiders voor do Partij met alle kracV' .-.
ter hand te nemen en de bedrijfsafdelingen daadwerkelijk op t

1 bouwen als voornaamste organisaties van de partij;

b. stelselmatig krachten, die in de strijd naar voren komen en
blijk geven van leidersbekwaamheid en toewijding aan de zaak
van de arbeidersklasse en do partij, op leidend^, posten te
plaatsen;

c. stelselmatig de Partij te zuiveren van onbetrouwbare en onge-
disciplineerde elementen en van han, .die bewust üe partijlijn
bestrijden;

d. het tempo van het Fartijwerk op te voeren en du strijd aan to
binden togen ae sleur, de traagheid en het gebrek aan verant- •
woordelijkhc'idsgevoel bij het verrichten van dit werk;

e. het partijwerk planmatig door te voeren, door het opstellen vtv.
plannen in alle afdelingen, districten en voor de helö Pnrtij.,

Van de tot nu toe met weinig of geen tastbare resultaten
gevoerde agitatie tegen de Regeringspolitiek - inzonderheid t.a.v.
Indonesië - verwacht de C.P.W. blijkbaar:

a. dat de arbeiders in grote getale weldra het inzicht zullen
krijgen, dat hun huidige leiders hun v,'iaterit?lJ en geestelijke
belangen hebben verraden en verkwanseld.

b. dat de onverzoenlijk-beginselvaste houding van de C.P.N., en,
boven haar uit, van Moskou, de arbeiders binnen afzienbare tijd
ook in Nederland zal moeten overtuigen van de noodzaak zich
ter beveiliging van hun wezenlijke belangen alleen te scharen '
achter de banier van het communisme.

De C.P.N, beschouwt haar achteruitgang tot heden als een
voorbijgaand verschijnsel. De voorwaarden voor een gestadige gro< i
en varsterking van de partij acht zij aanwezig en op zijn minst '..- •
vorderd door de actuele ontwikkeling van de politieke en sociaal-
nomischo verhoudingen in Nederland en Indonesië,

Het ware lichtvaardig deze voorstelling van zaken te kwali
ficeren als een illusie -zonder meer.
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AGITATIE VAN DB C.P. N.EN DE MST HAAR ViSHWAHTa ORGANISATIES
IN JINN3N- EN -BUITENLAND.

uit voorgaande hoofdstukken moge al gebleken zijn, dat de
met Moskou verbonden communisten in Nederland hun oppositionele
activiteit bovenal richtten tegen het door hen verguisde beleid '
Kabinetten-Beel en -Drees. De partijen, welke ze schraagden, wer,
met als voornaamste mikpunt de P,v.d.A., ten volle verantwoorde!!, k
gesteld voor de ontwikkeling van de toestand, hier te lande en i
Indonesië ontstapji. Onnodig te verklaren, dat de huiaige situati .
respectievelijk op politiek, staathuishoudkumiig en militair ter-
rein in de somberste kleuren werd geschilderd.

Zelfs de communisten konden echter cle werkelijkheid niet
volledig voorbij zien. Hun grootscheepse agitatie heeft het sprei
woordelijk effect gesorteerd van du berg, die een muis baarde.

* » De verscherping van de partijkoers (zie de Open Brief van
Juli '48 en de Resolutie van December '48) zal wellicht leï&en to

•V-een strengere schifting -van partijleden, iiien redeneert aldus: in.
Partij dient alleen het beste deel van het Nederlandse volste
worden bijeengebracht, dat behoort op te treden als organisator
een massale volksbeweging. "De lonen omhoog" en "Du troepen terut.
uit Indonesië" moeten de twea uitgangspunten van zo'n campagne zi.'

Daarnaast houdt de C.P.N, er nauwlettend toezicht op, dat >
als hoofdkern knn blijven beschikken over voldoende hulptroepen,
teneinde haar acties effectief te spreiden. Het grote belang voo; •.,!
van communistische "neven-orgp.nisnties ' k\?am in üe nog op til zijm\e inzake Indonesië weer sterk n ?.•,?•> r voron. E.V.C.,. W.V.B.,

A.N.J.V. en vele andere pijlers, die het communis-vie mode dragen,
bewezen in het verleden reeds hun bereidheid om de Partij te stu„
ten wanneer de nood ann do man kwam. Do communisten in deze ne-vc •»
en mantelorganisaties gaven bij hot con-l^ot'in Indonesië opniv>r
blijk hun plicht te verstaan en do partijlijn stipt to volgen. Ji,:'. ;t
de ncven-organisatios waren zeer belf-.ngrzjk voor hot pnrtijwerk,
aangezien zij een middel vormden om tot, niï-issalö acties te geraker..,.
"De Waarheid"-nummers van de la^tete paar weken leverden daarvoor,
zelfs wanneer men zich bepaald*., tot acties j nznkv.- het Indonesische
probleem, mp.rknnte aanwijzingen. Na hot inz^cten van de Nederlandse
auiveringBOperatios verschenen in "Do W*icj.rh„-:di: reeds vele protes-
ten van personen on organisaties ('./afrond e r linkse, doch niet coro-
nrunistische, ook talrijke aan de ü.P.i1}. nauw gel.ieerdu vorenigin,c..nj
te weten: van de 3. V.C., hot A.N, J, v,/de u..P,ö.-ï., de jeugdver-
eniging "Niouwe Koers", het Hulp-Comité Indonesië, de Nederlandse
Vrouwen Bewoging (N. V.i ). de- Ver, rNdueiliind-.ü.S. t'.H.'', alsmede

* het Onafhankelijk Verbond vnn Bedrijfsorgcnisfttius {O.V.B.̂ , do
f Vlamgroep, de Democratisch-üocj.aA.U-tischa btudtiit^nvereniging
** ' "Politeia", de staaketers van de regenkledingfabriek Rollajidia, .

van eon anntal Amsterda-mso Jiouwarb^idc^s, van veertig t.rekkors u:'̂
de jc-ugdherberg Assumburg. Voorts in het buitenland van de intor-
netionale Studonton Unie {I.ü. ü.) te Praag "namens 3 raillioün a i-
gesloton studenten", de National Association oï Student Orgnnisn-
tions (Groot-3rittruiniU), hc-t Congres van de Verenigde Poolse Ar-
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beiderspartij (lees do conraunistischt.' partij in polen) etc.
Ook het dode materiaal bewees daarbij diensten, bijvoorbeti

"feiten en Cijfers", de wekelijkse C.P.N.-publicatie van z.g. do-
curaontaire gegevens. In wezen is dit wel-doordachtu communis t isa u?
propaganda, omdat door bepaalde keaze, \veglating en rangschikking
vnn het feitenmateriaal en c*,e erboven geplaatste titels onder hot
mom van objectiviteit een politieke suggestie wordt gewekt. In do
slot-aflevering van 1948 No. 51-2e jaargang) werd een samenvattin;;
(met verwijzing naar de bronnen) gegeven onder üc titel: "Ned. r -
gering streeft naar herstel van kol. dictatuur", tóet weglating v ;i
de technische verwijzingen lijkt het dezerzijds van belang deze
compilatie hieronder te doen volgen:
"De regering hooft het altijd zo voorgesteld, alsof zij de zelf-
standigheid van het Indonesische volk in een z.g. federale rege-
ringsvorm wilde erkennen. In feite heeft zij door een verdeel- on
heers-politiek de ontwikkeling der Republiek ondermijnd.
De P.v.d.A. heeft dezo politiek steeds gedekt, of het nu door
Schermerhorn, Logoman, Jonkman of Droes gebeurde. Zij maakte de
uitzending van dienstplichtingen mogelijk. Het Parool verwierp in
schijn, maar staat volledig achter deze politiek. De z.g. fedoral
overgangsregering, zoals die nu is afgekondigd bij besluit "bewind
in indonesiti in overgangstijd" betekent herstel van de koloniale
dictatuur. Dit werd reeds door de Ind p nes i -5 -kenner der P.v.d.A.
aangetoond. Orde en rust mouten z.g. worden hersteld, zoals zeker
in Z.-Celebes of door c'e Uodentrein van Bonciowoso, hot platbranrlon
van kampongs, de concentratiekampen, enz. geschiedde. De belangen
van het groot-kapitaal en niet rocht on rechtvaardigheid staan op
het spel. Het gaat om cte financiële baten, om do belangen ven do
Ned. Handelmij. De Renville-overoenkomst werd ondertekend, als
nieuwe poging om de Republiek te overrompelen en genoegen te laton
nemen met de positie van deelstaat. Nederland saboteerde steeds .
onderhandelingen, ook volgens de Coumissio vp.n jrio. Dit bleek o
uit haar houding t.a.v. de Veiligheidsraad. C.P.tf. waarschuwde
voor hernieuwde militnire actie. Be<?;l en P.v.ii.A. kwalificeerden Ui'.
p.ls verkiezingsstunt. De P.v.d.A, was bec'.ucht voor invloed op ver-
kiezingsuitslag; de militaire actie word uitgesteld..Do Tijd ver-
klaarde echter, dat militair geweld binnen 4 maanden zou worden
hervat. Hatta verried de vrijheidsstrijd door tekening van de Run-
ville-overeenkomst, en door de rijkdommen van zijn land uit te le-
veren aan het Amerikaanse imperialisme (?ox-contract). Moeso zotte
de bezwaren tegen Hatta1s regering uiteen. De communisten organi-
seerden met de socialisten het fusie-congres. Kntta besloot tot
verscherpte actie tegen de communisten (zie redevoering van P. L-e
Broot - Waarheid van 26 October). De Hed. Incl. regering verklaard
de communisten vogelvrij. Hatta arresteerde cie leiders van de
SOBSI; niet alleen communisten, maar ook andere vooruitstrevende
elementen worden gearresteerd. C.P.N, eiste verbroking onderhand.-
lingen mot Quisling-Hatta en protesteerde tegen de moorden van tl t.:
Hatta-kliek. De Ned. regering echter stuurde hanr minister van
buitenlandse Zaken naar Hatta. Hatta verklaarde zijn bereidwillig-
heid om samen te werken mot de deelstaten en de Wed. Regering, -l».,
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rail. actio is dan ook niet gericht tegen Hatta, maar tegen het
Indonesische volk".

Ook uit deze opsomming treedt aan het licht, dat de C.P.N.
er alles op gezet heeft haar aanhangers door een aaneenrijging vsn
losse feiten te overtuigen, dat zij terecht het Indonesische vraag-
stuk ziet als een affaire, waarin van de zijde der Nederlandse over-
heid het "kolonialisme" hoogtij zou hebben geviero. Dit is nochtans
maar een enkel facet van de communistische progaganda.

Omdat in tegenstelling met 1947 in 1948 geon C.P.N.-Kerst-
congres werd gehouden, ontbrak een massaal platform. Teneinde als-
nog te kunnen demonstreren zocht de partijleiding naar oen andere
"uitlaat". Op'Tweede Kerstdag (2&42-'48) werd op het Waterloo-pUin
te Amsterdam, en aansluitend op de Nieuwe Oosterbograafplaats, vre<;or
om een massale herdenking van de holden der J'ubruari-staking geoi-c- .-
niseerd, "De Waarheid" gaf het geflatteerde aantal van twaalfduizend
deelnemende Amsterdammers op. Radio-Kioskou maakte het nog mooier ---n
sprak over een demonstratie van honderdduizend arbeiders in Amster-
dam, Dit (vervroegde) eerbetoon aan de verzetshelden van do hoof^-
stad, waarvoor de communisten wederom met uitsluiting van anderen
alle eer voor de C.P.N, opeisten, droeg zonder meer het karakter
van een openbare demonstratie tegen de Regering-Drees. Het zal,
naar achteraf is gebleken, niet bij deze voortijdige jtebruari-her-
denking alleen blijver. De C.P.N, heeft namelijk con "Henlonkings
Comité Februari 1941" gevormd onder voorzitterschap van B.Brandsen,
J>it doelde mede "me't verbazing en verontwaardiging" kennis te heb-
bon genomen van het voornemen van Amsterdam's burgemeester om dit,
jaar de herdenking te leggen in handtn van het .college van B. en

'der hoofdstad. Het (communistisch) comité stelde zich op het stan
punt, dat alleen zij het recht hebben de her̂ .ejal:ing; te organiso
die in die dagen en ook' nu de verdediger? waren van de democratis*"
rechton en vrijheden van de werkende bevolking. J.Brandenburg, hot
hoofd van het Bedrijfsbureau der C.P.N., lichtte dit standpunt te
in De Waarheid (12-l-f49) in het artikel; Herdenking j?obruari-sta,a
- Niet in verkeerde handen! De organisatie-leider Chris Smit open*:..•
de eerder vermelde herdenkingsmeeting van tweede Kerstüag o„m. irut
deze woordtn "Opnieuw staan wij in een zwaar ün moeilijk ogenblik
in de strijd voor vrode en brood, evenals het Indonesische volk, cUvi
zijn strijd voor onafhankelijkheid zal voortzetten, totdat de vrij-
heid is veroverd en het kan zeggen: wij 've-rovorden c^e vrijheid met
de werkers van do onderdrukkende natie".

De voorzitter van de C.P.N, liet over de werkolijice bedoeling
van deze Decemberse februari-hèrdenking generlei twijfel bestaan in
zijn, volgens "De Waarheid11 (27-12-'48), felle, hartstochtelijke
en diep bewogen rede.

De redactie vormoldde er zelf o.m. het volgende van:
"Sprekende over de koloniale oorlog, zeicte ü.V/'agenaar:
De Nederlandse regering voelt zich beledigd door ons manifest en o
extra editie van "Do Waarheid".
Maar als de Nederlandse regering zich beledigd vo.elt, zeggen wij,
dat zij zich niet beledigd behoeft t o gevoelen, rnaer wij, .omdat z**
onze doelen heeft zwart gemaakt.
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Do regering tracht haas houding te rechtvaardigen,door te verklaren,
.dat aan do souvereinitfcit van Nederland niet getornd mocht worden,
maar de werkelijkheid is, dat de souvereiniteit van Nederland aan
Amerika is prijsgegeven.
Zij zoggen, dat de oorlog in Indonesië nodig is, omdat er gezuivor '
moet worden, maar nodig is, dat dé beloften aan het Indonesische
volk ingelost worden; en als er wat gezuiverd moot worden, dan >;icnt
dit niet in Indonosic, maar in Nederland zelf te geschieden {luie!
en stormachtig applaus).
Wij zullen met verdubbelde kracht de strijc; voeren voor vrede en
vrijheid. Schaart je aan de zijde van do C.P.N.., -waarin'deze 18
doden zijn opgegroeid, want het was onze partij, die het mogelijk
heoft gemaakt de strijd te voeren, zoals zij die streden. ***
Strijdt tegen de regering-Drees, voor het einde van de oorlog en
voor de vrede, opdatook in Nederland c'e vrijheid gewaarborgd tüjvo,
strijdt voor do verwezenlijking van het socialisme. Laten we op
deze wijze onze doden hordenken".

In dezelfde krant, waarin van deze herdenking uitbundig g -
wag was gemaakt, werc! in een hoofdartikel "SOP/j et-Unie en Incïonesi'.V
de houding van de Sowjet-Unie in de Veiligheidsraad zeer nadrukk. -
lijk geprezen. Scherp werd in één adem van leer getrokken tegen <
Nederlandse Rogoring. De Sowjet-rogering kon, aldus "Do Waarheid:l,
niet meedoen aan het voorstel vr.n Jessup (Amerika) om do Coramissi.
van Drio het materiaal te laten verzamelen, dat do Veiligheidsraad
in staat moest stollen de "verantwoordelijkheid-' vast te stellen
voor het uitbreken van deze nieuwe militaire actie. Niettemin,
aldus het blad, had de resolutie angstvallig vermeden de Ncc'erlan! s t
aanvaller bij zijn nan,m te noemen. "Dit- des te erger, nu de rege-
ring Droes openlijk heeft aangekondigd, dat zij tot nieuwe niilitrir..
actie was overgegaan. Aan een dergelijke hulp voor c'e koloniale r«.-
actie .in Nederland kon noch wilde de Sowjet-Unie medewerking ver-
lenen".

Sen verklaring voor dit standpunt van hot hooJtdorgaen der
nationale communistische partij, die de C.F.H, beweert te zijn,
is te vinden in <?e jongste Resolutie vnn hot Partijbestuur. Kot et e?
de vast, dat de on voorwaarde l i jJce en onverbrekelijke solidariteit
met de Sowjet-Unie, de Bolsjewistische Partij on c'e leider van alle
vooruitstrevende krachten tor werolc!, kameraad Stalin, de voorwaarcc
tot het behoud van de vrede en hot herwinnen van c! o zelf stand igho i
van ons land is. Daarom cl tonde, volgens de G.P.N., oen beroep op
het burgerlijke nationalisme, dat ondergeschikt is ann de bourgeois.!,
te worden verworpen. "De neiging om daarvoor terug to wijken, om
de leidende rol van de Sowjet-Unie in het kamp van c'o vrede te ont-
kennen of te verdoezelen, moet als hot grootste opportunistische £•;—
vaar door de Partij zonder aarzelen bestreden en uitgebannen worc..• .n.
Dergelijke neigingen leiden tot^verraad aan de natie on ar.n Thot
socialisme'1*.

De houding van de Tito-groep werd ton deza als afschrikwokl-.n
voorbeeld Besteld on het Partijbestuur verklaarde, "dat <Je dagelijks
•Doorlichting over öo resultaten van het socialisme en de vreües-
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politiek vnn de Sowjet-Unis, in de pers, in cio massa-propp-ganda, j.o
de vakbeweging, in alle massa-organisaties en in de partij zelve,
tot do voornaamste plicht van iedere communist behoort".

Kennelijk in navolging""van het Amsterdamse* voorbeeld werd
Dinsdag 4 Januari 1949 in Rotterdam-Zuid een demonstratie gehoudoi.,
onder leiding van de bekendo C.P.N.-bestuurder j3.G.van dor Ham.
Door een groep vfon omstreeks 60 personen van circa 18 tot 25 jaar
werd afwisselend geroepen "Ba troepen terug uit Indonesië11, "Weg
met de koloniale oorlog vnn Drees" en "Vrouwen en moeders, redt
zonen". Deze optocht werd op last van do politie ontbondon. Een
door het A.N. J.V. aangekondigde actie, elders in de Maasstad te h-.-•>-
den, ging niet door wegens gebrek arn belangstelling. Later hieli .
de C.P.N, in Rotterdam nog een buurtdomonstrntio van dezelfde aar, .

Blders in dit overziöht werd onder het hoofdstuk Indonesit?
gesignaleerd, dat Radio Moskou in een van haar Nederlandse uitzer-
dingen Juist da namen noemde van enige niet-communistische pe-rsoni
die zich tegen het gewapend optraden in Indonesië hadden uitgespr;
ken. Op 20 Dec. 1.1. wijdde dit zendstation een uitvoerige besch •>.-
wing aan IndonesitJ, dat opnieuw "de arena van bloedige gebeurten: s-
sen" was geworden. Volgens een bericht vrxn "Unitod Press" aldus :z
mede delingen, hadden de Nederlandse mnnnon een volledige Amerika n
se uitrusting, Amerikaanse uniformen en zelfs Amerikaanse veldra t-
soenen. Nederland had, airlus de commentator, de Republiek onder
openlijke bedreigingen en chantage onderhandelingen opgedrongen ;r--n
het scheppen van de z.g. Verenigde Staten vnn Indonesië onder Ne r~
landse vlag. De Amerikaanse monopolies stonden achter ueze camou., j. .

Overigens booc! deze uitzending de bekende communistische " r
stelling van zaken. Na een uitval togen de "Commissie van Kwade
Diensten" en hot lak̂ n van wüe openlijke tegenstand van de Ameri-
kaanse afgevar.rdigdc (in de Voiligheic'sraad) en tevens van de ver-
tegenwoordigers van c-e oude koloniale mogendheden11 werd verzekert ,
dat de sympathie en hot vurige medegevoel van de gehele vooruitstiv-
vendo mensheid aan de zijde staan van het moedige en vrijheidslie-
vende Indonesische volk. In de uitzending vnn 21 Doe. maakto Radio
Moskou gewag van de demonstratie van enige personen op de publiokc-
tribune in de Tweede Kamer na de voorlezing van r e Hegeringsverklr.-
rlng. "Do politie verscheen onmiddellijk op ce publieke tribune tu
arresteerde enige personon".
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IV. PROTESTEN VAN ANDSRE LINKS-BXTR'gME GROEP3rtIMG3N T3GEK DE ACTJ •',
IH INDONESI3.

Het verzat tegen het Regeringsbeleid inzake Indonosiö (actio
van 18-12-'48 en volgende) bepaalde zich ook bij de links-extreme
groeperingen buiten de C.P.N, vrijwel algemeen, tot h^t uiten van
vlammende protesten. Zo bijvoorbeeld cte "Vrije Katheder", waarvr.r.
do redactie een gedrukt pamflet ae.n hnar lezers richtte, waarin :'J
diepe ontsteltenis" kennis wordt genomen vr.n de hervatting van i'.;
koloniale oorlog in Indonesië met alle poiitiïle. en militaire m i -
delen". Nederland zou aan de Indonesische volken opnieuw het ree .&
ontzeggen op vrijheid en zelfbeschikking, waarvoor h«?t zelf tachti
jaar togen de Spanjaarden en vijf jaar tegen do Duitsers had gei-
den. "De Minister-president vergeleek het Nec'.erlandsc optreden ?. '.,
uitdrukkelijk met dat vr,n c e Griekse regering1'. De redactie van e
"Vrije Katheder" hoopte in Cv geest van lezers en medewerkers tv
handelen wanneer zij tegen deze gang vrn zaktm een scherp prote:
liet horen, dat echter niet alleen een incidenteel karakter rooc- '•
dragen. In de toekomst moest voortdurend wordon gewerkt "aan het
b c-vorder en van. dio geestesgesteldheid, dio oorlog on geweld, het
verbreken van verdragen en verkiezingsbeloften uitdrukkelijk af*..1..ji..-
en die het zelfbeschikkingsrecht van do naties als de basis van .:•
volkerongeineenschap erkent".

"De Tribune" (25-12-'48) verklaarde zich .solidair met In-, on
sitï in een oproop aan de arbeiders van itederlf.nd. Hö.t is volgens '
blad deze geest van solidariteit aet do Hepubliuk Incionesiü, welkv
thans meer dan ooit noodzakelijk is', nu regerings- en legercoramur.i
qu6s do publieke opinie zullen trachten te vertroebelen door d< r •
rechtvaardigde gewape-m'e tegonstanr! der Indonesische massa's als
"gruwelen" voor te stellen. Eventuele solidariteitsverklaringon
van C.P.W. en E.V.C. met do Indonesische strijders zullen blijker:t
het orgaan van de R. C. P., met wantrouwen r!oor de arbeiders word on
ontvangen, dio beu zijn van het Stalinistische verraat! on gedraai
in het afgelopen jarv,r.

Doze oproep van hot Politiek Buror.u oor Hüvolutionnair-Cor.-
muniatische Partij besloot mot de ouCe Trotskistische leuze; "Indo
nesitt los van Holland, nu!" - en vurc'er: !'Organisatie van de boycc:-
- Organisatie van de strijd voor -.'.& terugtrekking der troepen! - ::

voor de onverbrekelijke solidariteit met de Inc.onosiaohe arbeiders
en arme boeren11

De aanhangers respectievelijk .van dj Coraraunistenbond "Sp̂ .r-
tacus" en van de "Vrije Socialisten", sloten zich bij de protes:• T;
aan. "Spartacus (25-12-»48) schreox onder de kop "Het koloniaal
bewind wordt hersteld" over een haast beschamende kalmte van do
zijde der Nederlandse arbeiders.

"Socialisme van onder op" (25-12-'48), orgaan van de N*.; -:-r-
landse Bond van Vrije-Socialisten, maakte in con artiüel van zij:-,
redacteur L. J. Bot o.a. rte opmerking, dat de methodi.- van Hitler'o;.:
onverwachts toe te slaan door de Nederlandse regering is overge-
nomen. Wel verd erkend, dat cc situatie zich de laatste weken in
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ongunstige zin ontwikkelde. De oorlogszuchtige elementen zagen h»M
werken eindelijk met succes b«kroond.

De Vlam-groep, die zich reeds fel tegen c.e eersto actie in.
•*ndonosiT} had gekoerd, zette haar critiek op clc regering in vèrs^hei
te vorm voort. Er werd een comité van actie uit de Vlcjin-groepen . -
vormd, dat zich in een pamflet richtte tot de "kameraden, arbeit. rs;
De weg tot arbitrage stond open volgens hot comité. Do bedoeling
van de plotselinge actie zou zijn, <?.o arbeiders voor voldongen
feiten te stellen en zo van onmiddellijke reactie af te houden.
Het pamflet luidt dan: "Wij echter roepen U op, de oorlog met p.llt;
door U geëigend geachte mictc'elen to keren. Vergadert nog heden .'d-
om en neemt onmiddellijk Uw besluit. Herinnort U c!e ouüe leuze;
Hoel het raderwerk staat stil, nle Uw machtige arm dat wil".

De Vlam-groop en Oe Vrije Socialistenvereniging haddon el-
kander te Dordrecht in hun gezamenlijk verwear tegen <ie strijd in
Indonesië govonüen, Jef Last hield daar een tendentieuze en met •
feitelijke onjuistheden doorspekte toespraak (5-1-'49) voor oen
gecombineerde bijeenkomst.

Hot partijbestuur van de "Oude S.D.A.P." zond een adros ve:
protest ann de Minister-President. Het partijbestuur zeicto zich n:
aan de indruk te kunnen onttrekken, öat do regering jjc j>r_euk met u«
Republiek doelbewust had geforceerd.

Do vereniging '* Neder land-Andone s iS" gaf namens haar Lanc1...-!*,
Bestuur uiting aan gevoelens van cUepe verontwaardiging. Het bt-st.i
achtte het gewelddadig optreden van tlt Nederlandse Regering ten
zeerste verwerpelijk en oen bedreiging van do vrijheid van geheel
ÉndonesiU. In een to Amsterdam gehouden protestvergadering voori'-e
o.a. Drs. L. de Jong het woord, die- het optreden van de Noderlan<J.~«,
Regering evenals andere woordvoerders in scherpe bewoordingen vor-
oordeelde. De ultra-pacifistische groeperingen (o.ft. A.N.V.A. on
Kerk en Vrede) gaven uiting â n hun af koor van de vernieuwde mi'-J t.»
re actie in Indonesië. A.N.V.A. (Algemene Nederlandse Vredes Ac t *•.-.*)
deed dit vergezeld gar.n van een telegrafisch beroep op c'.e tóinist .r
President om alsnog de bestaande moeilijkheden door bemiddeling en
verzoening op te lossen. Ook het Humanistisch Verbond en verder
groeperingen van Indonesische studenten en organisp.tios gaven op
strijdvaardige wijze uiting aan hun critiek. Do Indonesische stu-
denten in Nederland, georganiseerd in do Roekocn Pelaujar Indonesi?
riepen de jeugd van <3e gehele wereld op met t!e Indonesische jeugc'.
te strijden voor het zelfbeschikkingsrecht. De -bekenc'.d dde Indone-
sische organisaties van,deels extroura-linkse huize in Nederland,
"Perhimpoenan Indonesia*, "perkoempoclan Islam", en "Persatoean
Pendoedoek Indonesia" verklaarclen, dat tegen Je militaire agres?i>.
slechts een vastberaden strijd van het gehele Indonesische volk
paste. Ter vorming van een gemeenschappelijk front riepen zij all*
partijen en organisaties in Indonesië en in het buitenland op.

De Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", die als athètstiael
genootschap officieel niot aan politiek doet, keurde in eon open*-
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bare vergadering (Alkmaar 25-12-M8), bij monde van fóavr. Alma-
Héynen, het gevrapencc optreden van Nederland in Indonesië af. üezo
spreekster, tlie o.a. lid van het (communistische) comité "Hulp u/>r.
Indonesië" is, sprak van "hot ontketenen van de oorlog in Indonüsi""
uoor Nederland on ovor "een vjegen,jratio in tl e politiek". Het heett-j
plicht aan deze oorlog een einde te naken door een
protest.
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'De obligatie-campagne ter voltekening van de 3e lening
ad f. 300*000.- werd afgesloten, zo deelde het Dagelijks
Bestuur der C.P.N, d, d. 5-1-4-8 mede»

Op de laatste dag van het afgelopen jaar wae de derde
Obligatie-lening voor het bouwen van een eigen drukker!)
voor "De Waarheid" voltekend, tot een bedrag van f.291é995»37

Het Dagelijks Bestuur der Ô P.N. sprak zijn waardering
uit voor die districten, die hun plan vervuld én meer dan
vervuld hadden voor wat de inschrijvingen betrof. De v*l-
gende districten waren echter hierbij ten aohtor geblevoni

. ,
Gooi- en Eemland ~*1.6j?
Utreoht 18. 8#
Amsterdam 19,55»
Limburg 21 $»
Twente 25 .5#
Kennomerland , 27. 1#
Friesland 3i;8jt
IJsselstreek 32; 1̂ 5
Rotterdam 40i6$
Groningen 4-6.8$
Noord-Holland-Noord 4-8 i 5#
Gelderland 51.4$
Noord-Brabant 64-i9$
Dren te 70. 3#
Zeeland 87*1$

Ofschoon hier dus, blijkens opgave van de partijleidir:*?
vijftien der totaal zeventien ̂ stricten vrijwel alle ernaar l
te kort schoten, werd het bedrag Van "drie ton toch vol teken."
Een vreemdsoortig succes, gelet op het feit, dat elk dis-
trict een nauwkeurig percentage van de totaal vereiste
f. 300. 000»- voor zijn rekening moest nemen, en niet meer.
Het staatje van "De Waarheid" zou de conclusie billijken,
dat er aan het totaal bedrag nog al wat moet ontbreken. De
verantwoording van de losse giften en stortingen kwam
namelijk ook ten goede aan het etijgen van het percentage
per district.

Het Dagelijks Bestuur deed een beroep op de leden en
besturen van "deze afdelingen" (waarom nu geen districten?)
alsnog hun achterstand in de loop van de komende veertien
dagen in te halen, en hun taak volledig te vervullen.

Voor alle afdelingen restte thans nog, om de gelden,
die ingeschreven waren, doch nog niet afgedragen, binnen te
halen binnen de kortst mogelijke tijd.

Eerst wanneer de 300.000 gulden in baar geld zouden
zijn afgedragen, zou dit eerste deel van de taak om "De
Waarheid" onder dak te brengen, met succes zijn voleindigd.

Intussen had het Dagelijks Bestuur maatregelen getroff
voor het organiseren van een nieuwe actie voor het werven
van abonné's.

Deze campagne zal op 1 Februari worden ingezet,
In de loop van de maand Januari dienden de Waarheid-

Werf -Brigade s zich gereed te maken en moesten in alle
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afdelingen van do Partij, waar zulke Brigade's nog niet be-
staan, deze worden opgericht, plannen voor het vergroten vs
het legerstal worden opgesteld, werf-adressen worden ver-
zameld en alle verdere stappen worden gedaan, oni ook deze
werf campagne tot een sursces te maken.

Aan de vo'oravond van Korstrds waren op ruime schaal
kerstenveloppen met gro^n-rode hul s t--opdruk, incluis een
'kerstboodschap namens de "Bcürffcomraissié'1. bezorgd aan leze:
van "De waarheid". Do C.Ï>.ÏÏF en "Do Waarheid" begroetten
Kerstmis als een welkome gelegenheid om nogmaals een be-roe^
te doen op de offervaardigheid van allen, die aan de vol-
storting van de benodigde drie ton vror het communistische
dagblad wilden helpen. In de krant van 24-12-48 stond de
opwekking "Doet Uw Kerstgaven in de envelop * mét Uw soli-
dariteit zal dan spoedig De Waarheid van de-eigen pers
"rollen". •

De boodschap bevatte de aansporing dit jaar 1948 te
besluiten "met vertrouwen in eigen kracht en kunnen".
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VI .

Sjef Pietera, voorzitter van de stichting "Radio
Werkend Nederland", liet zioh maar weinig kansen ontglip-
pen om voor een communist door te gaan, die streng in de
leer is. Hij zag de dingen doorgaans alleen in de tegen-
stelling zwart-wit, ook bij de vervulling van de speciale
radio-taak, hem door de C.P,N, opgedragen. Hij moest echter
ervaren, dat zelfs zijn partijgenoten het werk van R«W.N,
niet in die mate ondersteunden als aanvankelijk werd ver»
wacht, R.W,N, ging in de nauwelijks drie jaren van haar
bestaan mede daardoor aanzienlijk achteruit. Dientenge-
volge moQ&t de Stichting tegen het einde van 194-8 ingrij-
pend gereorganiseerd worden, (Zie maandoverzicht No.10-
1948, blz, 8 en 9). Uiteindelijk viel de beslissing, dat
R,W,N, zelfstandig mocht blijven voortbestaan , maar op een
bredere basis dan voorheen ,

Het artikel door "Sjef Pieters aan de voorgenomen
veranderingen gewijd (Waarheid 18-12-*48) gaf daaromtrent
enige opheldering.

Na een tirade op het ondergaande kapitalisme en een
uitval tegen "goedkope, platvloerse, Amerikaanse humbug,
"doortrokkeö met oorlogspropaganda" kwam de schrijver
terzake» R. W, N, moest bij de door regeringswillekeur
opgelegde verijdeling van haar activiteit als communis-
tisohe omroepvereniging nu allereerst "Kunst aan het volk"
gaan "brengen. De strijd moë~st worden aangebonden "tegen
"de kitsch, de pervers! teit, de morele verwildering, die
"door Amerika worden geëxporteerd en door de dienstknechten
"van Amerika met ijver aan de man worden gebracht". Tussen
de arbeidersklasse en kunstenaars en intellectuelen diende
een brug te worden geslagen. Zulk een verbond van werkers,
al of biet in een zang-, muziek-., of toneelvereniging
georganiseerd, tezamen met de kunstenaars en intellectuelen
zou, aldus Pieters, veel goed en nuttig werk kunnen doen*

R.W.N, was, zo meende de schrijver, de organisatie,
die hiertoe het initiatief kon nemen. Zij wordt opgericht
als de toekomstige omroepvereniging van de arbeidersklasse
en andere vooruitstrevende bewegingen van het Nederlandse
volk om de radioprogramma's op een hoger peil te brengen.

Indachtig het communistische vre desoffensief, vervolgde
Sjef Pieterst "Geen zendtijd voor hen, die het niet met de
"reaotionnaire en oorlogszuchtige politiek van de regering
"eens zijn. Geen zendtijd voor hen, die de vrede willen",

R.W.N, zou die zendtijd, volgens haar voorzitter, niet
eerder verkrijgen voordat "deze reaotionnaire regering is
"weggevaagd en vervangen door een werkelijk democratische»
"Dat zal de taak zijn van de arbeidersklasse, geleid door de
"Communistische Partij".

R.W.N, had van het begin af als haar taak gezien, dat
het de massa van werkers ook aotief aan het culturele leven
moest laten deelnemen. Daarom organiseerde de stichting op
bescheiden schaal concerten en toneelvoorstellingen, lezingen
en filmvoorstellingen en deed hetfceerste stapje op de weg
van vacantiebesteding en tourisme voor de arbeiders. R.W,N,
hielp, volgens de opsomming van haar. voorzitter, bij het
oprichten van zang- en toneelverenigingen. Derhalve werden
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de voorwaarden voor het opbouwen van een brede cultuur-
organisatie van de arbeidersklasse in H.W.N, aanwezig ge-
acht» Dit werk verdiende in het huidige stadium te worde*)
verbreed.

V»orop moest staan "dat deze organisatie «Is leidraad
"het Marxisme-Leninisme ". had, omdat zij anders als een
schip zonder kompas zou zijn. Deze taak werd de volle
ondersteuning van de C.P.N, en alle vooruitstrevende krach-
ten waard geacht.

Interessant was wat de schrijver opmerkte over het
dezerzijds reeds gesignaleerde streven van de C.P.N» om
ook haar partijvergaderingen door film, muziek en dans
aantrekkelijk te maken» Inderdaad kon worden geconstateerd,
dat de belangstelling van de leden der C«P.Nv voor derge-
lijke "opgeluisterde0 politieke bijeenmomsten groter was
dan voor de strikt zakelijke vergaderingen.

En hier deed Pieters een oritisch geluid horen* dat
men ten deze soma verviel in excessen. Een "omlijsting"
van een politieke vergadering aehtte hij goed, mits het
niet overdreven werd. In dat geval demonstreerde men daar-
mede zijn zwakte en organisatorische «wacht om een kracht'
politiek leven in de Partij te organiseren. Zulke bijeen-
komsten werden nauwelijks meer dan ontspanningsavonden, ten
nadele van het strijdkarakter van de Partij.

"Bovendien, zelfs als cultuur- en ontspanningsbijeen-
"komsten hebben zulke vergaderingen geen nut, 2Sn.t«&£.wjpĵ ti
£l£PjIte -4e. .krAn̂ -W! ĵ a.rtUŝ nqtej! ̂ mee. &e_rejü̂ ."

• De bredere cultuurorganisatie, tot welke R.W.N, moest
uitgroeien, zou buiten die kring moeten {taan en velen, die
onverschillig zijn of onder arbeiders-vijandige invloed
verkeren, met de strijdende arbeidersbeweging (in casu met
de C.P.N.) in aanraking brengen.

Met het oog op deze laatste ontboezeming verdient de
ontwikkeling van de R.W.N, zeker met aandacht te worden
gevolgd, want zij zal zich volgens haar plannen, ook gaan
bezig houden met de algemene .ontwikkeling en de populair-
politieke opvoeding van de massa door het doen houden van
lezingen en cursussen, het stichten van bibliotheken e.d.

Tot nog toe valt er nog geen opleving waar te nemen
in de organisatorische praktijken van R.W.N, Ket artikel
van haar voorzitter, dat ongetwijfeld door de partijleiding
werd goedgekeurd, zo niet ingegeven, moet echter worden,
beschouwd als het begin van een nieuw arbeicls - stadium van
deze organisatie.
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VII. PE Q.P.3.J.. A^AOMffllSTISCHE ^ROEPERING.

De Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd heeft
op haar drie-daags congres te. Amsterdam (27-30 De«.48), in-
dien dit al niet overbodig ware, ook naar buiten politieke
kleur bekend, Aan haar doelstelling lag van begin af aan»
zoals eerder werd opgemerkt» propaganda voor het communisme
ten' grondslag. De op dit eerste congres gehouden inleidingen,
gedachtenwisselingen en commissoriale besprekingen ademden
een "progressiviteit"» die door woordkeus, wijze van argumcö-
tatie en bestrijding van tegenstanders de methodiek van het
communisme duidelijk aantoonden,

Bij de O.P.S.J. gaat het met een sprongetje via onder-
wijs» onderwijsbegroting» studentenbelangen en critiek op de
Regering» naar veroordeling van de "koloniale oorlog" , lof-
redenen op het onderwijs van de U,S.S,R. » afbraak van het
Amerikanisme, banvloek over het kapitalistisch systeem in
het algemeen» naar het vurig bewonderde einddoel \t commu-
nisme van Moskou.

In aansluiting op vroegere mededelingen dezerzijds
betreffende het optreden dezer organisatie» kan t, a, v. het
O, P, S, J,- congres te Amsterdam het volgende worden vastge-
steld! het onderscheidde zich hoogstens in kleinigheden van
de manier waarop het apert communistische Algemeen 'Neder-
lands Jeugd Verbond (A.N. J. V,) tot dusverre optrad. Het is
opgevallen» dat 'tijdens het congres in de hoofdstad» de voor*
zitter van de O.P.S.J.» Joop Wolff(Johan Prederik Wolff) de
touwtjes strak in handen hield. Naast hem trad Theodore Johtr
Henrar op de voorgrond. Het A. N. J. V.» waarin eerstgenoemde,
tevens een bestuursfunctie bekleedt» heeft de O.P.S.'J» als
zijn petekind aanvaard. Het gaf ook op dit congres blijk
van belangstelling voor de groei van de jonge organisatie.
Betty Zeehandelaar, de in extreem-linkse kringen populaire
jeugdleidster, kwam namens het A. N. J, V. de groeten overbren-
gen en wenste veel succes. Zij stipte nog even de noodzaak
aan, dat de studerenden zich vertrouwd maakten met de moei*
lijkheden van de fabrieksjeugd. De O.P.S.J. besloot aan het
gemeentebestuur van Rotterdam telegrafisch te verzoeken om
Jan Hoogcarspel (vooraanstaand C, P.N, -er) alsnog toe te staan
voor de "onderwijs-commissie" in de Maasstad als spreker op
te treden. Bedoelde commissie, die in Rotterdam. voor scho-
lieren vooraanstaande sprekers uitnodigt, had tegen deze
keuze bezwaar gemaakt. Haar beslissing bracht achteraf nog
groot rumoer teweeg onder de oongresserende O.P.S.J. 'era,

De aanwezigheid van Paul de Groot, de algemeen secreta-
ris van de O.P.N,, op de demonstratieve vergadering van het
congres (300 bezoekers), alsmede een met foto's geïllustreerd
groot verslag in "De Waarheid" (29-12-48), droegen er ten over-
vloede toe bij om eventuele twijfel ten opzichte van de ge-
zindheid der O.P.S.J.- leiders definitief weg te nemen,

Onder daverend applaus» aldus het communistisch partij-
blad, besloten de honderden studerende jongeren en de belang-
stellende ouderen telegrammen te zenden aan de Regering en de
Veiligheidsraad, waarin onmiddellijke stopzetting van de oor-
log in Indonesië werd geëist.

• Schilden» opgehangen in de met denne groen versierde con-
greszaal» droegen o. a. als opschriftent Staakt het vuren -
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Troepen terug; Onderwijs-Jeugd-Vrede; Geen leugens in de
leerboeken; Studeren, Strijden, Overwinnen. Een pakje "ver-
oordeelde" leerboekjes der middelbare school was symbolisch
"gehangen" in de vergaderruimte« Verder prijkten de Neder-
landse en de Indonesisch-Republikcinse vlag in de zaal.

Gedurende de demonstratieve zitting hield Joop Wolff
zijn standaardrcde (weliswaar met gewijzigde woordenkeus)
•ver Onderwij s-Jeugd-Vrede. In bedoelde toespraak waren
tevens de voorstellen vervat tot het zenden-van vorenvermeldc
telegrammen, waarin goslBt werd, "dat de koloniale oorlog in
"Indonesië zou worden stopgezet". Reeds op 21-12-48 had
"De Waarheid11 gemeld> dat de O.P.S.J. een telegram aan de
Minister-President Dr. Drees had verzonden, waarin de dage-
lijkse leiding zeide te hebben kennis genomen van de her»
vatting van de koloniale oorlog in Indonesië". Zij wist ziph
"de woordvoerster van allo vooruitstrevende scholieren, stu-
"denten en kunststuderenden in Nederland", wanneer zij on-'
middellijke stopzetting van de oorlogshandelingen en terug»
roeping van de troepen uit Indonesië eiste» In verband
hiermede zij vermeld, dat eem der O.P.S.J.'crs een dag later
een felle aanval deed op de donu soc, jongcrenvereniging "Do
Nieuwe Koers", in welks orgaan ccn brief zou-zijn gepubli-
ceerd, die "De*-Nieuwe Koers" had gericht oan do Regering
betreffende Indonesië, Daarin werd! om opheldering gevraagd.
De- O.P.S.J* vroeg niet maar eiste t Volgens deze spreker*

Het reeds meer verme l dê ïndöncs.isohe orkest je "Sinar
Laoet", dat volgens een der leden van het 0,j£. S,J,-congres-
presidium uit schepelingen bestaat, trad in de demonstra-
tieve samenkomst op,- evenals de Indonesische danser Kamadjoyc,
die volgens "Vrij Nederland" (31-12-48) thans in Parijs veel
succes oogst. Een orkcstlid van "Sinar Laoet" sprak in het
Nederlands ten overstaan' van het O.P.S.J.- congres zijn af-
schuw uit over de koloniale oorlog -in Indonesië, die gevoerd
werd door de Nederlandse Regering. Hij riep de O.P.S.J» óp
er hot hare toe bij te dragen, daaraan een einde te maken.
Tevoren had Johan Henrar de Indonesische danser en een der
orkestleden- van "Sinar laoet" bouquetten rode tulpen en witte
seringen aangeboden, er aan toevoegendt"Dit zijn de kleuren
"van d"e vlag, die weldra weer over vrij Indonesië zal waaien".
De Indonesiërs waren met luide ovatie's begroet door de ver-
gaderde O.P.S.J,'ers en andere belangstellenden.

De burgemeester van Amsterdam bleek geweigerd te hebben
om een O.P.S.J.-congresdelegatie te ontvangen, die kwam pro-
testeren tegen een in de hoofdstad open gestelde "fascistische
Griekse fototentoonstelling11. Men wenste sluiting en het
beschikbaar stellen van de vrijgekomen expositie-ruimte voor
jonge Nederlandse kunstenaars. Do delegatie had nadien met de
gemeentesecretaris van Amsterdam gesproken. Hij zou als zijn
oordeel hebben geuit, dat de zaek niet zo belangrijk was en
dat het helemaal niét vast stond, dat Tsaldaris een fascist
was.

De Waarheids-verslaggever berichtte daaromtrent, dat de
vergadering van deze uitlating met grote verontwaardiging had
kennisgenomen. Een vrouwelijk delegatielid (Else Mulder) wcré
door het congres luide toegejuicht na haar opmerking*"Maar er
"zijn velo studerende jongeren» die het^ hier niet bij zullen
"laten, burgemeester d'Ailly". -Het congres eiste nog in een
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motie j verbetering van de positie der onderwijzers*door het
spoedig tot stand tornen van de beloofde gelijkstelling met d
rijksambtenaren*. A.n het einde van de laatste cohgresdag
(k1-12-4-8) formeerde oen aantal O.P.S.J, »^.rs een optocht
naör de K; iaersgracht., waar gedemonstreerd werd voor het
perceel, waarin de.Griekse fototentoonstelling werd gehou-
den. D-:'"rna op het M ntpIein" gekomen greep de politie in
en joeg de groep uiteen,'die oen schild meedroeg met te t
opschrift t" Geen T,v.r:ldaris in Amsterdam".

Volgens een der leiders van de O.P»S..J. > telde de groep
nog geen 100 man en zou dus toor zo'n demonstratie geen
•gorlof nodig zijn geweest» De politie had z,i, niet mogen
ingrijpen»

uit brvenstaande gedragingen is inmiddels wel afdoende
gebleken, dat deze organisatie van progressieve studerende
Jeugd in het kielzog van do communistische agitatie meevaart
en dat haar initiatieven volkomen zijn afgestemd op die vsn
A.N.J..V, en C.P*N.., welke laatste bijv. ook elders (Den Harr
ageerde tegen de GrieTcse fototentoonstelling»

Het orgaan van de O.P.S.J. "De Poort", zou te beginnen
met het Januari-numraer 1949 niet meer worden gestencild, do
gedrukt» Het zou tevens worden «ingedoopt inl!Studie en Stri.
Een abonnementenwcrfactie werd aangekondigd, als zijnde noot
zakelijk wegens de hogere kosten van het organisatie blad.
Tenslotte zij nog vermeld, dat het O*P»S*J.-congres voor-
noemd, enkele statutenwijzigingen goedkeurde. Voortaan is
•.m. toetreding tot de organisatie niet meer gebonden aan
een maximum leeftijdsgrens van 30 jaar, zoals tot nu toe het
geval was.

D̂  O.P.S.J. ontving ter gelegenheid van haar eerste
congres een brief van instemming namens do Wereld Federatie
van Democratische Jeugd, waarvan zij onlangs lid werd. De
Utrechtse hoogleraar Professor M, G.J., Minnacrt verklaarde
telegrafisch, dat de O.P.S.J. een grote taak had» Hij hoopt-
ep en verwachtte veel succes.

De O.P.S.J. is er vooral do laatste weken in geslaagd
meer en meer de aandacht op zich te vestigen. Aanvankelijk
werd zij in de dagbladen - "De Waarheid1- incluis - zelden
of niet genoemd.

Gedurende de jongste verslagperiode verschenen echte-r
in diverse bladen berichten over haer. Het begon met "De
Waarheid" (27-11-4-8), waarin gewag v?erd gemaakt van het
bezoek aan Minister Hutten van een delegatie van de O.P.S..J.;
een en ander was voorbereid op de conferentie van de O.P,S.
J,, gohoudcn te Amsterdam op 9 en 10 October 194-8, (Zie
overzicht No.9-1948 blz.8 en 9).

Op 10 December j.l. verscheen in het "Nieuw Utrechts
Dagblad" (uitgave Het Parool) de aankondiging ven de op 14
December daaropvolgende to hruden lezing door Prof» Minnacrt
georganiseerd door de O.P.S.J., over hot onderwerpt"Maak het
Hoger Onderwijs toegankelijk ï*or arbeidcrskinderen", De-
zelfde krant, alsmede "Het Vrije Volk", wijdden op 15 Dec.jV
een uitvoerig ertikcl ach deze voordracht.

Inmiddels was (4-12-48) oen propagandistisch artikel
verschenen in "Sol Justitiae" (uitgave Utrechtse Univcrsitc:
Gemeenschap), waarin mede de lezing van Prtf» Minneert was
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aangekondigd,.

-. De. organisatie, had verder ijverig propaganda gemaakt
voor haar ..eerste coiigreB te Amsterdam. "De Waarheid" gaf
hierover meerdere ajftikelcn, verlucht met fotojs. Wat
intern al eerddr.wa*s gebleken,-werd toen ook naar buiten
duidelijk. Het pleiten voor verbetering van het onderwijs
was slechts „ècq aanloop. De Organisatie ging aioh in toe-
nemende mate politiek roeren. De demonstratieve optocht
tegen de Griekse, fototentoonstelling vormde wel een veel-
zeggend sluitstuk van het; congres. Dit gebeuren zal er wel
niet toe;ti£j 'dr'a'g'ea de O.P.S,.J. een brede aenhang te be-
zorgen. Hot aantal .leden dezer organisatie bleek tot;heden
maar gering te wezen. ' * " ;
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• VIII. EENHEIDS VAK ;CENttlALE,• r*i ••-• w • wi- w * •»'« 9 ww »•-»•»• . . « » .

De 'thans afgesloten verslagperiode bracht voor do E«V,C,.
fcfcec hoogtepunten van spanning, de ene van inwendige, de an-
dere van uitwendige aard. Heb goldi a. het aftreden van H,
gcnnink als waarnemend landelijk secretaris; b» het Indoncsi- J
soEe* "conf l i e t •

Sub a,- Do mededeling van het secretariaat van "Werkend
Nederland" (No.30j 4-e Jaargang, l Januari 194-9) behelsde, dut
d. d» 16 December. 1948 aan alle instanties van de -£,V,C, een
door HiHcnnink ondertekende circulaire was gezonden» De tekst
word in het E, V, C» -orgaan volledig gepubliceerd. Hennink dcul«*
de daarin o.m, mede, dat zich sedert geruime tijd in zijn ge-
zinsleven moeilijkheden hadden voorgedaan. Bij het uitvoeren
van zijn besluit om uit het gezinsverband te treden, en door
de wijze waarop hij een nieuwo verbintenis aanging, waren zi£::
persoonlijke belangen in. botsing gekomen met die van de orga-
nisatie.

De landelijke Raad van do EtV.O, had aan H, de wenselijk-
heid kenbaar gomaekt zijn functie tor beschikking te stellen*
Met ingang van 16-12- '48 had Hé zich teruggetrokken als wa.r-
nomend secretaris, Bij -nadero overweging meende Hennink tevcrir
als consequentie te mooteft bedanken als lid van hot hoofdbe-
stuur der E»V*C» •

Hot Mna Diepgaande bespreking" genomen besluit van de
Landelijke Raad wae» volgens de toelichting van "Werken*
Nederland" , ge-grond op het inzicht j" "dat in geen enkel geval
van functionarissen geduld kan worden', dat bij de oplossing
"van persoonlijke moeilijkheden de fcêlangen van de organisati:
"op enige wijze in het gedrang kémen'i

De werkzaamheden zéudeni t ét aan de vervulling van de 'v;'-
cature, verricht worden door hét dagelijks bestuur der E«V*C.

Na het demonstratieve afscheid in Januari 1948 van. 3, ver*
der Heul als algemeen: E,V,C-.-secretaris (wegene hot beleggen
van' een vergadering van uitsluitend bij de C,PéN*»aöngoslo'tc^
E, V, C, -functionarissen) werd Hennink met de waarneming van
het secretariaat belast, onder handhaving van 'zijn Ouée func-
ties van redacteur en scholingsleide-r der E.VéCi De wederzijd-
se relaties zijn thans blijkbaar volledig verbroken^ aangezien
den leden is acngegegd .alle correspondentie voortaan te riohtti
aan het secretariaat va"n"c(ê E.V.C, Het enige en spaarzame com-
mentaaj» van die instantie, geleverd op het gedwongen ontslag,
luidtiMNu de arbeidersklasse in can moeilijke en zware strijd
"tegen een verdere verlaging van het levenspeil en voor loens-
"vcrhcging is gewikkeld, moet het werk van onze organisatie
"ongehinderd voortgang kunnen vinden",

"De Waarheid" (8-1-H8) gaf het berioht over Henninks
aftreden *• luttele regels op een binnenpagina,

Sub b, • Het Indonesische conflict en de E.V.C, Aan de .
mededelingen elders in dit overzicht en het voorgaanie ever»
aioht (blz.6 ©n 7) gedaan? behoeft slechts weinig te worden
toogevoogd. Do protesten van de Eenheids Vak Centrale bleven,
evonals die van haar politieke voogd, de C, P.N,, beperkt tot
een stortvloed van papier en woorden*
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De partijlijn inzake Indonesië werd ook in' de E.V.C,
van, hoog tot lasg, van Berend BJokzijl tot en met de beschci-

' * ' den functionaris in de kleinste afdeling, zonder uitwijkin-
gen gevolgd. . - -

De poging der E.V»C. ota een staking in de Rotterdainsc
haven' uit te lokken bleef beperkt tot de uitgifte ven een
pamflet harerzijds. Daarin werd aan de havenarbeiders voor-
gesteld gedurende een etmaal te staken. Te kennen werd gege-
ven., 'dat het Onafhankelijk Verbond van* Bedrijfsorganisaties

* '(O.V.B.) eveneens zou moedoen. Dit ontlokte per ommegaande^
protest van het O.V.B, (zie verder onder het desbetreffende
hoofdstuk 0,V.B.)

De tweede gewapende actie in Indonefiitï leidde noch
t '' in Rotterdam, noch elders in den lande tot rechtstreeks

politieke stakingen. De arbeiders'verrichtten in de grote
bövolkingsoentra, waar extremistische elementen zich nog het

J moest konden roeren, vrijwel normaal hun werk. Zij lieten
zich door geen enkele oproep of vlugschrift aan zetten tot
daden van actief verzet. Alle propaganda werd door de E.V.C.
toegespitst op eisen om loonsverhoging en hogere duurtetoe-
slag. Deze campagne tfiel geheel te vereenzelvigen mot de
min of meer bewogen pleidooien, dié communistische raadsled •-
en andere C.P.N,- vertegenwoordigers hielden voor toekenning
van de f.2.50 duurtetoeslag.

Evenmin als het voorstel der C.P.H.-Kamerfractie; , te
elfder ure aan Regering gedaan, om een extra Kerstgratificcti

.aan de arbeiders'toe te kennen, boekte de E.V.C.- campagne
grote resultaten^ Beider activiteit droeg voornamelijk een
politiek-agitatorisch karakter. De E.V.C, stelde vast, dat
iedere loon- en toes^agactie.en elk daaruit voortkomend
arbeidsconflict, een'rechtstreeks verzet tegen de ."koloniale

' ' oorlog" inhield. Vandaar de* instemming met de- stakingen bi;j
de N.D.S.M., Höllandia en enkele andere bedrijven in Amster-
dam en hier en daar elders; Deze werden alle .op economisci:
motieverf begonnen. De É.V.C, (en C.P.N.) zien ze tevens ÊJ.,=

. belangrijke politieke strijdmiddelen. * Zelfs indien het ge-
wapend conflict in IndoncsiK achterwege ware gebleven, zou L
bedrijfsagitatie waarschijnlijk nie.t anders dan thans zijn
geweest. Ia verband daarmede is bijv. vermeldenswaard, dat
een be'kende E.V.C.- agitator in de Rotterdamsc havens op

. 6-12-48 een staking trachtte uit te'lokken. Hij stelde de
eis van f.2.50 toeslag per weck, plus toekenning van oen
gratificatie. Met moeite wist hij drie arbeiders te vinden,
die.de wensen bij de werkgevers nacr voren brachten. Een
korte bespreking was daarvan het magere resulta'at. De E.V.C.
liet de; laatste tijd gedurende het schaf tuur in verschillende
bedrijven toespraken houden. Öommige zaken weigerden dit to'.
te laten, andere deden het wel. De uitkomst was in beide
dezelfde, namelijk nihil. '
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Sedert de zomer van 1943 hoeft de E.V.C» de voorgenomen
decentralisatie van haar organisatie krachtig doorgevoerd»
(Zie overzicht No. 7̂ 1943, blz. 23 en 24 en No. 8-1948, blz.
15 en 16), De É.V.C, verwachtte in haar gewijzigde vorm op
groter schaal te worden opgenomen in het georganiseerd Over-
leg. Tot nu toe kon zij daaraan maar zeer spaarzaam deel-
nemen, nl. in nauwelijks tien ̂ meenten, waaronder Amsterdam.

De mogelijkheid tot de struct'iïorwioziging voornoemd,
vond, zoals bekend, haar basis in het besluit van do Lande»
lijke Raad ven de E.V.C. dd. 4 Nov. 1947, luidende»
1e. De landelijke bedrijfsgroepen van de E.V.C., voor jfcfiyjïr,

jdjLJl̂ î̂ ÏJŝ iilĴ ISê .iüS» kunnen worden omgevormd tot
juridisch autonome bedrij f sbonden, aangesloten bij de
E.V.C. i

2e. Het samenstellen van ontwerp-statuten en huishoudelijke
reglementen ten behoeve van do bedrijfsbonden, dient in
overeenstemming met het bestuur van de E.V.C, te gesel l .-
den en behoeft de goedkeuring van de Landelijke Raad VLT.
de E.V.C.
Deze ingrijpende verandering vond haar oorsprong in de

volgende gebeurtenissen!
a. de mislukte fusie van de E.V.C, met het N. V. V.
]E. de weigering van do Koninklijke goedkeuring op de stctut
"" der E.V.C* (beschikking Minister van Justitie 1e Af d. B.,

No. 1778 dd. 9 April 1948);
jj. de indiening van het Wetsontwerp Publiek - Rechtelijke
"" Bedrijfsorganisatie (P.B.O.) en de Ontwerpwct, houdende

regelen omtrent ondernemingsraden; en
d» de uitsluiting van de E.V.C, door de Regering van het
"" Georganiseerd Overleg van Rijkspersoneel en diverse

contaetcommissie's. """" ~ "*
Uit het sub b. en „4 genoemde volgt, dat de E.V.C, en de

bij haar aangeslo'ten orgonisatie's* mede op grond van de
inhoud van de sub c genoemde wetsontwerpen, geen deel zouden
kunnen uitmaken van bestuurs- en bedrijfsorganen, zoals die
in genoemde wetsontwerpen worden voorgesteld.

Handhaving van dit complex van maatregelen zou betekcne
dat de E.V.C, en de bij haar aangesloten bonden geheel geiso-
leerd komen te staan van de praktijk der vakbeweging.

Het uiteindelijk doel van de voorgestelde structuurwij-
ziging van de E.V.C, en de daarbij aangesloten bedrijfsbon-
den vindt dan ook plaatst "»mdat hiermede aen de Overheid
"het argument ontvalt, det zij heeft kunnen hanteren om de
"bij de E.V.C, aangesloten bedrijfsorganisatie^ op grond
"van juridische bezwaren niet tot het Ovorlcg toe te laten",

Tot nu toe is de vekbondspolitiek der E.V.C, er op
gericht geweest, om het gehele bestuursapparaat van de E, V, C.
mét alle ten dienst staande middelen, aan de leiding van de
C.P.H, ondergeschikt te maken. De erkenning van het partij-
bestuur der C.P.N, in do na de verkiezingen 1948 gepubliceer-
de "Open Brief", nl. dat het partijbestuur der C.P.N., met
betrekking tot het vakbondsbcloid "onvoldoende een zclfstcn-
"dige politiek heeft gevoerd", is onjuist. Het is juist d^
leiding van de C.P.N, geweest, die de politiek van de E.V.C.
heeft uitgestippeld, terwijl do leiding ven de E.V.C, en dl:
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der aangesloten bonden, voor het overgrote deel in honden ven
de1 conuflunistcn is.

Het partijbestuur der C«P»N, ging haar strijd in de vak-
beweging over oen breder front uitstrekken, dan dat der E.V.C,
allc-cn. De Resolutie (Waarheid 17-12-48) over de "Mobiliscti
van de Vakbeweging" bevatte te dien aanzien vcrmcldcnswacrdi^,
passages.

Het Partijbestuur der C.P.N, herhaalde dacrin, "dat het
"absoluut noodzakelijk ie, dat alle pgn., die dasrvoor in a;n-
'•merking komen, tot de vakorganisatie moeten toe treden. In
"de huidige situatie is het werk-in het N.V.V. het bclangri.jk-
"ste11.

"De communisten moeten daarom in het N.V.V. voor het
"behoud van de aensluiting bij hét W.V.V. voor de vakvcreni-
"gingsdemocratic, en voor de eenheid met de E.V.C, opkomen.
"Het Partijbestuur herinnert er alle communisten, die in de
"E.V.C, zijn georganiseerd, aan, dat zij, evenals de partij-
"gcnoten in het N.V.V. en andere organisatie's, tot plicht
"hebben als actiefste en onbaotzuchtigste werkers voor de
"belangen van de arbeidersklasse en als de beste organisatie -
"mannen- en vrouwen op te treden. Zij moeten hun mede- arb-i
"ders in de vakorganisatie door hun overtuigingskracht en hor
"voorbeeld van de-politieke inzichten van de Partij ovcrtol-"
"gen en hun een communistische opvoeding geven. Opportunis-
tische opvattingen over de "neutraliteit"" van de vakbewc^ic-
" over hcfwcren van alle politiek" «n het maken van een tc?>
"stelling tussen de politieke on economische strijd (Tradc-
"Unionisme), schaden en ondermijnen de strijdkracht ven de
"Vakbeweging".

"De Partij acht het-nodig do strijd voor de fusie van cl
"E.V.C, met het N.V.V» onvermoeid voort te zetten, 'met het
"doel de vakbeweginfBeenheid op de grondslag ven de vakvcr-
"enigingsdemocratie en het behoud van de aansluiting bij het
"Ytereldvakverbqnd te- verwezenlijken*. De v?cg daartoe leidt
"over de samenwerking der arbeiders van alle organisatie's
"in de bedrijvend

"Het Partijbestuur is van mening, dat de E»V.C, een
"moeilijke, maar zeer belangrijke rol in de huidige situatie
"te vervullen heeft en daarom de actie's van de E,V.C. door
"de Partij en haar pers met alle kracht moeten worden onder-
"steund".

Zoals uit het bovenstaande- blijkt kan c-r voortaan geen
twijfel meer bestaan oVtr de innige politieke verbondenheid
van de C*P.N. met de Eenheids Vak Centrale» Ze wordt in het
gedeelte van de jongste Resolutie betreffende de vekbonds-
politiek zonder meer vastgelegd.

Aansluitende op vroegere mededelingen omtrent de sprei-
ding van hut E.V.C.- werk in'afzonderlijke hedrijfsbondcn
kon worden waargenomen, dat alle congressen van ladstgenoemd
bonden werkten volgens een schema, opgesteld door de lande-
lijke E.V.C. Slechts -in onbeduidende details kwamen nu cru
dan afwijkingen voor. In het kader van de structuurwijzi#Ln-
wcrd van'18 tot 21 November 1948 een congres gehouden van d^
bedrijfsgroep Transport-E.V.C, Als zelfstandige organisatie
werd zij omgedoopt in Algemene Bcdrijfsbond Transport (A.B.T.
Gelijksoortige veranderingen o.a, ten aanzien ven de organis
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tie van E.V«C,-overheidspersoneel (B.N.O.P,), Textiel (ATEK),
Chcmische-vocding- en fabriekmatige bedrijven (Chcvofa) en
Tabakindustrie (A.B.T.I,), vonden inmiddels plaste.

In tegenstelling tot het in Ootober 1948 gehouden
congres van. de B.N.O.F,, waar Hennink brutaal tussenbeide
was Bekomen ter versteviging van de positie der communis-
tische bestuurders» kenmerkte het congres van de transport-
arbeiders zich door kalmte en een goede geest. Ei: r yïas £ccn
sprake van politieke scherpslijperij, van trucs en intimidcti
De oritiek werd in ronde woorden gebracht en aanvacrd of af-

fewezen. Interne'spanningen vielen hier,in contrast met het
•N,O,P.- congres,.nict te bespeuren.

De congressen van de zelfstandig - verklaarde bedrijfs-
bonden der K,V.C. namen een ar.ntal motie Ts aan inzake jeugd-
werk, lonen en prijzen, vakbewegihgsvrijheid, werkloosheids-
verzekering, Wercldvakverbond en andere actuele problemen.
Nieuwe gezichtspunten doden zich daarbij hoegenaamd niet voor.
A.B.T. aanvaardde o.a. nog oen motie inzake de vorming van
vrouwengroepen, gezien het initiatief van de afdeling Den
Haag. De vorming van zulke groepen werd .belangrijk geacht
en zou worden bevorderd met inachtneming van plaatselijke
omstandigheden.

De verhouding van het kader der E»V*0« tot de bcdrijfs-
bonden werd geïllustreerd door enige motie's, die met clgemc-
ne stemmen waren aangenomen in een vergadering van het Amster-
damse kader der Ecnheids Vak Centrale dd. 29 Dcc. 1948. ..De
500 kaderleden spreken zich uit "tegen de koloniale oorlog
Min Indonesië door de Nederlandse Regering "ontketend" en
"verlangden terugtrekking van de troepen naar Nederland."
Het zelfde gezelschap verklaarde zich in een tweede motie
solidair met de lassers van de N.D.S.M. en rast alle andere
in strijd staande werkers* "De vergadering", aldus het slot"
van deze motie, "besluit alle bcdrijfsbondcn op te dragen
"stakingen te organiseren voor loonsverhoging on ter ondcr-
41 steuning van de strijd ven de lassers bij de N«DiS«M*tt

Hier was dua peen sprake van de \wejasc ll̂ khejl d om
stakingen te organiseren maar werd do'ór 'ïTcïf Amsterdamse ka d-, r
der E.V.C, opdracht gegeven tot "het voeren ven zulke actie 's.
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De Ecnhcids Vek Centraleren bovengenoemd Verbond (zé-
als bekend tot voor kort genaamd Onafhankelijke Vakbcwe-pinp)
voeren onderling felle strijd om ledenwinst. Aangezien
beider financiële positie niet rooskleurig is, popen zij
aanhoudend te dingen naar de gunst van de arbeiders. Dit is
vooral in Rotterdam gebleken, waar het O.V.B, in tegenstel-
ling met de hoofdstad, van de twee nog de , meeste a-:.nhang
heeft. Begin December deed het O.V.B, onder de havenar-
beiders een pamflet verspreiden, waarin wensen en eisen
vervat waren, die zich hoegenaamd niet onderscheidden van
de desidcrata van de E.V.C. Dit vlugschrift bleek' achter-
af alleen maar een propegenda-gcbeer, teneinde de E.V.C.
de wind uit de zeilen te nemen. Hc't O.V.B, wilde ook zo-
doende zijn ledentcl vergroten.

Na het bekend worden van het besluit der Nederlandse
Regering om in IndonesiG tot gewapende actie over .te gaan,
ploegden de O.V.B*— .leiders ijlings overleg. Ec't bestuur
van het Verbond trad nog dezelfde Zaterdagavond (18-12-43)
in bereed om de mogelijkheden van stellingname 'tegen "de
koloniale oorlog" onder het, oog te zien.

Dezc.lfdq, nr.cht werden alle in Rotterdam woonachtige
leden van de Algemene Raad, het Dagelijks Bestuur ven de
Plaatselijke Centrale en het Dag. Bestuur yen de Bedrijf s-
•rganiBatie "Verkeer", tegen Zondagmorgen 9 uur in vergade-
ring bijeengeroepen. Daar werd ccn motie geformuleerd, en
besloten deze ook cr.n de vergadering van hrvcnr.rbcidcrs, die
enkele uren later bijeen kwam, ter beoordeling voor .te
leggen.

Met alfre.mcne. stemmen werd deze motie door de haven-
arbeiders goedgekeurd en besloten' werd om haar Marridagmorr..n
als pamflet in de haven te verspreiden, wet inderdaad in
alle vroegte gebeurde.

In bedoelde motie werd een klemmend beroep gedaan op
de Nederlandse arbeiders, tp hun organisatie^ en besturen,
om, met terzijde stelling van cllcs wat hen scheidde, tot
ccn gemeenschappelijk 'optreden te komen.

Men richtte zich daarbij in het bijzonder tot de ar-
beiders en de bestuurders van het N. V. V. en de bij het Ver-
bond aangesloten organisatie 's en hcrinncrdv, arn een v roe ̂  r
gedane uitspraek van de heer C. v. d. lende, hoofdbestuurder
van het N. V. V. , wacrin hij zei dat, indien de Nederlandse
Regering over zou gaan tot gewelddadig optreden tegen de
Indonesische Republiek, de Nederlandse erboiders daartegen
met de hun ter beschikking stamde machtsmiddelen zouden
optreden.

Het verzoek van het O.V.B., om gezamenlijk aotic te
voeren tegen het optreden in IndoncsiK, was Zondag 19-12-4-3
per brief verzonden ccn enkele andere vakorganisatie 's,
warronder de ccn het Verbond vijandige E.V.C.

Daarop kwam telefonisch antwoord van de E.V.C., osidet
heer telegram ven antwoord op grond ven art. 14- ven de
Telegraaf- en Telcfoonwet 1904 zou zijn gestuit. Namens
het Bestuur der E.V,0. bevestigde Blokzijl dit antwoord
nadien nog schriftelijk. Het behelsde •,m. volgend voorstel

Als inzet tot boycot der transporten ven Nederland nr:r
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IndtncsiC ccn proteststaking ven 24 ucr in havens te orga-
niseren en daartoe ccn OQmité van arbeiders^ wcrkaer-m in
havens, 4-n te stellen, ; '

Het E, V, C,- bestuur verwachtte dcr.rop spoedig antwoord*
Het greep deze geboden gedegenheid overigens gretig con, V, f<
mocde'lijk zag hc't hierin, nog afgcjaicn vnn een eventueel
gunstig stcking-gcffcot, een kans om het O, V. B» tevens een
zware financiële l>.st te bezorgen. Dit v-t«r het geval, dc.t
een 24 uurs-staking in de havens ziph zou uitbreiden tot
een eptic van Irngerc duufj, In Rotterdam zouden immers vcv,l
meer leden van het O, V.B. 5, dan van het E.V.C, uil; de etc.kin-s-
kas moeten putten, ge let 'óp de grotere aanhang yen het O.V.ü.

Op D^sd&g (ü1-12-48f liet de Ë,V,0, reeds vroeg fn&c.r
de Rottcrlcmsc hnvenr:rbc|Sc.r8 e^n bulletin verspreiden,
Decrin deed zij het voor^o^ent dct zij mede ncmcne het Q, V, t,
spjrck en handelde, Aan dciij eventueel te ondernemen c.ctic
wcs echter geen bespreking 'met deelnemende orgcnisctic*B
voorafgegroi. IX: Algemene Rr;r.d vnii het O, V, B, •ordceldc zu."
bcracd nooh^cns noodzakelijk. Ook werd de bcsie £,V,C, *
O.V.B» te smcl gccoht om met suoccs te kunicn optreden,
Bovendien wilde de E.V.Cf cllcs tot de havens beperken en
den zelfs nóg de leiding der staking in handen ven Arbeiden.
comité »B leggen,

Eirmede eph^of zij dus bi$ v»orbrat c lle vcjPGntwoprdcli
hcid en de eventuele ver^lichtiisg tot geldelijke fn'dcrsteur|i^
van zioh af, '" ' • • " ' *'•' " • •'••.-"-- ^1 : - ' i;

Het 0#V,B, verwierp het B,VfC.» voorstel o»c.? op de
schriftelijk can4e E.V.C, kenbcr.r-. gemaakte^ ov-crwégittg, dat
tot dep toe r,llè-n de E,V,C. reageerde op de opriep v-n het
O, V, B. Alle iBogclijkhcdcn tot zo groot mogelijke deelname
tyjctttn nog nici volledig te zijn uitgeput, Pcnrom moc«t .het
O.V.B, deze gelegenheid, volgens het schrijven, ncK cvc«
Open laten, De bcsis voor aotie werd als te smal aangeduid.
tó leiding van het O.V.B» hrd zich nadien op het ''standpunt
gcsleid. d'ct het voorgestelde geen zin meer zou Rebben nu h. t
N, V. V, ̂ 'hoofdbestuur zich tegen protestactie» s hëd ujLf gespro-
ken, • . . ' • ' : ''

Blijkens het bericht in "ï)c Wc.^rheid'5 ven ai-rl^?» a: n-
gornde de voorgenomen 24-uripc staking in de hcvciïe, hr.a men
in C. P,I|r,»»i:iV,C, "krengen re,:dg rekening gehouden ïttut de moge-
lijkheid 'VÜ$ tc^ig^rckken vrai' ht t 0,V,B,, da?:.r men het aldus' " • • ' • • • • - • ••

hetgeen thcni door de O.V.B» onder leiding ven A,
"vfd. ?crg, öj dit E.V.C,- voeirst?i;zal worden gcahcwpord.'

' Qf het ^c 0»V,Bt ernst is met h'a-r oprocjj of de t
een manoeuvre sf^ake ig",
werd due bij vó,6j|?bcc,t ^lc verantwpordcli^khci';

t doorga? «j 49^ aoti ie volledig c^ witsluitc;ït;
gelegd,' *'•* ••• ' ' t •'. ' '•

«pcuwc ^trijd» (3-»1-49) mede,
yan aotiv sjilncrzijds geen sprake %~

nemende tcg§4:e-A V^-^cr uitgegeven
O.V,B, «,m, ^pg dq

fte al'bei^gre zouden willen vfi j sm-ken»
fe<?t K.A.B, en Ó;i?.Vf ^v by «ouden komen is
onzjja, temeer om^et wij flUcn de prr

e 'e uitnodigden e^^4ue h<§| M»V. e<i 4c
' • ' ' • ' ' " ' • * "
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11 de-r niet eens in h^ddtn betrokken.
"Wij ga ~n door om het verzetsfront op ernstige, dege-

lijke wijze uit te breiden en hopen Binnenkort tot resul-
"tr_ t te komen". . • '

De 'O.P.H.'bleef de verantwoordelijkheid voor het ni..t
doorg*^n der hrvcnstckinp wijten crn het tcru<5krr.bbclcn v n
het Ó.V.B. Zij vond het kennelijk nuttig om. in verschill^nc
bijeenkomsten v~n de p-.rtij d~--.rop voort te borduren. Z-o
bijvoorbeeld te Goudc. in een openbure deb: tvcrg^.dering der
C.P.N, over Indonesië. J.H, vr.n Bork merkte er o.c, op:
"Toen de O.V.B, in Rotterdam tot r.ctie wilde overgacn, w.artr.
"wii natuurlijk bereid hiernon mede te werken, fl&j steld ^
""cTe O.V.B, voor een 24 uur-stcking in de h'.vcn te orgrjii& .„• r.
"Doch de echcurm :ker Toon v.d. Berg wilde1 toen r.llc^n mc^do :.
"wcnneer in het gehele l'..nd r.lic s werd stilgelegd. De mcd^.-
'•wcrking vc.n de O,V.B.- wne dus mr. r weer schijn".

Kier werd dus in een voor ccn ieder toegankelijke C,F.;/»
bijeenkomst niet eens meer de moeite genomen om nog enige
afst..nd te beweren tot .de E.V.C. De C.P.N,- functionaris
vereenzelvigde de pvr t i j volledig met de "politick-onr.fhrv.i-
kclijke" V-.kccntralc.



In ccn circulair;, v o. n de Vereniging "EIc de rl:nd« Indonesië"
van ultimo Oatobcr 1^/ rB f . waarvan melding Is >er,r:; ko c;p blzs
29 var, ^-.rüc^^r^^t- K t , t iO»^94-3? heef t -T; vc.j/':tii»:Lr.i5 v.r~
klaart, i,.+: ha••..•: rr-aHtligT^ific tack v» ..3 r<. t ?ïr -v; i-Iriiöse volk
op te roe p» r !l tot; -g.ro^c vvaCcr^riiicid 'nmi. t ; : •::.,;•>•,:•;•. d ..J ::ij» dr.t

rla:iü~c trorpen ïvoid„a gebralkt v.;oar .l:i':i...n^i'j,? :;_n clc
c.-lar.üse ac.iigc Ie gadic der. van de I.-id.cr-:..v' .f-oho ./;.:.^jcidü-

£1.1 vccrba.'.t 7?crd hiermede nader, h-: t; ;t...r;c.p-^r5 bepa, j.d
voor het ge v:, l do ITcderlcjidÈc -Regering u>t;^-;; ';:.!" l il t e.n tot
ccn tweede pclitió'lc actie in. Indn.ï-'Cgi'J- T,--;-..v1.c «,...•• het
landelijk "JEcslmur al eerder had ^cwa-.i'Ei-.i.ur'-'-Tr., ":\Oj.-t n c. de
bcsli3£..r,g d^r Regering ('ï8 December •Js-.^; • .:-,^ ::;;t treffen
van rorr. c-.^cgclcja tcgei.'. net tcrror.ismc, '*•.ï'.oivo..".rhc 11 :.n de
"Rcpub?„JU k •Inüoncsiti1-ƒ 'is door de vcra'iiri.v.g c e n v.-; r lel ar in g
uitgegeven jluldcnde ^"Ect Landelijk Bcs^u.1...! vrj;. è: Vereniging
"Ncdcri-L.d--Incicr.csiS11 geeft hierbij u^olug ^'.ü ^-voelen B
"van dicve vcrortwaardiging wegens het opCr>.c-:.r • ; " . - • = clc Kcder-
"landsc ïïcfrcrljsg door gcwcld'vrji wrpcix:! tc^.-;:o f i : Bepaal::e!i
"Indonesië^ Het Bestuur acht dit geweld ter. 7c.TS^C verwcr-
"pclijic en ccn bedreiging ^looj^.&Ljrrirthcid J/."rX".ir.c.̂ .̂ l1!'!":
"JlS^Jt' - Ben of andere op~rccV~a"'rn~*cL Dcvoïlclr.r l'.s "hijr'r.an"
echter niet toegevoegd.

Vereer werd aan'de voorzitter var. de Indonesische dcle-
• gstic bij de Veiligheidsraad-het volgende •; j ^grc.m verzonden t

"De"vereniging- l!Nedcrland-..Indoncsiö ïccf t üvlrjn ITICC met Uw
• "volk., rerst; U wijsheid en krachty hoop r yg rechtvrardige

"bcslibBixie Veiligheidsraad" ,-
• : ' Met h e t - c.e.a, heeft de vcrcniein»? d,: l i:'n van haar nnti-

Rc ge r in fr s-ge E in d c activiteit doorgetrokken Noch de talloz,
berichten over de terreur, waarvan in cc _ c r e t L plaats d^

• Inheemse' bcvolkinsr de dupe is gcwordcr;, noch d. uitvoerige
uiteenzettingen van de zijde der Nederlandse Regering is voor

' d e leden van-het Lande lij k "Bc s tuur aanleiding: gefeest tot
redelijker inzichten en het betrachte*! van.enige objectiviteit,

Het aanstonds na de RcgcringsbcsJissinf? tot het treffen
VGIÏ maatregelen in Indonesië te Amsterdam opgerichte "Comité
voor-Vrede in Indonesië, genoemd op-blz, 33 van maandovcrzicht
No. 11, heeft op 26' Döccmbcr 1943 dacr ter plaatse met de
•vereniging "Ncdcrlarid-Indóncsiü een openbare;, ver ga de-;
belegd oude r voorzitterschap vr.n H. K* vr.;i'r.CAd^ijk, hoofd-

ï" redacteur ven "Vrij Nederland" , war.f-ongcv .er' 1000 personen
ar.nwczig waren,- 'onder- wie" enkele IndoraCSiCirsi -.In- ccn motie »
gezonden aan de Regering en aan de .Nederlandse en Intcrnati.->-.
nalc pers is geëist « staking van het vuren, vrijlating van
de Republikeinse- rcgeringspcrsoncn, het ar.nvragcn vtn intcr-
notionclc arbitrage en vas-tstclling vcri de- datua waarop de
Nederlandse 't-roc pen Indonesië zullen- hebben vcrlcttn»-

Nadat genoemde motie bij acclamatie7 -wc s aangenomen wcrdon
op verzoek - *m' de verbondenheid mc't de Indonesisohc vrienden
en met alle- volkeren- tot-.uitdrukking te brengen ...- de twee
ccretc coupletten van de Internationale gezongen.

Het stellen van de hitrvorcn bedoelde eisen is alleen
al verklaarbaar door. het feit., dat vrijwel alle in het comité

- • • - • • *
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zitting hebbende personen politiek zeer links georiënteerd
zijn en zich dus niet verenigen met de beslissingen der
huidige Nederlandse Hegering.

Daar de actie van het comit<», zoals het dit in ccn ver-
klaring uitdrukt, geld koat, is cm sympcthr.serenden verzocht
om een geldelijke bijdrage» Adhacsic werd v.r^oont voor de
inhoud der op 19 December 1943 uitgegeven verklaring, luidend
"Wij Nederlanders vr.n verschillende goGsdi?nrtj,i;c en polü-ick
"overtuiging, wensen openlijk te vcrkl'.rcn, o: t 'wi j de mil-v.-
"tairc actie, die de Nederlandse Rcgcrr.ng op 13 december ^949
" heeft ondernomen, strijdig echten met do Sc; gloeien van act
"internationale recht, gevaarlijk voor de wercJ 1/rcdc en noo^
""lottig voor het welzijn van de volkcrcr van IÜ^XICEÜÏ er,
"Nederland, Wij richten deze verklaring alp eer. -rctcot tot
"het Nederlandse volk, zijn regering en "pnr.1ciDc.it en tot de
"organen der Verenigde Natieïs".

De werkzaamheid van het comité is ni.t bcpe.vkt tot
Amsterdam; in Dordrecht bijv. is vanwege de plu - cnelijkc af-
deling oen circulaire verspreid, war.rin zeer l i ik 3 gezinde
personen van uiteenlopende politieke richtir£ olrUu r als
ondertekenaars zijn opgetreden ("Kerk en Vrcüc", Vrije
Socialisten, E.V.C, en Vlam-grocp). Ie eamc.inperking met het
Comité te Amsterdam aou, volgens ccn versprej d manifest, ook
in Rotterdam gepoogd worden ccn dergelijk comité in het leven
te roepen. .

In de uitzendingen in de Nederlandse taal vnn Radio
Moskou is nevens de uitvoerige communistische, voorlichting
over het ingrijpen in Indonesië ook melding gemarkt vrn de
activiteit van het "Comité voor Vrede in Indonesië", waartoe
bekende werkers van de Wetenschap ch de 'Kunst ven Nederland
behoren, aldus ccn uitzending ven 2.1 December 1943. Daarbij
is vermeld, dat het comité zich tot de regering Drces heeft
gewend "met de cis om de oorlogsopcratic's in de-Indonesische
"Republiek te staken" en de t de" oproep is ondertekend, "door
"de bakende figuur uit de Partij van de Arbeid Ds» Buskcs,
"door Prof. Danfeig, de redacteur van het tijdschrift "Vrij
""Nederland11 van Randwijk, Prof. Wcrtheim en .anderen".

Tot de groeperingen, die protest hebben aangetekend tcgc*.
mecrbcdoelde Regeringsbcslissing behoren ook meerdere hier te
lande aanwezige verenigingen van Indonesiërs, kennelijk onder
invloeden van leiders der "Pcrhimpo'cnan Indoncsia" (P.I,). Ir
ccn gezamenlijke verklaring ven de "Pcrhimpoenan Indoncsia"
(Amsterdam), de "Pcrkocmpöclan Islam" (Den Placg) en de "Per-
satocan Pcndocdock Indoncsia" (Amsterdam) wprdt verkondigt?,
dat het niet meer mogelijk is geloof te schenken aan de ernst
van Nederland om mede te bouwen acn'dc "Souvcrcinc Verenigde
Staten van Indonesië in gelijkwaardig deelgenootschap met
het Koninkrijk11. De houding der Regering verraadt,naar het
oordeel dezer verenigingen,het voornemen om het koloniale
regiem te herstellen, ' . -, -

De "Roekocn Pcladjar Indoncsia1' (Xcidcn) heeft ook ccn
verklaring uitgegeven, waarin het Nc'dcrlcndsc-volk en zijn
Regering verantwoordelijk worden gcstcl'd .voor1 de "tragische
gang van zaken in Indonesië11*

Bij deze verklaringen is het echter niet gebleven. De
reeds vroeger van P*I,- zijde acngcwcndc pogingen tot bundel!
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van de hier te lande gevestigde Indonesische verenigingen
heeft men thans weten te bewerkstelligen. Opgericht is. de
"Gaboengan Perkoempoclan Perkocmpoelan Indonesir" (Federa-
tie van Indonesische verenigingen), bedoeld als een front-»-
vorming tegen Nederland,WGr,rbij cis grondslag is aanvaard
de .onc-fhankclijkhcidsvcrklarinff ysja Ac Republiek Indon-..siö

.op 17 Augustus 1945é Tot genoemde federatie zi^n toeffctrc-
dcni de "Perhimpoenan Indoricsia" (Amsterdam), de ''Pcrkocai-
poelan Pcndoedock Indonesia" (Amsterdam), de "pcrserikctan
Keriston Indonesia" (Den Haag), de "Rockocn Pelcdjar Indo-
nceia" (te Leiden), en het "Verbond vc.n Indonesische Burg re
(Den Haag)* Het is echter nog zeer de vra" g of de leden
4czcr verenigingen tevoren zij'n gerc.'dplecgd over de toe-
treding. Er bcstcc-n zelfs ac.nwijaingtn," dut slechts een
zekere groep leiders het e.e,a» heeft bewerkstelligd om nu
van de gelegenheid gebruik te maken reeds eerder gekoesterd
plannen uit te vo~rcn.

Onder de aangesloten verenigingen komt,voor zover is
gebleken,niet voor de "Gcrakan Partai Indonesia.Timocr" (d:
vereniging van Oost-Indoncsisohc studenten) te Leiden.

Te Amsterdam is verschenen het eerste nummc^* (1 Deo.43
van het in de Chinese tacl gestelde maandblad "Hwa Chaio •
Tien Ti"" (Chinese Emigrantenwereld). Naar vernomen werd ,woi
het bl~d gedrukt bij de drukkerij-uitgeverij Hciermann & Co-
Elandsetrart te Amsterdam - weer communistische lectuur wor
gedrukt - en ie het in hoofdzaak bestemd voor Chinese emigr
ten «ver de gehele wereld. Behalve de nemen vr.n de vier
redactieleden en van tal van medewerkers zijn in het eerst::
nummer ook genoemd de nrmcn vr.n de vertegenwoordigers te
Nanking, Shanghai, PengtauQ, Hongkong, Sr.igon, Br.tc.vir,
Sihgrporc, Parijs, Brussel, Berlijn, Londen, Genua, Ronk:,
Wc-shington, New York en Scn Prcjicieco.

Het betreft du'a inderdaad een verspreiding vnn het bl-d
ov-r de gehele we re ld i Bij wijz- ven inleiding is onder h; t
opschrift "Ons Woord" een redrctiojnecl crtikel gewijd acn het
doel vr,n het blr.d. .
Het hedendar.,^s; be..ld van de volkeren Ve;n d..zc wereld is -
nldus wordt betoogd - de strijd- om v r'; de .en vrijheid. Kort-
zichtige politici v:n militairen zijn echter bezig de volkerer
nar.r de slagvelden te 'yo;.-r.en. Dit alles in deze eeuw, w dio-
de c„uw der "democratie" wordt genoemd, warrin het lot der
mensheid zr.l zijn vrcd~ of clgehele- ondergang.
Als gevolg vnn cgoisme en subjectivisme is er e^n'discrimi-
natie ven rr.ssen en pr.rtijgecst ontstann, wa-rdoor onschuldi»
mensenbloed wordt vergoten. '
In het verre en meer nabijfc Oosten vechten volkeren voor L
verkrijgen van hun vrijheid en onafhankelijkheid. In c :z
strijd vechten de volkeren vol vertrouwen voor hun ideeën
met inzet van zo nodig eigen vlees en bloed. lEuseen u;: Ooe-
terse en Westerse landen vnn Europa is een: kloof ontstr-n •
en ondanks r.llc onderhrjidelingcn is men'niet in staat dezr
gapende kloof te overbruggen, doch wordt deze steeds groter,
Door dit alles dreigt de vrede te worden verstoord, richt
Mars reeds zijn scherpe 'zwcf.rd op de hr.rtcn der mensheid en
Xïordt de nonohcid door dit spel met de ondergang bedreigd,
Uit de noodzr.nk van deac wcreld-vorl verschrikkingen is dit
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(ons) macndblad geboren en willen wij trachten hierdoor te
vormen ccn voor de wereldvrede strijdende legcrscharc. Door
het verkondigen VTJI de 'waarheid-en te streven nacr recht-

'vaardigheid zr.l dit Kruistocht-lcger strijden voor de vrij-
heid en het recht vr.n de milliocncn Chinezen overzee. Op
deze wijze zal het elcg leveren tegen corruptie, het zar.icn
van har-.t en nijd, iedere achterdocht vp.n domnc mengen en
alle verdere factoren, welke aanstur_n op oorlog of verwoes-
ting van het mensdom;
40 jaar geleden hebben vele Chinezen: onder d~ bezielende
leiding vsn SUN YAT SEN, de veder der netic, offers gcbreofct
en is er veel bloed vergoten voor de vrijheid en de glorie
van de Chinese Republiek* Bij het streven naar dit grote
hoge ideaal hebben velen het -leven gcletcn. Het heeft er
alle eohijn ven, dat deze offers toen tevergeefs zijn
gebracht". Immers nadien werd het land hcrharldclijk geteis-
terd door verschillende oorlogen zonder einde en schijnt
er geen voldoende macht of gczeg aanwezig te zijn om ar.n
dit alles ccn einde te maken c*a de ondcrdencn voldoende t:
beschermen. Door deze onmacht schijnt het ook niet mogelijk
te zijn om de belangen vrua de Ohincsc emigranten te verdedi-
gen of te beschermen, wef.rdoor zij ten zeerste worden gedu-
peerd.. .
Als oorzerk hiervan woj»dt genoemd de onccrlijkhcid van de
vertegenwoordigers der'Ohincsc Regering in het buitenland.
Deze zouden hun teek te lichtvaardig opvatten en hoofdzake-
lijk hun cigcri belangen op de voorgrond stellen, waardoor de
belangen der cmigrsntcn Op het tweede plan worden gesteld en
verwaarloosd» Volgens de overtuiging der redactie is het
voor dcac emigranten zodoende nict*mogclijk om buiten .Chine
zich door middel van de hendel ccn behoorlijk bestaan te

.verwerven. Hici-iUt-blijkt voldoende, dat het niet ailcea
•.noodzakelijk*'la..! de Chine se. emigranten op te wekken eich
aaaeca te sluitcti, .dopih hiertegen ook stellinp te nemen en
hun'Stem te verheffen. .

Mcdcgcdccld'wordt vcrdlr, dat de rcdaotic v?,» het nieuw*.
blad vast besloten, isi, .deze .nalatige e-n onbekwame ambtenaren
aan de ka^k t- stellen en abnodig etrijd tegen hen te voeren,
al zal tJit ook een pcïinestrijd zijn. Hierbij zal echter geer
'•pardon" worden ge/teven tn zorider aanzien van personen gehan-
deld-worden. In'deze ,ccilw der "democratie" gr.l de redactie
pal staén ca ópkoojea voor de re öti t matige eigen en verlangens
.ven het pHihcoc volkv Dit' is voor haar n4-ct alleen oen dure
plichtt doch zij ziet het ook els een hemelse roeping*

; Qpvellcnd is» datr het blad-verschenen is op het tijdstij
dat.door de. opmar^ van de communistische legers in China de
positie van dé huidige Chinese Regering meer en meer kritiek
is.geworden* Opvallen* is pok* dat men zich aict uitepreclc.t
voor of tegcja het communisme,:

. Als adrcsécn «•voor Holland"-zijn in het blad gcnociadi
van Eeghcnstraat 84 CJQ Postbox 38£ te Amsterdam, Als vertere
woordigey voor Dcto HiEiag: Is gcnoëmdi Ie e Kim Kuan (Chcn Yce LL

15 Januari 1949.

.3CEI« OVSg^IC£-?J;PjgE? ^5Aî ^P :̂ff1/P:̂ Cj'?-^^ •t-.94^*
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