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In Nederland waren gedurende de jongste verslagperiode de
min o.f meer opgetogen speeches der communistische propagandisten
vrijwel de enige weerklank van het zogenaamde Yfereldvredescongres,
dat van 21-25 April te Parijs ward gehouden. Opvallende activiteit
viel ten deze niet v/aar te nemen.

Overeenkomstig de verwachtingen, heeft de C.P.N, wel ge-
tracht het Vredesoffensief uit te breiden door middel van zgn.
Buurt-comité*s. Reeds op 26 April 1949 organiseerde zulk een Vre-
des-comité in Amsterdam-Noord, een openbare vergadering. Soortge-
lijke bijeenkomsten waren ook elders in de hoofdstad aangekondigd.
Zij vonden echter geen doorgang, omdat het beoogde doel. n*, nirt-
communisten in deze actie te betrekken, niet werd bereikt, ken
poogt terzake evenwel contact te leggen met 7gn. progressiove
niet-communistische personen.

De ontspanning, die in de internationale toestand zou ?ijn
ingetreden o«a, door de overeengekomen opheffing van de Serlijnse
blokkade, zullen de communisten waarschijnlijk uitbuiten om verder
te ageren onder de leuze "Voor ontwapening",

Ds opmars der Chinese communisten tot binnen de muren van
Sjanghai werd ook hier te lande door de Iinks-extremist3n be-
ricaouvud els ean voorteken van de ondergang van het kapitalisme.
De ontwikkeling dor Internationale gebeurtenissen, o.m, ton aan-
•?ien van Indonesië, werd door C»P.N»-sprekers uitgebuit,

Aan het kader der C.P,N. werd voorgehouden, dat de commu-
nisten in Nederland een actievere rol zouden moeten £•-**;••• /:̂ el 3r:,De
verkiezingskansen der- communisten werden dit jaar gunstiger ge-
acht dan in 1948, toen in Nederland de omwenteling in Tsjecho-
Slowekijo en het "verraad van Tito" remmende factoren bleken te
7ijn geweest.

In de C.P.N, blevon wel tegenstellingen voortbestaan-. In
overwicht NU.4-1949 werd op die controverses do aandacht geves-
tigd., Hier ontstond geen scheuring in do top zoals in cie Noorse
zusterpartij, waar een Tito-istische' oppositie zich los maakte
ven hen, die het Kominfornw-beleld verdedigen.

De tegenstellingen' in de C.P.N., ofschoon minder groot dan
b.v. in Zweden en Denemarken, kregen de laatste maanden meer re-
liëf door de strijd van de partijleiding tegen afwijkingen in
eigen gelederen en vóór de doorvoering van de partijlijn. (Zie
verder onder hoofdstuk II).

De toestand in de Nederlandse havensteden bleef ongewijzigd
cunstig. Vergeefs trachtten enkele bekende agitatoren de arbelas-
vrede te verstoren. De havens hadden ook in het verleden als ope-
ratieterrein voor extremistische elementen grote aantrekkings-
kracht. 3ij een eventuele staking van havenarbeiders in één land
ifl de kans groot, dat de strijd ook ontbrandt in havensteden van
nabije landen. Uit dien hoofde was een recente 48 uurs-staking
ia Antwerpen van meer dan locale betekenis, In het vorige maand-
overzicht werd reeds gewezen op de hernieuwde pogingen van hot
f communistische) Actle-Comitê om zgn. schokstakingen uit te lok-
Lon* Slechts het tijdstip diende nog te worden bepaald* In de
bestuursvergaderingen van de Belgische Transportarbeidersbond.t
do Liberale Transportarbeidersbond en de Christelijke' Centrale

Transportarbeiders werd aanvankelijk besloten, tegen bedoelde
politieke stakingen stelling te nemen. De socialistische Volksga-
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•7et van 20 Aoril 1< X^ accentueerde die afwijkende houding. Niette-
TI in werd vastgesteld, dat de financiële toestand en de bestaan- -e-
ccrheid de uiterste grens hadden bereikt door abnormale uitbrei-
ding van de werkloosheid in de haven van Antwerpen.

Slechts twee dagen later (22 April) werd door de B,T,3, in
de Volksgazet een manifest afgedrukt, waarin - geheel in tegen-
stelling met vorenvermeld artikel ~ een beperkte staking van 48-
uren werd goedgekeurd en zelfs aanbevolen. De naijver tussen de
3.T.3. en het communistische Actie-Comitê, zou hierbij, volgens
insiders, de doorslag hebben gegeven. De overige bonden steunden -
nadien de staking om practische redenen. Het overgrote deel van
de Antwerose havenarbeiders was immers lid van de B.T.3,

Het oorspronkelijk door de communisten genomen initiatief
/oer het forceren van een sohokstaking werd dus onder politiek-
3conomische invloeden verwerkelijkt door vakverenigingen, die
zich tot heden in anti-coomunistische zin hadden uitgesproken.

Jongere, bij het Alge Ned, Jeugd Verbond aangesloten commu-
nisten, namen actief stelling tegen het verblijf in Nederland ge-
durende 5 maanden van een aantal Lngelse luchtdoelartijler! ten.

In de naoht van ö op 7 Mei 1949 werden op verscheidene plaat-
sen te Deventer pamfletten op de openbare weg aangetroffen met als
opschrift: "V/iJ willen Nederlanders zijn en blijven", "Wij willen
huizen en geen oorlogsvoorbereiding" en "Weg met de Engelse be?et-
tinf;s t roetten". Verder werden op andere plaatsen aldaar opschriften
aangebracht als "Vrede", "Géén Moffen, Geen Engelsen", -'1940 Mof-
fen, 1949 Engelsen" en "Wij willen geen Engelse bezetting".

Kort daarna werd in België eenzelfde actie gesignaleerd, ge-
richt tegen een in de omgeving van Brasschaet gelegerde afdeling
3T-itse luchtdoelartillprie» De communisten "bekalkten aldaar de
straten met leuzen als: Peace (Vrede), Beturn to England (Keer
terug naar Engeland), No more 1940-1945 (Geen 1940-1945 meer),
No Pacts (Geen Pacten), Pacts mean wer (Pacten betekenen oorlog)
on V/e want peace (Wij wensen vrede)»

Het "Eén Mei 1949-nummer* van MVoorp.qst"j Vlaams Tijdschrift
voor Letterkunde, Kunst en Cultuur noemt o<Tm. als medewerker de
auteur Theun de Vries. De7e groep "Voorpost", die zich in 1948
voor het eerst aandiende met een gelijknamig tijdschrift, zou z1oVi
sedert Maart 1949 mot een "Unie van Progressistisohe Intellectue-
len" hebben verenigd in da nieuwe communistische organisatie
'•'Vlaamse Intellectuelen voor de Vrede" (V.I-»V.).

Tijdens een openbare "bijeenkomst, van de Belgische Beweging
voor de Vrede te Antwerpen (27-4-1949) word, naar thans bekend
werd, o,a. het woord gsvoerd door de in Don Haag gedomicilieerde
student ffrans Pattipilohy. Hij verklaarde in naem van de Indone-
sische jeugd te spreken en bracht broederlijke en revolutionnaire
groeten over van het Indonesische volk, "dat strijdt voor zijn
""elfbesohikkingsrecht en ?ijn vrijheid* wij dienen nog te strij-
den tegen de imperialistische Nederlanders, die gewapend worden
"door Amerika. Wij zullon de strijd voortzetten omdat wij weten
"dat all'e democratische volkeren achter ons staan,, Wij danken hen
"den-voor en vooral de Sowjet-Unie* Ook danken wij Australië, de
"i.'ederlendSQ Vrouwen Beweging en het A«N,J,V.".
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Tenslotte deed deze Indonesiër een oproep om gezamenlijk te
strijden voor de vrede en de demooratie,

"De Waarheid» (14-5-1949, Amsterdamse editie) berichtte, dat
haar muziekredaoteur, de pianist en musicoloog Dr«3S«Bebling, een
uitnodiging had ontvangen, om tijdens het internationale voorJaars-
nuriekfeeat in Praag, dat van 14 Mei tot 4 Juni duurde, voor Radio-
Traag een uitzending van moderne Nederlandse muziek te verzorgen.

Zijn echtgenote, de voordrachtskunstenares en danseres ~_?n
Jaldati, (alias van Mevr«Hebling-Brilleslijper) was bovendien üTt-
gonodigd, eveneens voor Radio-Praag een aantal Joodse strijd- en
r>artisanenllederen te zingen. Lin Jaldati en E.Pebling zouden ver-
der een voorstelling geven in het theater van de avantgardist E.F,
3urian, Dr«Hebling zou ook deelnemen aan de conferentie van het
initlatief-comité van de Unie van progressieve componisten en mu-
sicologen, die tijdens het muziekfeest in Praag gehouden werd.
Voor hun terugkeer' naar Nederland zouden belde kunstenaars enkele
voorstellingen en radio-uitzendingen verzorgen in de Sowjet-z&ne
van Duitsland en in Polen.

De voorzitter van de C.PoN», Gerben Wagenaar, heeft in Mei
j. l * als afgevaardigde het 9e partijcongres van de Tsjecho-Slo-
waakse communistische partij bijgewoond.

In navolging van vrij heftige protestdemonstraties in Bel-
pi'é, gericht togen de openbare vertoning van "Het geval Gouzenko"
(Hat IJzeren Gordijn), een film over de Sowjet-Russische atoom-
rolonnage in Canada, vonden ook in ons land min of meer georga-
niseerde wanordelijkheden plaats, o,a. te Groningen, Heerlen en
Vaalsa Behoudens luttele incidenten verliepen de vertoningen on-
tstoor d o

il, COMMUNISTISCHEPARTIJ VAM NBiDERlAND (DE WAARHEID).

De CeP.N. maakt vooral de laatste weken propaganda,voor de
komende raadsverkiezingen. De stembusstrijd in Beerta, Midwolda
en ïlnsterwolde leverde slechts in laatstgenoemde gemeente enige
vooruitgang zonder zetelwinst op. Dit belette "De Waarheid" (31-
5-1949) niet om het eindresultaat in Beerta en Midwolda te ver-
bloemen door een onjuiste opgave der stemmenperoentages. In Beer-
ta koos de redactie van "De Waarheid" als vergelijkingsmateriaal
niet het stemmenpercentage van de raadsverkiezingen van 1946
(56,30$) maar een (foutieve) opgave van het totaal der in 1948
verworven communistische stemmen voor de Tweede Kamer 47,8$ (in
werkelijkheid 50,70%)t

Het thans behaalde stemmenperoentage was door dit gegoochel
met verkeerde cijfers blijkens hst C,P,N,-blad gestegen van 47,8
tot 49,8. In werkelijkheid was het, vergeleken met de uitslag der
raadsverkiezingen van 1946, gedaald van 56,30$ tot 49,8$, Het ver-
lies van een zetel in Beerta werd zodoende voor de lezers van "De
Waarheid" verdoezeld met een denkbeeldige stijging van het aantal
communistische stemmen»
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In Midwolda, waar de G,ptN« haar enige raadS7etel verloort
werd nog vreemder mst het cijfermateriaal omgesprongen. Volgens
"De V/Barheid" steeg dsar het steamenpercentage van 6,8$ tot 7,5̂ .
In werkelijkheid behaalde de G»P-N. in die gemeente slechts 6,C-£,
wat in vergelijking xaet ds raadsverkiezingen van 1946 een terug-
val van 10?36$ naar &t&% bol»? 2nde0 Het aantal stemmen van nGe-
lïioentebülangen" ad 262 heeft de Waarheid-redactie niet vermeld en
uvenmin opgeteld bij het totaal aantal uitgebrachte stemmen» Dien-
tengavolgè kon zij ook hier een geflatteerd beeld geven van 7,5$
C»P-Ne-stemmen instode van hst werkelijke percentage (6,6$)»

In ïlnsterwolde bedroegen de percentages volgens "De Waar-
heid" 57,60 (in 1948 - 53,6}* In feite werden daar thans uitge-
bracht 57,73 in 1949 (50,71 in 1948 en 54,54 in 1946).

Met het oog op de aess verkiezingen elders was er d9 partij-
leiding blijkbaar veel aan ̂  ."".egen om in den lande onder geestver-
•'•anten het uerspectief rooskleuriger te doen schijnen dan het in
feite was. Het partij-secretariaat zond OT> l Juni *,!• aan het
afdelingsbestuur en de afdeling Jlnsterwolde der C.P.N, zijn har-
tolijke gelukwensen mst de verkiezingsuitslag aldaar. Deze bewees,
.'•.o t c s? partij in staat was vooruit ts gaan en haar invloed uit te
:jrr.ii""on, wanneer zij met hart en ziel de belangen van de arbeiders
~r Vl&ïne middenstanders" verdedigdee Het werk van Jinsterwolde

oen voorbeeld" voor heb gehele land.
De algemeen partijsecretaj-: s, Paul de Groot, heeft nochtans

dat de C.P.N* niet in staat zou zijn om "bijvoorbeeld in
de Amsterdamse gemeenteraad een aanzienlijke zetelwinst te verove-
res. De arbeiders dienden, volgens hem, niet met valse beloften te
worden gepaaid. Desondanks achtte hij winst of verlies tij de ko-
i.ende gemeenteraadsverkiezingen uiterst belangrijk. Deze verkie-
zingen moesten 7.1. worden gezien als een graadmeter voor de
strijdwil van het werkende volk»

Het Dagelijks Bestuur der C.P»N, besloot een landelijk pro-
tost te organiseren op de dag dat het Atlantisch Pact in de Twee-
de Kamer in openbare behandeling zal komen* Aan alle C,P,N.-afde-
lingen zou worden" verzocht alsdan ''deputaties van arbeiders en
vrienden van de vrede" naar Den Haag te sturen (Waarheid 10-5-
1949),

Opnieuw werd do eis gesteld tot volledige terugtrekking van
do Nederlandse troepen en het vertrek van "de koloniale machtheb-
bers" uit Indonesië» Daarop aansluitend werd het "vredesoffensief"
door de CoP.N* uitgebreid, Reeds kon worden vastgesteld, dat de
communisten zich veel inspanning en moeite getroosten teneinde
vat te krijgen OTD de landelijke Organisatie V.O.M.O. (Voor Onze
kilitairen Overzee), Doze organisatie ontstond uit groepen ouders,
die repatriëring OD korte ternijn o»m. vaa de 7 Deoember-divisie
eisen, op grond van de belofte der Regering, dat aflossing na E
jaar dienst in Indonesië zou plaats vinden» De V.O.M.O. wil haar
actie voor snelle demobilisatie landelijk en in haar plaatselijke
afdelingen voortzetten. De communisten begrepen, dat zij hiermede
p.en uitzonderlijke kans geboden kregen om de agitatie tegen de
ftegering-Drees in bredere kring OTJ te voeren.
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Verantwoorde!!jko instanties v&n V-O.lürO. drongen er vanv;oge
dit gevaar op aan, dat sprekers van deze organisatie zich op ee.\w .standpunt blijven stellen on zich afzijdig houden

van politiek in het algemeen.,
De C«P-N-,-pera ruimde tot heden veel plaats in voor verslo-

p,en en baachouwingen over de verrichtingen van V*0*MtO, ':De Waer-
^oid" behandelde dczo kwesties kennelijk als eerste-ranfs verkie-
•.'ingSTjropaganda'. Haar redactie sprak bij-.voorkeur over het "Actie
Comité Repatriëring"9 1)9 naam V-6,M,0, werd slechts eenmaal tor-
loops vermeldt. De aanduiding "actiecomité" klinkt de communisten
Keer vertrouwd in" ae oren (Tsjscho-Slowaki jei}«. Ds C >£>&-. coeogt
vullicht te suggereren, dat ook buiten de aanhang der communisten
h'.-1 verzet tegen de Regering-Drees groeit en dat de ontevredenen
*iciTi nu in lang tevoren door de communisten aanbevolen Ttaotie-
cowitlts" gaan'roeren. Overigens afgewezen adviezen om rasmbiljet-
tfn op tfc hangen en etraatdeiconstraties te houden passen v/el in
'en actieplan; zoals de Cr?-,N, het gaarne zou willen zien uitvoe-
.'or.

In navolging van de sucoosvolle Ratio Koster-campagne heeft
hrt D.-3, van de C,P,K, thans opgewekt tot een krachtig protest te-

<-•-. tiie strafvervolging van de '' jeugdkameraden Eric Mol f.n Piet
i.f .i'cndijk", die voor de Bossche Militaire "Rechtbank moesten te-
fr ;vitstaan» De tegon ben gestalde eis had, volgens de partijlei-
•?ing:, ten-dosl de militairen te beroven vaa hot recht om hun po-
litieke» overtuiging te verkondigenf. Ook hier werd prompt eun ac~
',ie comité samengosteld. Verschillende l Mei-tijeenlcomcter. en ook
later gehouden C,P,N-. -vergaderingen ver/oridon protest-aotios en
•telegrammen naar öe Minister van Oorlog» zulka naar eauloiding
vrn de door de legereutoritüiten genomen maatregelen tsgon do ge-
noemdo dienstplichtigen,

üvenals vorig jaar hiold do CrP,K. op 28 en 29 Mei J, l, een
Oâ oj'wijj_oonferejit_ie te Amsterdam, Ieder, die het belang van de
Neder landsa arbeidersklasse te harte ging, aldus de algcraons con-
clusie. moegt een strijder r-ijn voor het openbaar onder va js, Be-
cchuldigingen over afbraak ervan richtten zich vooral togen do
P.VidfA,

Het Mei-nummer van !'PoJ.î êjc_eĵ _Gultuur'( bevat twee beschou-
wingen, resp, van H^Goi-tsak o'ver' f<De koiacnTé"~verkiezing'jn voor de
f ciaeenteraden" en vah "ËTvSrhey, over nDe takon van de partij en de
Organisatie" r In het oc"rs*te~werd nogmaals met nadruk de ̂  leuze ge-
steld, waarmode de conmuriisten de komende verkiezingen ingaan;
Tfimenwerking met allen,- die de vrede en de" belangen van het wer-
kende volk willen dienen; etrijd tegen de reaotionnaire regerings-

*
In hat tweede heeft Harry Verhey betoogd, dat de invloed on'

c e autoriteit van ds Partij "niet afgemeten wordt uitsluitend naar
''he..tir propaganda- csr>acit ei ten, maar naar haar capaciteiten tot het
"organiseren van do a'ctie van de arböicersklasse en het gehe.1.3
•'v. 'kende volk"* De werving vao bedri jl'sarbeid^rs voor do partij
„Ütmde met ülle kracht ter hand te worden genomen met de taak ds
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__ r\i jk op te bouwen als voornaamste or-
ganisaties van'de x'^jtij. Varhey stelde het partij-district Cen-
tr-aal-Gelderland hier ten voorbeeld. Sinds het verschijnen van de
Open Brief en do Resolutie van het P.B. werden daar negen ver-
schillende bedri jfskranten uitgegeven^ Daar ontwikkelden zich
nieuwe kaders en werd aangetoond "hoe snel het partijwerk op ho-
tvv niveau kan worden gebracht, juist door alle kracht te leggen
nop het werk In de bedrijven".

Daartegenover- werd het partijdistrict Den Haag in gebreke
gesteld, omdat er onvoldoende inzicht was in alles, wet de tegen-
standers AST C,?,N* tegen de partij ondernemen» In 1943 warden^
aldus Verhey, in Den Haag bij de' H.ToM. grote resultaten geboekt,
en de invloed van de partij" onder de Haagse traiaaannen was sterk
toegenomnn. P-3 successon waren echter niet geoonsolldeord en uit-
gebreid.

De partij wil, zoals uit het hiervoren aangehaalde nog eens
tot uiting komt, op breder basis samenwerken met andere vooruit-
atrovende vredelievender.- Tegelijkertijd wil de partijleiding voor
cis interne verhoudingen terug naar een smallere basis» Zij oefent
ötv-jr-6 contrP.sl toezicht uit op de gedragingen van de aangesloten
Ipden, Dit is o «m,, in het door Verhey zozeer geprezen district
'J^T'tre5.1-Goilderland aan cion dag getreden* De oude partijgenoot
• f-dlinga werd. daar reeds politiek geliquideerd, al werd bij voors-
'jsnds nog in de partij geduld, ia afwachting van de ver-Mtwoor-
iing,, die do partijleiding v/aar schijnlijk van hem zal vragen *

In de ger .snte Opsterland (Friesland) kwam het wel tot een
openlijke breuk» Kat betrof in hoofdzaak een persoonlijk geschil
tuaoc?:t j. '•'"., „ r et sr i s Paul__de_ Gr oot en do C,P .-.N,-wethouder
9AI1Ü̂ ,k-.SP̂ rAa.* KooTvol, zoals bokend," Boorde nog op de C~!?.Fi-
'cianHïdntonlTj'st voor de a*3e raadsverkiezingen voorkwam, zij het
niet meer als lijstaanvosrder, richtten hij en zijn aenliPrig zich
tegen ds "partij-dictatuur"»

Wie zou hebben verwacht dat zulk een principiële asnklecht
moest lolden tot een jg-incijnl.ë.Ie afscheiding kwam bedrogyti uit-
Tijdens oen or.enbare vë r gade rTng van de pnaĵ ankê lijkê Grper) _Com-
n-Junistcn in de Gemeents OtiSterland (te Ureterp"~d"Vd* "ST~5̂ Ï53"9T'"
werd desgevraagd geantv/oord, dat de betreurde" doch onvermi Jdoli:*!:
,-. :?.c-.hte afscheiding voorlopig alleen een l.ocale_ kwostie was,,
TRoorda bokiaagde zich erover, dat Paul de Groot hem reeds op het
•nar tij congres van 194.G tot zwijgen trachtte te brengen j door de
lacter t u verkondigen, dat hij ixA 1941 door de Duitsers zou zijn
vrijgelaten or> zijn erev;oord,>

In enkele gometmt.an> waar het bestaan van een min of meer
OMvangrljke links-socialistisohe oppositie tot uiting kwam; vroe-
gen ingediende bj.okj.î istoii de aandacht» Daarop komen soms bekende
communist^ n voor»" Rekening dient .te worden gehouden met het stre-
ven van de C.P.K» om uit tactische overwegingen het isolationisme
van de partij tijdelijk te verbreken en op bredere basis tot een
root- de communisten vruchtbare samenwerking te geraken. De stem-
meu, die een sgn, bloklijstaanvoorder (gewoonlijk geen communist)
eventueel zou krijgen: v/erden, aldus de redenering, in elk gevel
onttrokken aan d& anti-ccM^unisten. Zodoende zou, in bepaalde ge-
meenten, waar de C*PnN. niet op rechtstreekse stemmenwinst durfde
rekenen, het partijbelang alsnog kunnen worden gediend door out-
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g van stemmen aan partijen, die 7ij als reactic.an.air kwa-
lificeert. Een bloklijst werd daarvoor van enig nut geacht*

In Oudenhoorn (Z,H,) heeft bijvoorbeeld de bloklijst, wear-
r;an de CoP.N* deelnam, gawin voor de communisten opgeleverde IE
] i 18 (Kamerverkiezing) werden daar 29 stemmen op de C^P.K* uitge-
o-'acht« De bloklijst verzamelde thans 81 stemmen, waardoor een
retel werd veroverd (tevoren geen)3

I /1 e NkVM- SN MANTELOFGAinSATIES DER CMPJg,

B.OTrCo - Behoudens een landelijke, door de E,V.C, gestuwde
Etuoafibbrastaking zijn er weinig opvallende arbeidsconflicten ge-
signaleerdö De stucadocrsstaïring is slepende en wordt zoveel doen-
lijk door de C-P.N* en haar daarvoor in aanmerking komende hulp-
troepen (EeV.C, - A.N,J,V9) geldelijk gesteund via het E,V,C,-
Solidariteitsfonds. Het Dagelijks 3estuur der C-.P,N, deed op 17»
ü-1949 in "De Waarheid7' een speciale oproep tot steunverlening
-plaatsen,

Verder heeft de E,V»C, - en met haar de partij - vrij veel
aandacht besteed aan het geschil bij de Dienst Uitvoering varken
(D*USW,). Enkele plaatselijke bestuursleden van de E.V.G-. uit de
Prov» Groningen, bezochten per auto door genoemde Dienst uit te
voeren werkobjeoten in de Slikken (dit zijn öo buitendtjks droog-
vallende grinden in de Dollard en de Waddenzee langs de kur.t in
de Provinci-j Groningen)} waarbij aan do arbeiders v/erd LI ̂ de g ede e ld,
dat men had besloten onmiddellijk het werk neer te leggen: ondat
ven hen werd geëist dat zij Zaterdagsmiddags zouden doorv/erken*
L"3?.e ontevredenheid werd door de E,V,C, uitgebuit om hen tot sta-
Icing over te halen, Aan de bij de &,VSC* georganiseerde arbeiders
werd een steunuitkering beloofd k f,84.- per week. Hot werk moest
die/elfde dag - 15 April 1949 - worden neergelegd, terwijl de
L.V.C- -leden werden opgewekt, dat zij de volgende morgen - 16
A.T>ril 194:9 '- door posten moesten trachten doorgang van het werk
te verhinderen. Daar er echter bij de D,U,W-> een bepaling bestaat,
rat arbeiders die tot staking overgaan voor de tijd van oen jaar
-.•orden uitgesloten van tewerkstelling, voeldan de betrokken ar-
bcidoys er niets voor te staken, Zij wisten zonder medewerking
•van enige organisatie met de D»U»WS tot overeenstesaaing te komon,
coor iedere dag een uur langer te werksn, en zodoende hun vrije
""•:terdagmiddag te behouden. Dit blijkt thans echter niet naar öe
-in van do Ï..V.C» to zijn, die blijft doorgaan onder de arbeiders
te ageren en hen aan te sporen tot staking, teneinde de D-,UrW, tot
funstigor voorwaarden te dwingen, hierbij aanvoerende, dat onder-
hendelingen tussen werknemer en werkgever door tussenkomst van een
r^ganisatie dienen te geschieden en de belangen van de arbeider
aoor de L^C, het best gediend zijn. Uit alles blijkt echter- dat
co E.V.C, or ook nu weer naar streeft ontcvrbdenhoid ondi.r do ar-
Deider s te wekken sn te doen toenemen.

In samenspel mot de E,V-C» werd ook door C,P,NS - functionaris-
sen elders in het land gesproken over de slechte omstandigheden
waaronder de D,U»W«-arbeiders in Groningen hun wark mc-sten ver.-
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richten. Teneinde daarin verbetering te verkrijgen was een staking
uitgebroken. De gemeenteraden van Finsterwolde en 3eerta hadden
besloten de stakers uit de gemeentekas te steunen, doch de 3urge-
meester had via dg Commissaris der Koningin weten te bereiken dat
deze besluiten vernietigd werden, aldus deelde G.J.Harmsen te
3r.da in een openbare vergadering mee. Volgens spreker was dit in
strijd met de democratische beginselen. De gemeenteraad van Pin-
sterwolde had als reactie hierop de Burgemeester uit zijn functie
van secretaris die? gemeente ontslagen.

De drie E. Va C, -gasten op het te Moskou gehouden Vakvereni-
gingscongres, met name Blokzijl, Boshart en Brandsen, hebben.
meestal afzonderlijk, in vele E, V. C, -bijeenkomsten propaganda ge-
maakt voor de voorrechten, die de arbeiders onder het Sowjet-re-
glem zouden genieten.

A>N=>J.V« - Tengevolge van mutaties werd de dagelijkse lei-
ding van het"~jeugdvertond gewijzigd en uitgebreid, zij bestaat
thans uit Maroua Bakker .- 3e t ty Zeehandelaar > Wim de Vries, Sie
Geugjea, Wim ̂ VrieflngT~7oo-D i Wolf f , Huugh van Langen. Di'oBerke
der . Ge r r V Horjïelear , R ie Geugjes en Óerjuvelo t . Gerrit Hor se ~

~~ ' dTs~~ tevens belast raet 'de redactie van het blad "EEN".
Een Initiatie f comité te Amsterdam, waarvan de moeder van

Ratio Koster als secretaresse fungeert, eist de vrijlating van
Erio Mol en Piet Lengend! jk. Beide bekende A.N.J.V^-ers woraeii;
evenals Ratio Koster tevoren, aangediend als personen, die weder-
rechtelijk van hun vrijheid werden beroofd wijl zij zich; in gewe-
ten verplicht, gekeerd zouden hebben tegen militaire machthebbers 9
Het' voornoemde voorlopige comité spande zich de laatste weken
vooral in om adhaesietetuig.ingen te verbreiden en tegen de ge-
stelde strafeisen te fulmineren,, In een hoofdartikel in "De Waar-
heid" (7-5-1949) wsrd deve activiteit geprezen en bekrachtigd
met de eis "Mol en Langend! Jk moeten vrij l".

De Wereldfederatie van Democratische Jeugd (Vf4F,D-Y.), 7e-
telend te Parijs;. waarbij het A. N. J. V. is aangesloten, verzond
een telegram aan de Nederlandse Minister van Oorlog» Daarin würö.
de onmiddellijke invrijheidstelling geëist van de beide zo cvon
genoemden en van Gerrit van Praag. Energiek werd geprotesteerd
"tegen de inbreuk OTJ het recht van vrije meningsuiting".

0,P.STJ% - Deze mantelorganisatie hield 26 Mol j, l» een. ka-
der confërentTë" te Amsterdam. Zij bleek een onderdeel van het vre-
desoffensief der communisten. Deze Organisatie van Progressieve
Studerende Jeugd verklaarde o.m. , dat bepaalde "onge zuiverde"
leerboeken en andere onjuiste leerstof, in gebruik bij vele Ne-
derlandse onderwijsinstellingen, rtin feite medewerken aan het
"kweken van ongunstige en voor de vrede schadelijke stemmingen
"ten opzichte van andere landen en volkeren" .

De kader conferentie besloot een commissie te benoemen, "die
"een onderzoek zal instellen naar de-*e leerboeken, alsmede naar
"voor de vrede schadelijke propaganda in het kader van het Neder-
'•landse onderwijs" (secretaris L. de Jong, Admiralengracht 96-1,
Aaisterdam) ,

Als instructiebled voor de kaderleden van de 0SP»0SJ. is
thans het eerste nu*nmer van "De Vuurpijl"' verschenen. (Red. en
Adm. L. de Jong, AdTiraiengracht 96, Amsterdam-W»).
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g-O-S.^" - Qnclar auspiciën van de Sowjet-ambaü-
sade wsrd dóór- do^e veVe^lgisg ssn. reikende tentoonstelling over
^Opvoeding en Onde/wijs in de Sov/jet-Unie" gehouden, Amsterdam had
cl 9 priiiieur; Zatoraag 14 Mei' vona in Den Haag de officiële opening
plaats in tegenwoorcl löid van L'owjev-ambassadeur Valkow*

De vereniging 'Nederland -U. S. S „B,"' heeft zich in de afgelopen
verslagperiode, In wedijver met leden der C,PaN.# beijverd OTJ. stel-
ling te nemen tegen de openbare vertoning van de film '"n -t g^val

j Gou?enko:t (The Iron Curtain - -/ie hoofdstuk I van dit overzicht),
| Aan namens de vereniging terzake verspreide pamfletten is het -vol •
j gende ontleend:
j "WéJöOïi GLEN PREMIERE IN AMSTÜBDAU?
i "Als men een nieuwe film uitbrengt /wordt die eerst in Amsterdam,
l "soms weken en maanden echtereen vertoond, alvorens Ken hem naar

"andere plaatsen stuurt j
"Schtor, de Amsterdamse bevolking 7ou een dergelijke doortrapte

>•-- "oorlogs-oropaganda niet nemen- Protesten, opstootjes e<,c„ souden
;• "het gevolg zijn» Zelf a in Den iïaag, waar cle premiere j-eeds was
| "aangekondigd, heeft men het niet aangeduriM.
| "Men gaat het in het Zuiden van ons land proberen, omdat men van
i "mt>ning is, dat de ovsrwcgünd katholieke bevolking aldaar minder
l "strijdbaar is, minde-» de ware bsdoelingen zal dooj'7-ien*
; "Toont dat Zuid-Nederland., niet minder strijdbaar is dan-Amsbsr-

"dain, dan Brussel en Antv.'erpea, waar vertoning van deze film door
"actie dor bevolking moest v/orden gestaakt" .

Vereniging 'Nederland -Polen" - Deze trad haast nog niet op.
n n -il -na-̂ BÉ.J'̂ i .. . J-r*, „mui i n ....i nv~, y«n •.-««_.« *VM< viv. ' "" , -~

Mnvankelijk hsddej:; talrijke vooraanstaande Nederlanders ::ich be-
reid verklaart, zitting ta nenen in het Gomité vau AaiitevèJing*
Aange?.ion hot orgasji acr vorcniging kenmerken ging vertonen een
propagandoblad t o '/ij.n ton dionste van hut commuriistischs eenheids-
regiem in Polon, bodcüicten tegin 1949 enkele Leidse Hoogleraren on
andere bokonct pcrsnonlijkhcdan voor het lidmaatschap c-vr vereni-
ging,

— ïliXiS* ~ ̂  Nederlands?; Vrouwen Beweging bleef zich actief
toeleggen b'p do propaganda voor on tegen vela zc.ksns dis <3o C-?»Nf
politiok, oconomisoh t;.i anderszins van dionst kunnen zi jn . In ML-
ütcrdam helpt de N*V-.3,: vcor do kindoron van do ''Eilanaon" Kgn,
kind er kamp on organicnron •. Dit r/ou geschicdon in samonv/crking mot
do Snooltuinen on het A,IS7>J>V3

Vor exiiging van I)omocrat is chc Jur i s t en -.HolLand - Namens de
Ncdcrïê-.ndse së"ct ré" dezer ™c omun l s t i s oh georr8ntcerdo*'intcrnatio--
nalo juristenorganiaatie word door da bekende C,F,N.-Ci-s M1--.D''1»
3,J*Stokvis en Mr.CoTDnthoven bij de Engelse ambassade tologj-afis?>
geprotesteerd tegen de arrcstatio van Gerhard Eisler (de iüL>:°"...
ingevolge Britoo rechterlijke uitspraak vrijgelaten Duitse commu-
nist), Bodoölde vereniging liet voor dit papieren protest nimmer
van 7.ich horen 7

_ " De groüpen rond het blad De Vrije Katheder
blijV3Ïï"7ich laet-rTooy-drachtaa van politieke, wetenschappelijke
en culturele aard ba^ig houden, voornamelijk in het Gooi en in
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grote 3toiïon.? Voor de afdaling hst Gooi sprak de communist Dr.
Po.tak ovr,r RUOC^U^. ::Iee"~Iri~H£arleitï heeft het C,P «K.-Kamer lid

J,van Santen g&spx<oirün o7ur "Hst co:nmunismo als voorwaarde tot
geestelijk^ v: ijhold" t Ds' voorliefde van het merendeel dezer V.K.-
ïieden blijft uitgaan r.aur de ü.B,S ;K» en haar doelstellingen van
ui teenlop^r.';t- ac.r3 =>

"v~r NODEK" .

In het najac.r van 1243 organiseerde de S.V.C, een aantal
feestelijke bijserJsorjïïtsn (cabarotavonden 6. d . ) ten bate van een
fonds "Hulp 35 j? o n-' .3 r « Nc:i-;.a"c Het is niet identiek aan het meer-
malen vor^olde óol'cie .j iteitsfoncs der li.V.C. (*ie hiervoor maand-
overr.icht ïo-,t-iy4S.; tl-,25 t / m - 27).

He L 3'onó.r. vrar-^ veeds OTJ 31- 10-1947 te Amsterdam opgericht
als I;,7,C, Stiontlne "Hulp aij'/ondere Noden".

Aanvankelijk stelde do stichting ?ich ten doel personen,
clie leden dor tionlielus Vülr Gont,-ale zijn, bij te staan in onvoor-
?ier.e omut.andJehoc.Gr... r'?. e door geen algemene Eiaatschaptjeli jke in-
stelling kunnen won don' vpT-hol-oenr Do stiohtingsacte werd op Ü2
Maart 19'r9 o, in, in d:\ar -Jo%;e gev;iJ7igd, dat in bijzondere geval-
len het bcötuur naar inlicht ook hulp kan verlenen aan personen,
?1<3 geen lid de-1 L 7:C. ^ i jH j mits düze personen werknemers (neem-
s!:erü) :?ijns Gezion de *of>r ruime redactie van het betrokken ar-
tikel bestaat de mogelijkheid om, 7onder in strijd met hot doel
der stichting te hmaejji .aj o.c- t-jüchikbare geldon ook te bestemmen
voor stof'n c.an 3tal'C'ps>

VO"J,QKS hc't l.^V.c -hoofdbestuurslid Bertus Vorhe^ul was de
op do bi jGeiikcins^ea gehoven var raskclijkheids belasting Kor vele
gemeenten tor -osoliiicklr^; van hot fonds gesteld, omdat men aannam,
flat do onbropfst veja dezr; speoiale avonden bestemd was voor een
Ifcfdadig doel c Enke.le gcmeonton weigordon echter do gevraagde
restitutie»

De ctlchtii'.g v;erd opgericht door J. J «van V/ijngaarden. V/ormer-
VQ3!-, H, 3» -lid der r;, V, O, t>n Col- . N* -er Tvoor^ltter);

'oc/,'^ i-: ; en ?,-,p,Butjf;ela.ar , Amsterdam, pehnïngmees-
beide lant-sten l,, y»C: -Fond8bê"s"tuur"sledent Ieder van hen
te- f,50,." in he'-j Rtiaht,:'.ngsfonds. Met bijdragon van de E.V.C.

en e.ndera vrijvilligy g'.rten.t alsmede uit inkomsten, voortkomende
uJt boleggl ngon ven hot sticht ing s vermogen', wilde de stichting
lengs wettige \we het bo-vynvormelde doel trachten te bereiken.

De TRaaf' vcua ïooyi^ht bestaat ua wijziging en aanvulling
dc'or de Landöli.;ke Kao-I fier > .V 0 C. viit de volgende personen:

te Linschoten 15-5-1895, ver-
; Loidsegracht 11V-III, secr. H.3.-

f B . P, S. H. J 7 -E. V. G.
J^nocnT^Territ , geb t ';e Saa^tlam S4-8-1915, won, te Zaandam, Sluis-" ' ' ' * r - . ^ ^ .

b3 t-3 A'iioCórrlsm 7-10-1903, won. te Amsterdam,
SrTokerl6Straei-J""29.-ÏI , lid 'J,xi • -SjjUCj
ÏÏSEi9fi4j?2S£ii» f-'031 *•<••• Woymor TW*5-19U, won, te Koog a/d Z,aan,
3r'eë"dvreor"~69 , voorzitter ü.3'»-As3.WsB?
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Van PiJk, Comelis Maria, geb. te Rotterdam 29-1-1916, won. te
Amsterdam, Barent37straat 42-1, secretaris H.B,-B.H,3.V.
D-3 Jong. Lui 17. en. geb. t'e Leeuwarden 12-7-1898, won, te
3estevaerst~uat 269, voorzitter H.3,-Spoor»
' J»

V. NEP. VER, VAN EX-POL1TIME GEVANGENEN (UIT DE BEZETTINGSTIJD)

Tegen het besluit van het Buitengewoon Congres dezer ver-
eniging (Utrecht 21-5-1949), waarin het lidmaatschap van de C»? „N-
onverenigbaar is verklaard met dat van de N.V.L.P.G. , rees in tal-
rijke afdelingen verzet. Te Amsterdam en Enschede leidde deze op-
positie tegen het hoofdbestuur tot een afscheiding. De proteste-
-r-onden beweerden, dat de N.V.L.P.G, zichzelf had opgeheven door
het nemen van de gewraakte minderheldabe slissing, die inging tegen
de wil van de meerderheid der leden.

"Do Waarheid" had reeds tevoren heftige aanvallen gedaan op
hen, dia zij doodverfde als initiatiefnemers van het anti-oonaziu-
nisiae. In de bladen van 23 en 28 Mei 1949 (Amsterdamse editie}
tloek ten ovorvloedo, dat do redactie van het communistische blexi
•̂ ich bij voorkeur bediende van beschuldigingen van persoonlijke
aard .

Woensdag 25 Mei j. l» besloot Amsterdam, zijnde de grootste
afdeling der N̂ E.P'iG., , een nieuwe organisatie van oud-ver?et-
strijdera op brede grondslag op te richten.

De afd. üJischede van de N.V.E.P.G. nam kort daarop de be-
slissing om öe afdeling af te schelden van het hoofdbestuur. Daar
word een voorlopig comité gevormd ter regeling van de lopende za-
ken. De afdelingen Den Haag, Rotterdam, Almelo, Delft en Zaandam
verklaarden zich in hun ledenvergaderingen volgens "De Waarheid"
in meerderheid tegen de uitsluiting der C.P.N.-ers.

In sommige afdelingen leidde het voorstel tot uitsluiting
tot opgewonden debatten. ILnige weken voor Amsterdam' s besluit om
zich af te scheiden diende de hoofdstedelijke afdeling der
N,V.L4P.Gtt een motie in o.m. voorstellend, dat in iedere afdeling
een ledenvergadering 7ou worden gehouden, waarin het Hoofdbestuur
zijn voorstel zou verdedigen en toelichten, terwijl een lid van
hot Partijbestuur der C.P.N. De Waarheid, tevens lid van de ver-
eniging, de gelegenheid zou krijgen de opvatting van de C.P.N.
inzake do verdediging van de vrede en onafhankelijkheid van Ne-
derland, toe te lichten.

VI. WERfrLD FEDERALISTEN BBVffiGING.

In hst oerste nummer van het Onafhankelijk Weekblad "Hot
Saterdagavondblad", (15-2-1947) plaatste de redactie een oproep,
uitgaande van het Actie Comité voor Wereldeenheid. Zilj tekende
daarbij aan:
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"Gelijktijdig met het opmaken van de copy voor ons eerste nummer
"van het Zaterdagavondblad, ontvingen wij het verzoek van het Ac-
"tie-Conité voor Wereld-Éénheid, onderstaande omroep in ons ope-
"ningsnumnfir te mogen plaatsen. Waar wij een gelijkgericht doel
"nastreven, is het ons een voorrecht genoemd Comité van dienst te
"kunnen zijn. Hierom laten wij genoemde oproep in extenso volgen",

" De voorzitter en initiatiefnemer van het Actie-Comité was
P.F.Kremers. kunsthandelaar, wonende te Amsterdam, die het verzoek
van 7fjn Comité tot plaatsing van de oproep verzond aan p.F.Kre-
mers, hoofdredacteur en opricht r van "Het Zaterdagavondblad".
Deze verklaarde daarop :.n zijn blad (zie boven) gaarne aan het ver-
doek van zichzelf te willen voldoen.

De Wereld Benheid Beweging, die na korte tijd Het zaterdag-
avondblad tot haar officieel orgaan promoveerde, werkte tot 1948
met een Centraal Aotie-Comité en met plaatselijke Aotie-Comité's.
Voorzitter van het Centraal Actie Comité was P.F.Kremers, die
door zijn optreden grot-e invloed op de W.E.B, kreeg. Op 19 Maart
1948 fuseerde de W.IL.B» met de Beweging voor Federale Wereldrege-
ring, Zij vormden samen de Wereld Federalisten Beweging. Het Za-
terdagavondblad werd omgedoopt in "De Wereld federalist".

Voorzitter der W.F.3. werd Dr.C.JtSchuurman te Amsterdam.
P«FïKremers werd belast met propaganda en organisatie. Als tweede
hoofdredacteur van "De Wereldfederalist" kreeg hij A»Dienaar Kok
te Amsterdam naast zich.

Na de fusie steeg het ledental van de W.F.B, aanzienlijk.
Daaraan 7al het feit niet vreemd rijn geweest, dat het hoofdbe-
stuur er in slaagde vele vooraanstaande Nederlanders instemming
te laten betuigen met het streven naar Wereldregering als enige
uitweg uit de tegenwoordige toestand,,

De verklaringen warden ter propagering van de W»F«B» benut.
Het comité van aanbeveling dezer beweging bevatte o»a. de namen
van negen bekende hoogleraren. Een later uitgegeven "Appèl" werd
ondertekend door ruim 200 hoogleraren.

In Ootober 1948 werd P.F»Kremers voorzitter van het dage-
lijks bestuur der W.F.B,; Dr. C «J". Schuurman werd vice-voorzitter.
AoDienaar Kok nam nu alleen de hoofdredactionele leiding van het
blad op zich.

Êegin 1949 begon het in de W.F.B, te rommelen. Het beleid
van PuF.Kremers vond kennelijk niet de goedkeuring van alle be-
stuursleden. Het resultaat van deze tweespalt werd uiteindelijk
vermeld op de voorpagina van "De Wereldfederalist" (No.60 van 31-
5-1949)e Do Algemene Raad had namelijk uit "droeve noodzaak" met
grote meerderheid van stemmen besloten vijf leden te royeren (o,a,
A.Dienaar Kok en C.J".Schuurman te Amsterdam)* Onder deze bekend-
making van het Dagelijks Bestuur der W.F.B, werd een openlijke
belijdenis van schuld door Dr«0»«T.Schuurman voornoemd geplaatst,
met een naschrift van de. algemeen voorzitter P»F»Kremers, waarin
werd geadviseerd om op het a.s, congres der W*F.B. het royements-
b es lui t t„a,v. Schuurman alsnog ongedaan te maken»

Inmiddels is als verantwoordelijk voor de inhoud van het
eenmaal per veertien dagen verschijnend blad "De Wereldfederalist"
de naam G3H„Honing vermeld»

Voorts heeft Piet F„Kremers in het nr. van 31-5-1949 het
plan geopperd een "Internationaal Legioen der Wereldburgers" te
vormon met als di~/ote en jerste doel: organisatie van de wereld-
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volksstemming In 1950e Dg schrijver ziet het Legioen als een cen-
traal geleid legsr. Volgens hem zullen vooraanstaande federalisten
in Frankrijk en Belgl.3 ook daar het Legioen organiseren,,

In Nederland, aldus de uiteenzetting van Krotters, zou in
iedere gemeente een ''Vrijccrps* gevormd moeten worden onder een
uLaatselijks ''commandant"o De gezamenlijke "vrijcorpsen" dienden
net vredeslogioon te formeren,, Actiedoeleinden voor 1949 in Neder-
land waren; £50 vrijoorpsan en een periodiek met een oplage van
300 e 000' exeroplaron o

Kr* r-'j r-s deelde verclsr In zijn artikel mede de overtuiging
niet te kunaei de Ie a van hen die menen, dat de V\T,F„3. naast het
Legioen geen raden van testaan meer zou hebben» Hij hoopte dan
ook op mei^verking van het aasB Congres der W.I1.3. aan zijn plan-
nen. Voorlopig wilis Kjemars geen enkele bestuursfunctie in de
Wrï^B, aanvaarden, ofschoon hij in hetzelfde blad nog als Alge-
meen Voorzitter weri ciangedlend. Voor organisatie van het Legioen
wilde hij de handen vrij hebban* Velen uit de leidende kringen der
YtVF»B, ?ioudenf aldus Kremers, hun sympathie reeds hebben betuigd
met d d oyrich:;tngst!lannenu '

PiJiKremerSj oprichter van het Internationaal' Legioen dor
Wereldburgers, dead reeds voor 1940 van zich spreke . als vooraan-
staand revolutionnair en anti-mllitairistisch propagandist. In
1946 WPS hij secretaris der Nederlandse Bellamy partij, afd. Am-
sterdam. I.a Mei 1916 stolde hij zijn kunstzaal ter beschikking
van kunstenaars, die een tentoonstelling organiseerden ter onder-
steuning van het verkiozingsfonds der C.P,N. 15 Mei 1946 werd hij
door de Ie Kamer van Arr<? liechtbank te Amsterdam in staat van
faillissement ves-kl-iardr. In September 1946 richtte hij de Partij
van de Daau op ite^arn.^n me* H,3«Bakker te Amsterdam, later propa-
gandist der V*»F:.3 }. Kremers werd op 24 September 1946 gearres-
teerd en t, e r taschikking gesteld van de Off. van Justitie te Am-
sterdam, vji'/.oke opruüïiig tegen het wettig gezag, i«v*mé de uit-
zending van tircepoh naar Indonesië* In September 1946 werkte hij
als voorzitter van do Martij van de Daad samen met de Nederlandse
Bcllaiay Partij on de "Vredestichters" van Prof „Poot jes» In Febru-
ari 1947 richtte-hij de W«reld Eenheid Beweging op.

VII, 3g

Na terugkeer faV)?§\, 20 tot en met 25 April 1949 te pa-
rijs gehouden zgn. Vr:é>imi4'-f.gïès;.'t(reeds vermeld -In' het vorige
maandoyerzicht) heeft #Jul^*-J£s£' voorzitter1 van''de "Perhimpunan
Indettösia- -. tl jd'sns eVK T:e"ArièT6frd.am gehoudeA openbare vergade-;.
ring van :iêt voorlopige '^Yï-Sviülcomité Amsterdam Noord" gesproken
C\PJ' hiT1; Vviïlö'cp'-V^.clo. p'voeut'tenissen l, Indonesië, over de ver-
r.^agc-rL die ücü' NsxT^rI,^Ti': v. i^en gosühonden en over-de drang naar
/ j i jhü i - i •ft^'f-j'•*£'-**.:*."•.'• .•:'.:;-r.vlf.Eohi; volk leeft. Zijns inziens wil-
10n"i-^ lii-ic^o-.->.!."»•-, i • • " ; . . * /•;.->.-•.?.t niöt raeer met de Nederlanders

vaart in het rog van
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Deze woorden impH oeren, dat de strijd tegen Nederland moet
v/orden vc^i '—M<*t - wat in do communistische terminologie
heet - de ""bevrijding*' va& Indonesië een feit is geworden.

Do ot> 7 Mei j,l, te Batavia tussen de Nederlandse en Indo-
nesische delegaties gesloten overeenkomst heeft-derhalve aller-
minst de instosning van de P*I>, noch van de C.P.N.j welke orga-
nisaties, zoals al hij herhaling is gebleken;, één lijn trekken.

In een lange uiteenzetting heeft het Dagelijks Bestuur der
C;P-N, het gebrandmarlto als een verraderlijke daad, dat Hatta en
öutavno - naar verklaard is -' hun invloed zullen aanwenden om het
nationale ve.r^öt" (cUlj het verzet der guerilla*s) tegen de kolo-
niale overheersers 'te doen staken."Met het oog op het succes van
'hun heldhaftige strijd."- aldus wordt verder in de C.F.N.-uiteen-
7'otting ge?egd - '"en gesterkt door de verplettering van het Ame-
"rikaanse impev-ialieme en /IJn Hatta's in China, 7ullen de natio-
"nals en vooruitstrevende massa's van het Indonesische volk zich
"nog meer bewust worden van hun kracht en met nog meer moed de
"strijd voor iiondcsrd procent vrijheid voortzetten".

Dat do strijd en do successen van de communistische legers
in China de balangsteHing der Nederlandse communisten hebben ge-
tuigen o*a, de berichten In het dagblad "De Waarheid" over "de
bevrijding van China1'» Het Partijbestuur heeft verder niet nage-
laten om met eon door P^e Groot ondertekend telegram fie Chinese
ooinraunistenleider Mao Tse Toeng geluk te wsnsen met de "bevrij-
^ing" van Sjanghai..

De opeenvolgende successen van de communistische legers in
China gebruiken do Nederlandse communisten door bij hun propagan-
da daarop te wijzen,»

Zoals Moskou de politiek volgt om de Chinezen in Oost-Azie"
te beïnvloedon en e^n intensieve rol te doen spelsn, zo zal ook,
ao C4I'T.N. in -Suder-laad, als dit door Moskou verlangd wordt, mede-
werking verlenen aan de beïnvloeding en het gebruik maken van de
hier te Idnde vertoevende Chinezen* Enkele comomristische Chine-
zon te jurist9i'iam - tevens leden der P«I. - staan sedert enige
tijd geheel aan d<3 zijde der C.P»N» en zijn bereids doende hun
invloed te do'sn gelden op de Chin'öse studentenvereniging "Chung
Pon Hui;{; waai'bi'j löi.ders der "Perhimpunan Indonesia" ook een rol
epelen, Oo's« door toezending - bij wijze van propaganda -,van het
orgaan t?V/arta Indo.^3siav' der ?3I» aan de leden der "Chung San Hui")

De afdeling Boa Haag van de vereniging "Nederland-Indonesiff"
heeft aan haar Iedon eon circulaire gezonden, waarvan met een
woordelijke weergave nelding is gemaakt in het blad "Vrodesactie1*
van Mei 1949/ orgaan van de "Algemene Nederlandse Vredesactie",
oen links georiörit&.irde anti-militairistische organisatie.
Bedoelde circulaii-o luidt:

"Het bestuur van cU; afde Den Haag van' de vereniging rtNeder>
"land-IndonesiC'5 v/1.1 oen poging doen de meer progressieve lectuur,
"die in Nederland ^oi-sohijnt, onder de ogen te brengen van on?e
"militairen 5.n InCcneaiÖ," van onre ambtenaren, van het personeel
"in dienst van particuliere instellingen en verder onder de ogen
'?van ieder in IndonesiS, ongeacht de landaard, d j e hierin enig
"belang kan stellen* Men kent in Indonesië deze lectuur niet of
"ternauwernood,, t er-wijl weekbladen als "Elsevier's weekblad1», "De
"Linio" enz. als Tt waro aan ieder worden opgedrongen. Men weet

- 15 -
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•!dus riet wat' ar leeft in progressief denkend Nederland» Bovenge-
"noen-d Instuur v/il een poging doen hierin verbetering te brengen,,
"Wij VQi-aoekon daarom on-ze leden en ieder, die dit artikel mocht
"lezen
"13 hun progressieve» week- on maandbladen na lezing niet te ver-
" nietïgen, ma&r te a t ui1 on aan de secretaris van bovengenoemde
n vereniging! J"ftJ";Ivïa&t3iani Kamillestraat 29, Den Haags
"20 aan ditzelfde secretariaat toe to sturen de namen en volledige
M adressen van familieleden, vrienden en kennissen van elke land-
" aard in TMonssiS, van wie kan worden verwacht, 'dat ze de?.e
" literatuur in Div^er of mindere mate zullen waarderen,
'•' * Bovengsncemd secretariaat sorgt dan verder voor doorzending
"naar Indonesië,
" Ook de ladoiiosiörsj die hier in Holland vertoeven en van wie
"verondersteld kan worden, flat 7ij de?e lectuur niet onder ogen
"krijgen, zal rien met dc-üo actie ?.ien te bereiken".

11 Juni 1949,

VIII« O VERSTOFT VSS.
Zfë" bladzi JdV"l6*Vn



OVERZICHT DER STAK.INGUJ IN MEI 1949. - 16 -

Bedrijf,

S t uo ad oor s op
verson» objec-
ten to
Amsterdam r.

NV. Utrecht se
Wegenbouw Mij.
werkzaam te
Hengelo «

Stucadoors ts
c-Fissenheim.

Stuoedoors te
Roosendaal,

JÓUCaeOOrS te

Arnhem.

Stucadoors te
Alkmaar „
ütucadoors op
vorsoh.ob jec-
teii-lSon Haag*
Stucadoors te
Dordrecht.
Speelgoed &
Kinderwagen
f abr » te
Leventer.-
Stuoadoors te
Doventor.»
Stucadoors te
Leiden.

•Stucadoors te
Amersfoort.
Stucadoors te
Üoest.

ütucadoors te
Groningen.

Aanleiding,

Protest tegen terug-
brengen ven loon tot
bij CAO toegestane
hoogte.
Eis: verhoging loon-
toeslag voor gedeel-
te der arbeiders.

Zelfde actie als stu-
cadocrs te Amsterdam.

Idem.

Idem,

Idem,

Idem.

Idem.

Protest tegen het
feit, dat geen vrije
deg werd gegeven op
Nationale feestdag.

Siolfde actie als
Stucadoors te A'dam.

Idem»

Idem.

Idem.

Idem»

Inmenging
Vakbonden.

Actie door
EVC-ABWB
geleid.

EVC-ABWB
steunde »

EVC-A3WB
leidt actie.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

NW bemid-
delde.

EVC-A3V©
loidt actie.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Resultaat .

Staking duurt
voort.

Stakers ontsla-
gen, werk cloor
anderen voortge-
zet ';

Staking duurt
voort.

Idem.

Aantal stakers
hervatte het
werk, ander en ver-
trokken naar
elders»
Staking duurt
voort .
Idem»

Idem.

Stakers eerst
ont s Ie ge n ; lat e r
allen woer nor-
maal tewerkge-
steld.
Staking duurt
voort.

Idem.

Idem <

Idem*

Idem«
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^e onder de stakingsstreeiD vermelde getallen geven het aar-
tal stakers aan.
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te

Stuoadoors te
''{otterdem.

Stucadoors te

DUW-arboidera
Care l Coenrafcd
pold er -b likken
Finstsrwolde.

Stucadcors to
Tilburg.

te

7+••' rr~e actie als stu-y ''Sr
cadoors ta Amsterdam,

Idem,

Msen: vrije Zater-
dagmiddag on lan-
gere caohtrustpe-
riode,

delfde actie als
stucadoors te A'dam..

"il 3)71,

actie

I--\'.; -ARW3
leidt actie.

ld 33i »

EVO-BUW-
Bareau stook-
te on leidt
actio.

ËVC-A3VÜ
leidde actie .

voort *

ld om,

OtöSt n-;. C'AO,-
jifW: ho-vï..t.. }

jleidt actie,

• Vü.i-uichro"

btakirig &\".irn \, i

Protast tegen feit
dat revisie-arbeid
vau verke^i-d afge-
werkte producten
niot wer<? uitbetaald.

fc^/C-lid stocic-
"te ; NV?-KAB
bemiddelden.

Stucadoors te

i/d
T<ietmeubelin-
dustrie te

Zelfde actie als
stucaaoore te A'dam.

•JÊis:uittetallne %%
jaarloon als toe-
slag e

E.VC-A3WB
leidt e;ctie.

ÊVC-ABKM
stookte en
steunt actie,

op
jdireotie /a-r1"..
!mst 'j&ktü'.'d^ïi
Ï7OU b62rii'6i:GjQ;

duurt i £-t
j
{voert» •
'' l *
[Ste.kit.g duur-'; | 05 i
ivoori;. j
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