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VERTROUWELIJK

NIET QJJ:.
ACD/ ̂

PAR:
J? JAN, 1951Verbinding: Ho.12 19 Januari tMtöü*L

Do s s. 13/628 , IjACD;/,

Onderwerp: Verspreiding circulaire "Wereldcommunisme"
Datum ontvangst bericht: 16 Januari 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

B.O.S. van 26 October 1949
ÏTo.71327 M.v.B.2.

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt mede-
gedeeld, dat de vragen, voorkomende in de eerste en tweede
alinea van dat schrijven, vooralsnog in negatieve zin moe-
ten worden beantwoord.

Bedoelde overzichten wordend 's-Gravenhage niet meer
,u/ver spreid, (einde)



Betreft t Ir* C,J.A. Heek,
Groot Hertoginnelaan 139,
1 s*3ravenhaga*

Gevraagde Is genaamdf
Cornelis Jacob Adriaan Hoekf geboren te Ke<3iri(ÏÏ.I«)
l Hovember 1920, Jed** geen kerkgenootschap, wonen-
de te *s-Gravenhage, «root Hertoginnelaan 139»

Hij is een zoon vani
Cornelis Johannes Hpekr geboren te Zevenhuizen 11
Februari 1888 (overleden) en Vletoire Obdeljn. ge*
boren te Heester Gornells(N,ï.j 19 Januari 18%t

Betrokkene is op 20 Februari 1949 te
Athene gehuwd met t Helen. Apostq̂ -Opoû pu,, geboren te
Athene 18 Juli 192§>

Zij is in het bezit van een paspoort No,
467490, geldig tot 25 April 19?Q.

Vroegere woonplaatsen en adressen van
C*J*A, Hoek sijni
Komende van Batavia'
18-7-1935 *a-Oravenhage, Fuchsiastraat 34,
25-3-1943 * Mesdagstraat 28,
28-12*19*3 Delft, Toorstraat 45*.
1-9-1945 Lelden, Vitte Singel 9o,
15-9-1947 '8-flravenhage, van Beesstraat 49»
24-8-1948 * Samftstraat 59,
4-7-1949 " ftr* Hertoginneiaan 3L3»t*

De vader C.J.Hoek was in zijn leven
rechter te Batavia» De moeder Y*Qbdeijn woont te
1s-Gravenhage in dt van Neijenrodestraat»

Betrokkene behaalde in Hel 1947 d* titel
Van Meester In de Rechten aan de universiteit te
Leiden*

Sinds l September 1947 is hij werkiaam
bij de 7e Afdeling van het Departement van Justitie,
Koninginnegracht 21 te 's-Gravenhage*

Hij verricht aldaar slechts ondergeschikt
administratief werk» Door hem worden als zodanig, me
de de zaken behandeld, regerlngs-pupillen betreffen-
de» Mr. Hoek Is een openhartige jongeman met een nog
kinderlijk karakter*

Hij leeft bulten kerkelijk verband*
Met politiek bemoeit hij zich niet» Van

huis uit zal hij Y.V.D. georiënteerd zijn.
Plm, 344 maanden geleden was Kr. Hoek

in het bezit van een circulaire waaraan een ant-
woordkaart met een machtigings-numiner was bevestigd*

Deze circulaire, mat machtiging, was hem
waarschijnlijk toegezonden. Dese circulaire betrof
een reclame tot net doen van bestellingen van druk*
werken, zoals vislteks.artjes, trouwkaarten, enz,.

Nadat Kr. Hoek een en ander aan een zld-
ner collega1» had getoond m gevraagd of hij er mis-
schien interesse voor had, heeft deze g«antwoordl
"Wat vreemd dat hierop geantwoord moet worden op e«a

kaart met een machtig Ing s-nummer% Kr. Hoek Heeft daarop de P«T»T.
opgebeld en aan een Juffrouw gevraagd aan. wie be-
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doelde machtiging was toegewezen* Waarschijnlijk door*
dat hij zich daarbij aandiende met de «oorden* "U spreekt
met Mr. Hoek van hei Departement van Justitie" werd hen
zonder meer medededeeld dat bedoelde machtiging «as toe-
gewezen aan de Hendels- en Reclame onderneming "Arroto",
Prinsenstraat| 's-Qravenhage* Die juffrouw deelde hen te-
ven* mede dat het haar «as opgevallen, dat er zoveel be-
langstelling bestond voor dat machtigIngs»nuramer# laar
«as er reeds meerdere malen naar gevraagd*

Mr. Hoek heeft daarna de gemeentepolitie te
1s-Qravenhage telefonisch zijn wetenschap omtrent een en
ander medegedeeld*

De politie sou hem geer dankbaar geweest zijn
voor de mededeling omdat de Directeur van de Handelsonder*

.A neming "Ar rot e11 alles behalve betrouwbaar en een bij hen
,n': l «el bekende figuur Is* (zie de processen-verbaal contra

• j A.C.M, Veerkamp vermeld in het eerste rapport)*
Mr* Hoek voelde zich met de dankbare woorden

( van de zijde van de politie min of meer gevleid en heeft
toen om hen nog meer behulpzaam te zijn, aan de P.T.T, ge-
vraagd de adressen, op de antwoordkaarten vermeld, te mo-
gen ontvangen* Ook dit kostte hem weinig moeite in zijn
kwaliteit van "Mr. Hoek van het Departement van Justitie*

0e P.T.T. «ond hem de adressen toe, waarna
hij deze, op zijn beurt* deed toekomen aan de politie*

Hieruit blijkt dus dat van enige politieke
actie in deze zaak. van de zijde van Ir» Hoek, geen spra-
ke is» tevens staat het vast dat een en ander geen ver*
band houdt met de werkzaamheden van Mr* Hoek op het Dept*
van Justitie.

Vernomen werd dat zijn activiteit in date ge*
zien moet worden als een persoonlijke, voor hem aangename,
bezigheid*

Bij de gemeenta-politie te 's-Oravenbage is
slechts van hem bekend dat hij in 1941, al» student, op
last van de 3.D. werd aangehouden* (P.0*5/4-*41-68).

In de systemen van A.C,D. komt zijn naam niet
\' voor*

;

i .

's-öravenhage, H November 1949*
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Ond.: Verspreiding circulaire
ftW«reld Coainzunisrae",

's-Gravenhage, 26 O et ober 1949

n. a. v schr . van./"' T "'i. a^n L .B.
z . Co

V E R T R O U W E L I J K

Bede n.a.v. Uw brief van 16*9*1949 no» 15/628 moge ik U
verzoeken, wel een nader onderzoek te doen instellen naar de
de organisatie, althans de personen door wie cleverspreiding
van de overzichten ^Het Wereldcommunisme" aan VEERKAMP is op-
gedragen.

Voorts zou,ik gaarne zi^n ingelicht omtrent de identiteit
van de pejpso(o)n(en)f door wie de oopie voor dit overzicht wordt
opgesteld, alsmede aangaande de plaats waar en de firma of de per-
sonen door wie het overzicht wordt gestencild.

In verband met de mededeling in Uw vorengenoemde brief»
dat het overzicht sinds enige weken, - dus sinds «ngeveer be-
gin September 3*1. ** niet meer wordt verspreid.moge ik U nog
berichten, dat het rcodden September nog in een plaats buiten Uwe
gemeente werd ontyanpen.BiJ het overzicht was een gedrukte antw
woordka'art gevoegd, op de achterzijde waarvan men zich als abonné"
kon opgeven; de adressering luidde:"'s-Gravenhage, Machtiging no.
4SS".

Zo mogelijk zal ik nog gaarne vernemen, of de overzichten
inderdaad nog al dan niet regelmatig (wekelijks*?) worden verspreid
en iir-welke oplage.

Het Hoofd van <3e Dienst
na men s deze:

S.G.Crabbendam«

De Heer Hoofdcommissaris van Politie
te
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Aan: B IX
Van: B lUa,

Aanleiding: het rapport van B IXA5
dd. 25.9.1949» toegezonden
30.9.194», ACD no. 71S27.

Gaarne onderzoek naar de volgende punten:

1. Wie m T.vat ia Mr. G.J.A. HOKK. Politieke gezindheid?
Welke kranten & tijdschriften? üan zijn belangstelling voor
de afzenders van deze antwoordkaarten verband houden met zijn
werkzaamheid a/h Kin. van 'Justitie?'Zo neen- wat zijn dan
de redenen van zi^n belangstelling?

2* Y*'ie en wat is de P .T. T. -beambte, die de afzenders van de
antwoordkaarten aan Hoek doorgeeft? Politieke gezlndheidc &

" tijdschriften? Van welke a«rd is de connectie tussen ham
en Hoek? Eensgezindheid en samenwerking op politiek gebied?

2. Welke organisatie en/of personen staan achter Hoek ( en even»
t^eel de P.T.T.-man)?

Aan de Hoofdcommissaris van Politie fie fa-0ravenhage is
nader onderzoek gevraagd naar de achter Veerkamp staande orga-
nisatie en/of personen»

B lila
Bezien F.7",.:, s4 26-xüctober 1949.

o-
i.1" x
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Aan H.B.
van B IX.

OP KAART
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H) OCT. 1949'
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Ontvangen van I.D. Gouda*lnfofmaïïë~Tijgevoegd.Gouda
ingelicht.

30-3a-1949.
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Betreft: Verspreiding circulaire
"Wereld Communisme".

Op 22 September j.l. ontving rechercheur ITo. 15 uit han-
den van de heer Zerseboom, van de LD. Gouda, bijgaande cir-
culaire betreffende "Wereld Communisme*'.

De heer Kerseboom deelde mede , dat bedoelde .circulaire ,
met een antwoordkaart voor abonnement, vanuit den Haag aan
beter gesitueerden te Gouda wordt toegezonden.

Omdat nergens uit blijkt door wie de toezending geschiedt
verzocht de heer Kerseboom, mede namens de heer Commissaris
van Politie te Gouda, zulks van de zijde der B. V. D. te ver-
nemen.

Bij informatie bleek, dat de op de antwoordkaart vermeld
staande "Machtiging ETo. 433" op 18 Juli j.l. door de P. T. T.
te Den Haag is toegewezen aan j ^

Handels- en Reclame Onderneming "Aroto" , Prinsestraat
Ho. 132 te Den Haag.

Vernomen werd, dat de, namen en adressen, voorkomende op
de antwoordkaarten, op verzoek daartoe door de P.T.T. worden
doorgegeven aan Mr . , Q .J . A . Hoek r commies bij het Departement
van Justitie, 7e afdeling, Bureau C., Preventieve en Repres-
sieve Jeugdzorg, Koninginnegracht 21-22-te Den Haag.

Voorts bleek, dat de rechercheur Gros van de I.D. Den
Haag met een onderzoek in deze zaak bezig is.

"DlTTür'gorging van bovenbedoelde circulaire geschiedt
door j

Arnoldus O orne lis Maria Veerkamp , geboren te Den Haag
2 November 1924, Ued. , R. K. , beroepen» bediende , brandstof-
fenbewerker, expediteur, taxi- chauffeur, wonende te Den Haag,
Prinsestraat 132.

Hij is een zoon vanj
Arnoldus Engelbertus Veerkamp, geboren te Monster,

21 Maart 1891} en
Gornelia Alida Hulspas, geboren te Naaldwijk 14 Oe t. 1894.
Op H Januari 1948 is hij te Dan Haag gehuwd metj
Lydia Lankhorst, geboren te Den Haag 23 December 1929.

Uit het huwelijke werd één kind geboren n. l'. Arnoldus Gustaaf
Veerkamp, geboren te Den Haag 10 Augustus 1948.

fot 14 Januari 1948 was Veerkamp woonachtig op het adres
Loosduinseweg 61 9c te Den Haag.

Bij de gemeente-poli tie te Den Haag zijn de volgende
proce ssen- verbaal contra Veerkamp aanwezig:

II c/1 6/12-43-12076 Belediging.
Gr. 2 6/6-45-308 Diefstal cq. verduistering.
Gr. l 31/10*45-3101 + a Medeplichtigheid aan diefstal

door middel van verbreking cq.
heling .

Gr. I 6/11-45-P.D.G. 21-2 Diefstal.
Gr. I 17/11-45-3334 Diefstal door middel van verbre-

. king,

- 2 -
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Sr.I H/1-46-253 Art. 311 We tl), v. Str.
Bur.III 10/9-48-7464 Diefstal.
Rijkspolitie Raalte

11/2-45-345 Diefstal met "braak in boterfabriek.

Veerkamp heeft geen eigendommen en is geheel onbemiddeld.
Zijn zaken zijn van zeer bescheiden omvang en leveren

matige resultaten op. Het aantal antwoordkaarten, welke bin-
nenkomen zou zeer gering zijn.

Hoewel Veerkamp politiek delinquent geweest zou zijn,
komt hij als zodanig noch bij de gemeente-politie te Den Haag
noch bij de Rijks Identificatie-dienst voor.

Ook in de kartotheek van A.C.D. komt hij niet voor.
De door de heer Kerseboom overhandigde stukken gaan

liierbi j.

* s-öravenhage, 25 September 1949'

15-



Kan ongefr. zonder
nadere adresaand.
worden verzonden

Antwoordkaart

' s- G r a v e n h a ge

Machtiging No. 433

Ondergetekende wenst zich te abonneren a f 1.25
per kwartaal.

Naam

Adres

Stad

Handtekening:



L.S.

'Ingesloten gelieve U aan te treffen een proefnummer
van ;' Het Wereld - Communisme !i.

'' Het Wereld - Communisme :' is een wekelijks verschij-
nend overzicht, waarin steeds een actueel onderwerp
in behandeling wordt genomen.'

Wereld - Communisme u wordt niet uitgegeven voor
financieel voordeel.

:i Wereld - Communisme :; brengt U duidelijk en met
feiten omschreven de gevaren aan die ideologie verbonden.

'' Wereld - Communisme - moet niet alleen door U worden
gelezen, maar moet aan kennissen doorgegeven worden.'

'•' Wereld - Communisme '"' kost per kwartaal f,' 1 ,'25.

Wij raden U aan ingesloten kaart, welke ongefrankeerd
teruggezonden kan worden,, duidelijk ingevuld terug te
zenden.

Be uitgevers.'

\ V»



H E T W E R E L D G O M M U N .1 S 'M E

P O L E K

Sinds enige maanden wordt het beeld van de toestand in Polen
voornamelijk door twee factoren'bepaald, te weten ;
de strijd tegen de Katholieke Kerk en de uitbouw van Polen tot
een offensieve basis ,tegen het Westen;

De strijd tegen de Kerk is reeds meer dan een jaar geleden be-
gonnen, doch wijselijk met grote omzichtigheid gevoerd, daar het
zeer zeker geen kleine opgave is Polen te ontkerstenen.' Meer dan
90 % 'van de bevolking is katholiek en de .eeuwenlange strijd tegen
de Tartaren, de Mohammedaanse Turken en tegen de " Prawoslavische''1
Russen heeft het behoren tot de Katholieke Kerk in zekere zin een
patriottische tint gegeven ; er is een samenhang tussen geloof en
patriotisme, .zoals nergens ter wereld.

Eerst na lang aarzelen besloot de regering in Warschau tot de
aanval tegen de katholieke geestelijkheid over te gaan; Deze is
in de communistische stortvloed de enige georganiseerde macht ge-
bleken en moet derhalve onder alle omstandigheden vernietigd, wor-
den. De bevelen van Moskou klinken beslist en eisen onverwij'ld
handelen; De eerste actie der regeling richtte zich tegen de drie
nog verschijnende katholieke weekbladen» Twee ervan - Tygodnik
Warsaawski'" in Warschau en-1' Glos Katolieki " in Posen - we,rden
eenvoudig verboden en hun redacteuren gearresteerd; Het laatste
nog bestaande tijdschrift " Tygodnik Powszechny " dat in Krakau
onder het patronaat van Kardinaal Sapieha wordt uitf^-egeven, heeft
met praetisch ondragelijke moeilijkheden te kamp e n.' De autoritei-
ten verbieden de behandeling van ieder thema, dat;.sich niet st-reng,.
tot liturgie of zuiver philosophische vragen beperkt.» De eensuur
dwingt de redactie minstens vier verschillende artikelen voor, •
iedere kolon van het tijdschrift gereed te houden-; willekeurig
?/ordt ni; 'het publiceren van artikelen, vaak verscheidene achter
elkaar,' verboden en er moet derhalve een .ander artikel gereed' .
liggen, daar het niet toegestaan is een krant uit te geven met ' '
open plaatsen, die door de censuur veroorzaakt zijn. Onder dese
omstandigheden kan men wel zeggen, dat een katholieke pers niet
moer bestaat; Dit v/as echter nog steeds een begin.' De u Beapieka"
- de Poolse tegenhanger van de MiWYDY ( politic-ko politie ) -
ging in de aanval tegen de katholieke geestelijkheid. In de laat-
ste 10 maanden werden neer dan 500 priesters en kloosterlingen
gearresteerd \e anderen verdwenen op geheimzinnige, wij ze;
Pri<fe);.it;orr3 , kloosterlingen en nonnen worden daarnaast dikwijls
opgeroepen om op de bureaux van de politieke politie te verscl
nen, v/aar men hen door bedreigingen en folteri:
gen schriftelijk te verklaren,' dat zij de_jK
tegenover do Kerk goedkeuren.' De "" ~ -•—•
ook met dezelfde dwahgm: " " "
aanhangers te vindeû |̂ÉtfÉjjĵ ĤĤ ^̂ Ĥ|̂ MBPPPP*pTTTtie te
treden,' wordĵ jjflgfl̂ ^̂ Ĵ 2̂Ĥ HPBBlBrof minder summiere

de satellietstaten ken.-
of ter dood veroordeeld,

slechts injenkelo gevallen gepubliceerd, in
ĉhudding onder het volk de rege-
deze politiek noopt,
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De beschuldigingen,' die daarbij tegen de clerus worden inge-

bracht, werpen overigens voldoende licht op de methoden, der
" justitie sl ; pastoor Podgorniak bijv. verweet men zijn sympa-
thie voor de voormalige Poolse minister-president Mikolajezyk
en Pater Siwa uitlatingen van respect voor generaal Franco, Meer,
is er niet nodig om een veroordeling tot 10 of 15 jaar te incas-
seren.'

De regering bedient zich voor haar propaganda van alle moge- .
lijke middelen,'Sinds ongeveer drie maanden zijn haar aanvallen
tegen de Katholieke Kerk beduidend heftiger geworden.' Men bedient
zich, afgesien van pers en radio, ook van vergaderingen, die door
de autoriteiten of door de communistische partij belegd worden.'
De arbeiders in de fabrieken worden onder bedreiging met ontslag
.gedwongen de vergader ir.ge n bij te wonen.' Men beschuldigt pries -
ters en kloosterlingen van de meest verscheidene misdaden; niet
voldoen van belasting,' demoralisering van de jeugd,' sabotage,
zwarthandel in deviezen, reactionaire houding, .samenwerking met
de anglo - amerikaanse imperialisten, enz-,'

De regering is van plan binnen do kortst mogelijke tijd de
scholen in het land te "..nationaliseren " . Het godsdiens t onder-
richt in de'onderwijsinrichtingen moet,' zoals reeds officieel is
medegedeeld,' afgeschaft worden; intuösen worden uit de klasloka-
len, uit hospitalen en rechtszalen de kruisbeelden verwijderd.'

Op een bijeenkomst van leiders van liet communistische regime
in Meborov/ in de nabijheid van Warschau werd aanvang Maart één
nauwkeurig - plan voor de voortzetting van de strijd'tegen de SCéfk,
opgesteld. Er werd besloten alle godsdienstige secten te onder**
steunen, in het bijsonder echter de oprichting van een ." nationa-
le kerk " te bevorderen, die onafhankelijk van Rome zou sijn en-
t.z,:t, onder leiding van.de " PrawoSlavische Patriarch " in Mos- .
kou zou worden gesteld.' Verder ontwierp de conferentie plannen
voor een versterking van de anti - clericale propaganda en een

, nog scherper optreden tegen prlectors en bissc-h-Oppen.' Op 20
Maart publiceerde de regering in Warschau een officiële 'verkla- -
ring over de betrekkingen tussen Kerk en Staat, waarbij in 8 pun-
ten do beschuldigingen tegen de -Poolse clerus samengevat werden
en uit de dreigende toon de indeuk verkregen -werd., dat het om een
ultimatum ging,1

De Poolse bisschoppen, die onlangs in aanwezigheid van de pri-
maat;,, aartsbisschop Wyszinsky, in Krakau in vergadering bijeen
v/aren, hebben in een herderlijk schrijven tegen de aanvallen van
het communistisch regime geprotesteerd.' Dar was alles, wat zij,
doen konden.' Het voorbeeld van Kardinaal Mindszenty toont,' welke .
middelen Moskou onder bepaalde.omstandigheden tegen hen zou kunnen
gebruiken."»' . .

Evenals in het voorjaar van -194-1 'het Poolse volk ieder uur een
Duitse aanval op Rusland verwachtte, zodat bij het loskomen daar-
van op 22 Juni niemnd verrast werdy evenzeer rekent ook nu-weef
•de grote meerderheid der Polen op een spoedig uitbreken van de
oorlog'»' Deze indruk berust op de steeds duidelijker te onderken-
nen bedoeling van de heren van het Kremlin.'
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Polen in -geval van oorlog tot een aanvalsbasis tegen het Wes-
ten uit te bouwen.' In geJbeal Polen werden de door de Duitsers
gebouwde en na de oorlog verwaarloosde vliegvelden met grote
snelheid v/eer hersteld en wel onder Russisch toezicht, In de af-
gelopen herfst en winter gingen talrijke transporten met oorlogs--
materiaal via Polen naar Duitsland en hun aantal neemt momenteel
nog toe,1 Alle wegen, die van het Oosten n-aar het Westen leidensj
worden het st e ld en zo uitgebouwd j; dat zij voor de zwaarste voer- '
tuigen berijdbaar zijn,' Het valt de Poolse bevolking daarbij op
dat vfeor de verbetering van de verkeerswegen, in richting ÏÏoord-
Zuis niets gedaan wordt; Opvallend was ook., dat Molotov en Maar-
schalk Rokossowsky bij hun laatste bezoek aan Moskou aich uit-
sluitend interesseerden voor het herstellen van de drie bruggen,

: ? alsmede voor het aanleggen van een nieuw spoor-
waardoor een veel sneller verkeer naar het Westen

moe gl ij k gemaakt wordt.' Ofschoon aan deze gedeelten reeds dag en
nacht gewerkt wordt 3 souden Molotoy en Rokossówsky op een vorcl&re
versnelling van do werkzaamheden aangedrongen -hebbend

• Belangrijke veranderingen sijn ook in het Poolse l 3 ge r door-
gevoerd, "Het kader 'is sedert ongeveer een jaar- sTëTselmalfig
u gerussif icetrd "v In de Poolse luchtmacht is de " russif icering"
bijzonder ver gevorderd ; niet s ïechTs de' officieren, maar ook do
onderofficieren en soldaten zijn voor- het grootste dool Russen.'
Sedert de zomer van 194-8 makejn ook de politieke commissarissen.
in het Poolse leger een levendige propaganda,' Zij proberen de
recruten ervan te overtuigen,' dat het " corrupte kapitalisme"
zo snel nogelijk vernietigd moet worden en dat een oorlog tegen
het Westen onvermijdelijk is.' Het leger logt in aller ijl voor-
raden aan van medicamenten en medische uitrusting e.n me.n ver -
richtte hiertoe grote aankopen in het buitenland.' -Men treft
voorbereidingen voor hef verrichten van militaire hospitalen
in de scholen» Alle kazernes worden hersteld en vergroot en
talrijke- nieuwe kazernes 'ai jn momenteel in aanbouw,1 Alle mannen •
tussen de 23 en 4-9 jaar sijn door cOe autoriteiten geregistreerd,,
Men v/il daardoor al diegenoi , die iiogolijk tot het' beroemde Poolse
geheime loger behoord hebben, aan e-en speciale controle onderwor-
pen.. De lijsten vaii burgers, die in geval van e on conflict gein-
t er ne e rd' o oT naar S ib er i e gedeporteerd moeten worden, worden
voortdurend aangevuld. Zij" oravaïtTcn" moment ooi anderhalf i^illiocrn
namen,' Een deel van dezo " verdachten " is reeds gearresteerd.'
Anderen kregen het bsvel hun verblijfplaats niet te verlaten en
zich tweemaal per woek op de bureaux der Bezpieka " te melden.'

Het goheol van doze militaire -voorbereidingen .der Rus s! en,
dé maatregelen in het Poolso leger en de versterking van de po-
litietcrreur geven de bevolking de indruk, dat do Sovjetunie
Polen als een belangrijke aanvalsbasis wil gebruiken.' Zij
naar hun mening alle daarvoor noodzakelijke maatregelen en
wel in steeds sneller tompo » Dit is het tweede karakteristieke
aspeöt van de huidige situatie in Polen",'

A b o n n e m e n t e n f. 1V25 p e- r k w- a r t a a l
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RONDOM HET "VHBDESOFFEN3IEF" VAK H3T KREMLCTI

De Westerse politici hebben sedert het begin van dit ;Jaar <*«
gelegenheid een experimenteel college te lopen bij het Kreralin in
moderne Sowjet-diplomatie. Het gevolg van dit college is ongetwij-
feld dat zij, die vroeger minachtend over de Sowjet-diplomatie
spraken, thans wel tot andere mening zullen komen. Op dit ooilege
werd het experiment vertoond hoe een koude oorlog te camoufleren
met een zeer effectief vredesoffensief. Europa, nog weinige maan-
den geleden beangstigd door wilde onlusten in Frankrijk, door drei-
gende incidenten in Berlijn, door "non-collaborazione"-acties in
Italië werd in enkele dagen volkomen gerust gesteld door uitingen
van intense vredeswil vanuit het Kremlin

Bet vredesexperiment begon met een Nieuwjaarsboodschap van
Boris Isakow, gepubliceerd inhet eigen informatieblad van do Sow-
jet-Ambassade te Washington; de demonstratie werd voortgezet met
redevoeringen van de Franse communist Cachin in Parijs en in Mi-
laan, en van de Italiaanse communisten-leider Togliatti in Rome en
in Bologna. Togliatti ging daarbij zo ver, de Westerse mogendheden
"grote democratien" te noemen. Maar, volgens hem was er geen spra-
ke van een "vredesoffensief", het was zelfs, volgens de heer Togli-
atti "belachlijk van een vredesoffensief te sproken." De Sowjet-
Unie heeft nooit iets anders dan de. vrode gewild 11 Vermoedelijk
door een regie-fout van de Sowjet-Administratie te Berlijn viel
een rede van de Duitse communisten-leider Pieck, die geheel Duits-
land opriep tot de strijd tegen de Westerse bezetters en voor het
Duitse Nationalisme, wel wat uit de toon.

Het eerste hoogtepunt bereikte het vredosoffenslef van het
Kremlin op 21 Januari jl., ter gelegenheid van de 25e herdenkings-
dag van de dood van Lenin, toen alle Sowjet-autoriteiten, waaron-
der ook Stalin en Molotowi in de Grote Opera (het "Bolsjoi Teatr")
te Moskou bijeen waren. Bij deze gelegenheid hield Peter ïï.Pospe-
lov een redevoering. In het eerste gedeelte prees hij de geweldige
prestaties van het Leninisme en het Stalinisme, zoals het een goed
gedisciplineerd Sowjet-functionaris betaamt. Ouder gewoonte kwamen
daarna tal van hatelijke uitlatingen tegen het weroldkapitalismo
en werden de toehoorders herinnerd aan de eed, die Stalin aan het
graf van Lenin aflegde, de eed van trouw aan de revolutionaire na-
latenschap van Iljitsch Lenin, waarbij Stalin zwoer, niet te zul-
len rusten totdat het "Socialisme" overal ter wereld zal zegevieren.

In het tweede gedeelte van zijn rede werd Pospelov opvallend
vreedzaam en voorzichtig. Ook voor dit deel van zijn betoog beriop
hij zich op Lenin, die eens gezegd heeft dat het niet van belang
is of het Kapitalisme 20 jaar vroeger of later ten onder gaat» Pos-
pelov herinnerde ook r.an een verklaring van Stalin, afgelegd na

einde
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einde van de oorlog, dat de Sowjet-Unie tenminste ? vijjffarm*>l«n-
nen nodig zal hebben om op alle mogelijkheden voorbereid te zi fn<

Tot slot van zijn rede citeerde Pospelov Wallaoe, de "projrd»-
sieve" Amerikaan, die verklaard heelt dat "een vreedzame regeling
van alle verschillen van mening tussen de Sowjet-Unie en de Vere-
nigde Staten niet alleen mogelijk maar ook beslist noodzakelijk is"»

Volkomen in de lijn van het vredesoffensief was de wijze van
publicatie van de grote Truman-rede, gehouden voor het Congres, In
het Sowjet-dagblad "Iswestija": ditmaal geen hatelijke opmerkingen,
geen aanvallen tegen de politiek van de Verenigde Staten maar een
uitvoerige weergave van de tekst van do rede. Zelfs do uiteenzetting
van Truman over Communisme en Demooratie werd zuiver zakelijk woor-
gegoven en allooi als "in tegenstelling met de ware situatie- g«-
qualificeerd.

Het was wel ongebruikelijk dat het Russische publiek in do
Sowjet-pers de woorden van Truman kon lezen, volgens welke " de
meest dringende noodzakelijkheid voor de mensen van onze tijd daar-
in bestaat, dat zij in vrede met elkaar leven."

Het was amusant te zien hoe plotseling ook "De Waarheid" van
houding veranderde en op de haar eigen naive wijze vaststoldo dat
mon "uit de rede van Truman de indruk krijgt, dat de wil van het
Amerikaanse volk om de vrede te behouden begint door te dringen."

De Amerikaanse ambtelijke instanties hebben de niouwe vrodos-
koers van Moskou van het begin af gezien als een manoevre in de ze-
nuw-oorlog, geënsceneerd met de bedoeling de openbare opinio van de
Verenigde Staten "week" te maken.

En inderdaad vertoonde de Amerikaanse pers de eerste sympto-
men van weekheid! De journalisten poogden op allerlei wijze formu-
les op te stellen, die de Oost-Weet tegenstellingen uit de wereld
zouden kunnen helpen. Wel kwam het ook deze optimisten toch nog e-
nigszins verdacht voor, dat het vredesoffensief van het Kremlin
juist op dat ogenblik inzette dat het Atlantio-pact in discussie
kwam. Pas toen op 25 Januari de oprichting van een Economische raad
van wederzijdse bijstand door de Oost-Europese landen te Moskou be-
kend werd gemaakt begon men in de Amerikaanse pers de speculaties
over de "vredespogingen" van de Sowjets achterwege te laten. De
koude oorlog leek nog niet afgelopen. Ondanks alle schone uitingen
van vredeswll bedoelt de nieuwe economische r,aad alle landen van
het Oost-blok te beschermen tegen mogelijke verleiding met het Mare
hall-pi au. De landen van het Oost-blok werden op deze wijze vaster
samen gebundeld teneinde de strijd tegen het Marshall-plan meer ef-
fectief te maken. Deze tactiek levert op zichzelf geen verrassing
op, zij kan hoogstens voor de rasechte optimisten, gelovende in de
fatsoenlijke bedoelingen van do Sowjets, een verassing zijn!

Wie nu nog aan optimisme leed kreeg de beslissende douche op
29 Januari toen het Sowjet-Ministerie van Buitenlandse Zaken een

verklaring
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v verklaring publiceerde, die zich met scherpe woorden riötott*

de Westerse mogendheden en hun agressieve bedoelingen» net bet At-
lantic-paot. Hier werd eindelijk duidelijk geaegd waarom de ge "iele
campagne eigelijk gevoerd wordt, nl. niet om de wereldvrede te brer
gen maar om het Atlantic-pact te torpederen! Hiertoe lijkt ons •-
nig commentaar nodig;

1.) Het Atlantic-pact vormt geen voorbereiding van eon
aanval tegen de Sowjet-ünie-, het is het consequente ant-
woord op de militaire verdragen die tot de vorming van het
Oost-blok gevoerd hebben*

2.) Het Atlantic-pact is de aaneensluiting van West-Euro-
pese landen met de Verenigde Staten en Canada om te voor-

komen dat het Sowjet-leger met zijn meer dan 4- millioon
( man plotseling een wandeling naar hot Westen nou onderno-

men.
3.) Hot Atlantic-pact is een garantie tegen gebeurtenis-

sen d la Tsjechoslovakije een jaar geleden.
4.) Het Atlantic-pact ie een antwoord op do sabotage-ao-

ties van de communistische vijfde kolonnos in het Westen,
gericht togen hot economische borstel*

5.) Het Atlantic-pact poogt de Sowjot-Unie duidelijk to
maken dat eon verdere ultbroiding van haar invloedssfeer
naar het Westen niet mogelijk zal zijn zonder op gewapen-
de tegenstand te stuiten.

Desnoods moet het Westen het ;gehele systeem van de Verenigde
Naties laton exploderen, daar het voortdurende voto van Moskou toch
iedere productieve kracht er aan ontneemd. De tijd waarop de explo-
sie zal plaats hebben komt angstig nabij. Wij moeton er ernstig re-
kening mee houden, dat de Chinese afgevaardigde in de Verenigde Na-
ties over enkele maanden niet zal spreken uit naam van Tsjang Kal
Tsjok, maar namens de leider van de Chinese communisten. Mao Tso

( Toeng.
Of Amerika, Frankrijk en Engeland dan nog veel animo zullen to-

nen om het spel van de Verenigde Naties, met twee communistische
"grote mogendheden" met veto-recht samen op te voeren, valt te be-
twijfelen.

Mot de Sowjet-aanval tegen het Westen van 29 Januari is het
hoogtepunt van het, vredesoffensief nog niet bereikt. De grote Maar-
schalk Stalln gaat zich nu persoonlijk met het offensief bemoeien.
Op 30 Januari verklaart Stalin tegenover een vertegenwoordiger van
het Amerikaanse nieuwsbureau "International News Service" o.m. dat
de Sowjet-Vnie bereid is, gemeenschappelijk met de Verenigde Staten
een verklaring af te leggen, dat geen van twee regeringen van plan
is een oorlog te ontketenen. Stalin toont zich bereid Truman te

ontmoeten op Russische bodem.
De grote pers in Amerika bleek in het algemeen weinig g«loof



te schenken aan de eohona woorden van Joe Stallnj «itf w&jf V«ï i*~
ning dat het Kremlin in Berlijn, in Oostenrijk, in Grlak«fil*»J/ ift
China en in Lake Succes volop gelegenheid heeft zijn vradeswll in
daden te tonen. Men is in Amerika huiverig geworden vóór bat slui-
ten van "papieren" overeenkomsten met de Sowjets, daar de geschie-
denis bewijst dat zulke overeenkomsten waardeloos zijn.

Ook in Lenden zag men een tegenstelling tussen de woorden «i
de daden van de Sowjets, Men meende daar dat de afwisseling tussen
vriendelijk optreden en barbaars dreigen tot de typisch Stalinis-
tische tactiek behoort. Men heeft na het persoonlijk aanbod van
Stalin in Londen enkele dagen op hete kolen gezeten, omdat men nog
niet gehoel zeker was van de houding van Truman als gekozen Presi-
dent en zijn nieuwe Minister van Buitenlandse Zaleen, Acheson. Een
ogenblik vreesde men in Londen, dat Washington's State Departement
het verleidelijke aanbod van Stalin zou accepteren.

Het afwijzen van het aanbod van Stalin viel Truman gemakkelijk
omdat Stalin voor zijn uitnodiging geen gebruik gemaakt had van do
normale diplomatieke weg maar daarvoor do bemiddeling van de ijve-
rige journalist Kingsbury Smitb ingeroepen had. Men bedanko sloöhts
hoe Nederland zou reageren indien zijn eerste Minister uit de mond
van een journalist, b.v. de Heer van Randwijk een uitnodiging zou
krijgen met Stalin ovor Indonesië te komen praten in Moskou ?!

De verklaring, die de optimisten in het Westen achter het vre-
desoffensief zochten, dat nl. Rusland zich bedreigt voelt door hot
Atlantic-pact en afgunstig is op het effect van do Marshallhulp,
houdt geen steek. Het vredesoffensiof en het terzelfde tijd gepu-
bliceerde scherpe memorandum beogen op zeer verschillende wijze het-
zelfde doel: het Atlantic-pact mag onder geen beding tot stand ko-
men, West-Duitsland mag niet staatkundig gereorganiseerd wordon en
bovenal mag er geen allesomvattend statenblok mot militaire kracht
in het Westen .ontstaan. Dat deze afschuw van een Westers-blok niet
op vroes berust, maar voortvloeit uit het bewustzijn van do mili-
taire kracht van de Sowjot-Unio, blijkt eonnenklaar uit het foit
dat alloen eisen gesteld wordon zondor componsatios in enigerlei
vorm aan te bieden. Als compensatie ware bv. mogelijk eon aanbod
tot ontbinding van do Verdragen tussen de landen van het Oostelijk
blok. Hotzolfdo valt op to morkon ovor hot zogenaamde vriendelijke
aanbod van Stalin aan Truman dat in wezen ook hot karaktor van oon
ois draagt doordat Truman ontbodon wordt naar Rusland.

Dozo conclusie doot verwachten, dat nu de eerste poging mis-
lukt is, do Sowjot-Unio op andere wijzo het Atlantic-pact een stok
tusson do bonon zal trachten te stekon. Hot zelfbewustzijn van do
Sowjot-Unio is door de communistische overwinningen in China niet
woinig gestijfd. Het offoct daarvan zullen wij in de naaste toe-
komst wol gewaar wordon.

= 0=O=0= O= O= 0= O= O= O= O= O= O= 0= O=
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OOMMÜKISTISCT WEERLICIEP .BOVEN EBIPINQ.

Peiping 2 Februari.
Stap voor stap nemen de communisten hot bestuur ven do

Chinese keizer-stad over. TTadat op Jl Januari eerst oon afdaling
militaire politie binnen gerukt was, volgdon op l Pobruari gere-
gelde troepen van hot communistische leger, uitgerust met Ameri-
kaans oorlogsmateriaal, dat hun in do loop van de laatste maanden
in handen was gevallen, Do troepen brachten talrijke vrachtauto's
mee. versicd mot grote foto's van de comiministonleider Mao Tso
ïoong en do legercommandant Tsjoe Q?o.

Op l Februari hadden de communisten hot radio-station on do
redactie-buroaux ven de Kuomingt£Dg-krcnt overgenomen, die sedert
dien onder de naam "Volkskrant" verschijnt. Het persagentschap
"Central News", mot hot hoofdbureau in Fanking word eveneens door
de communistische partij bezet en omgedoopt in "Hieuw Ghine".Voor
de 4e Februari worden grote bevrijdingsfeesten aangekondigd. Bij
deze gelegenheid zullen de schouwburgen en de bioscopen gratis
voor soldaten voorstellingen geven. Aan de Chinese en de buiten-
landse artsen word gevraagd op deze dag alle patiënten gratis to
behandelen. Bij de banken en de handelsfirma's werden 20 000 zil-
ver-dollars in beslag genomen, bestemd voor een gift aan do sol-
daten; de winkeliers kregen opdracht op de "gelukkige dag van hot
bevrijdingsfeest11 hun waren met 10 % reductie to verkopen.

Al deze maatregelen tonen duidelijk van Sow j et-Russische oor-
sprong te zijn. Peiping verwacht do volgende weken en macinden nog
wel meer zulko fuifjes!

In de dagbladen begint een veldtocht tegen de medewerkers en
de employé's van ds Amerikaanse informatie-dienst, personen die de
communisten brandmerken als "geestelijke slaven van de Verenigde
Staten". Deze aanvallen breiden zich snel uit tegen alles wat Ame-
rikaans is. Overal in de stad w.orden reeds pamphletten tegen het
Amerikaanse "imperialisme" uitgedeeld.

Peiping 4- Februari.
Voor de ontvangst van het communistische "bevrijdingsleger11

hadden zich ongeveer l millioen mensen langs de straten opgesteld,
met papieren vlaggetjes in de hand. Men kreeg sterk de indruk dat
de menigte niet geheel vrijwillig het communistische leger inhaalde
maar,.hoe het zij, het publiek speelde mee. Als het commando gege-
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werd ging de rechterarm met de gebalde vuist da luoht in of
eon spreekkoor slagzinnen ten gehore, door oommunistlaolie func/i»
onarissen voorgezegd. Jong en oud, arm en rijk, schoolkinderen,
studenten, leden van arbeiders - en wijkverenigingen, allen halden
het bevel, het leger met "spontaan applaus" welkom te heten, gj-
dwee opgevolgd. De tocht van het leger door verschillende wijken
van de stad duurde 6 volle uren; de stoet bestond uit infanterie,
cavallerie, artillerie en tanks. Voor hun eerste demonstratie ko-
zen de communisten blijkbaar hun elitetroepen,- die dan ook inder-
daad wat hun houding aanbelangt, hun discipline en hun uitrusting •
een uitstekende indruk maakten. Het zal heus geen toeval geweest
zijn dat eindeloze kolonnes gemotoriseerde infanterie op goed on-
derhouden Amerikaanse vrachtwagens ook langs het Amerikaanse con-
sulaat generaal reden!
Ter afleiding van de bevolking, die uren lang de winterse koude
moest trotseren, speelden tal van musiekkapellen en hielden gemas-
kerde toneelgroepen en dansers op stelten het publiek bezig.
Vergeleken met de eerste dagen, direct na de bevrijding, kon men
reeds van een groei van het enthusiasme spreken. De Chinezen zijn
altijd dankbare toeschouwers bij gratis-voorstellingen, in het bij-
zonder op het eind van de Chinese nieuwjaarsfeesten. Welke de ge-
voelens van de bevolking ook mogen geweest zijn, protesten heeft
zij niet laten horen.
De taal van de uitgedeelde pamphletten toonde duidelijk dat de
auteurs de Moskouse communisten-school met goed gevolg hadden af-
gelopen» In eon van deze producten worden de "verdrukte- chinezo
bevolking de volgende woorden op de lippen gelogd: "Eindelijk ben
jo gekomen, hooggeacht bev&ingslegor, dat vn.j zo lang hebben ver-
wacht l Welk vreselijk leven was het onder de heerschappij van de
benden van Tsjang ICai Tsjek." Deze oproep somt dan verder een lan-
ge reeks van wandaden en wantoestanden op, door het oude regime be-
dreven.

Merkwaardig is, dat in dit zelfde pamphet het einde van het'
schrikbewind' van Tsjang Kai Tsjek gelijktijdig gevierd wordt als
het einde van do "Amerikaanse invasie".

Als Westerlingen, die do volgorde in de gebeurtenissen in de
zogenaamde "volksdemooretieen" van Midden en Oost-Europa kennen,
krijsen wij medelijden met de naive Chinese bevolking, als wij ver-
nemon wat haar allemaal beloofd wordt t "Wij zijn bevrijd, wij be-
hoeven niet langer in hot geheim te lezen waar wij zin in hebben,
wij behoeven niet langer te fluisteren wat wij denken. Voor onze
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ontstaat het boeld van eon gelukkig, vrij, stark, blooioiul J

China, Welke groto dag, waarop wij duizenden weken, maanden en j< :fm
hebben gewacht. Wij bezingen, wij vieren de dageraad van do nlowo
dag, de geboorte van een nieuw tijdperk, het begin van oon donoc:-ati-
sclio orde!" Arme drommels, die zulke praatjes geloven! Hoa .rullon
si j ontnuchterd w order.!

De vroegere commandant van Peiping werd na de overgave van de
stad var- do lijst van "oorlogsmisdadigers" geschrapt, omdat hij "bo--

WOEOE had. dat hij zijn zonden heeft ingezien en beterschap beloofdoi;.
Dcio generaal wordt thans in do communistische radio aan do an--

dere nationalistische officieren ten voorbeeld gestold.
Peiping 12 Februari
Vanmorgen trokken opnieuw in optocht duizenden scholieren, stu-

denben en arbeiders door de straten ven de stad naar de zuidelijke
poort, waar een schilderij van Mao-Tse Toeng onthuld word. Bij desa
gelegenheid kwam de communistische aap v;el brutaal uit de nouw kijken
toen de nieuwe burgemeester verklaarde yeen "onechte" vrede in zijn
stad te dulden. Voor die het nog niet weten mocht, vertelde hij er
bij dat do ochte vrede eerst mogelijk is als het gehele bezit van da
'•'buroaukratische kapitalisten11 spontaan door de bevolking in beslag
genomen zal sijn. Waimeer dit gelukkige ogenblik zal aanbreken heeft
hij nog niet verklapt, maar leng zal het zeker niet meer duren voor
iedereen in poiping die nog iets bezit, niets meer zal bezitten en de
communistische horen, die tot nu toe niets bezaten, alles zullen be-
zitten. Dan zal do "klassestrijd" door het Marxisme gewonnen zijn! .

Inmiddels worden de aanvallen tegen alles wat Amerikaans is ven
dc.g tot dag feller< in het bijzonder tegen de persorganen. Volgens
beproefd Moskous recept wordon '-'uitingen uit alle groepen van de be-
volking51 geciteerd om te bewijzen hoo groot de "verontwaardiging" wol
is tegen die Meelopers van het Amerikaanse imperialisme, die pogen do
'•'nationale", domocrctischö revolutie togen te werken'-'. Geen enkele
vertegenwoordiger van oen Westerso krant kan meer met oificiolo in-
stantie contact krijgen. Evenmin vindan de consulaire vertegenwoor-
digers 'van hot buitenland gehoor bij het nieuwe bewind. Hoo men tc-
Conovor deze Westerse vertegenwoordigers staat, toont duidelijk de
slagzin die mot groto lottors op do muur vc.n hot Britse consulaat te
Peiping prijkt: "Wolgort do orkenning vroa do verraderlijke contacten
van da Kuomingtong van hot buitonlcjid, ontbindt allo vordragon mot
hot buitonlrjod.'1 Maar op hot Sowjot-iwssisoho consulaat staat-• "BO-
Bdiormt L-orgvuldig do woningen, hot levon on het bezit vcua de buiton-
1. .Mors." Do imiurschlldors konden r.lrocds het gevoelI&G hert en do



goede internationale manieren van de Sowjet-machthobbarsJ
Elke gelegenheid grijpt het nieuwe regime in Poiping aan, om

te laten zien hoe nauw het met de Sowjet-Unia varbondon is. iïcrt com-
munistische stadsbestuur begreep al aanstonds dat de bevolking ver-
langde de verjaardag van do Russische schrijver Puschkin, wiom na-
ne haar volkomen onbekend is - maar dat doet er niot too - foot'to-
lijk to hordcnken.

Ook do aanvallen die de Chinese communistische radio aldra to-
gen de politiek van generaal Mac Arthur in Jepan ondernam, tonon
vcol overeenstemming met de in Moskou gangbare propaganda-argumen-
ten. Do Chinese communisten verwijten de Amerikanen in Japan cgre^
siove krachten to steunen om een bolwerk tegon hot Communisme In do
Pacific op te richten. Hot centrale comité van do Chinese communis-
tische partij beschouwt het stounon van de agressieve krachten in
Japan als oen inmenging in intorno aangelegenheden van, lot woll. .
...China en als oen bedreiging van do vrede in Oost-Aaio.

Do afvallen van do Chinoso communistische propaganda op hot
buitenland zijn niot enkel togen Japan gericht. Do communistische
generaal Yoh Tsjicn-Wing, do nieuwe burgemeester van Poiping, vcr-
klaarde al bij hot aanvaarden van zijn functie, dat China do tijd
gokomon acht. ook aan do kleinere natios in Azio stoun to geven to-
gen hun onderdrukkers, waarbij hij zondor twijfel denkt aan Indo-
China, Malayc. en I N D O K E S I E.

Hot Westen schijnt uit do zoete droom, dat Mr.o Tse Tocng zich
ontpoppen zal als do Oost-Aziatische Tito, al ontwaakt te zijn. De
relaties tusson hem en het Kremlin zijn voor iedereen, ook voor do
Verenigde Stc.ten, maar al te duidelijk. Alloon India droomt nog
voort! Wijkunnon moeilijk verklaren met do aanname dat do leiders
van India, mot de geslopen Pandit-ïlohroc aan het hoofd, bovennatuur-
lijk naif zijn. Waarschijnlijker is, dat zij bewust mecholpon do
nachtssfocr van Moskou te camoufleren. Eon hoge ambtenaar van het
Ministerie van Binnonlr.ndso Zaken van India, de mr.n wiens taaie het
is de ontwikkeling van de links- on rechts-extremistische groepen t .
controleren, meende enkele dagen terug do goegemeente diots te moo-
tcn maken dat Ma o Tso Toong do rol van do Tito van het Ooston zc.l
spelon. Wol bogroop dazo bewindsman van de nieuwbakken stac.t Indic-.,
dat c.c-ji do Noord-Oost grons van zijn land, eon directe invlood vr.n
hot Chinoec Communismo merkbaar zal worden. Hoort ook deze m.~.n soms
tot do wegbereiders vcxn hot Communismo in hot Verro oosten ???

= O=O=O=Os=OsO=0=O=O=O=



if
«etl «a

cmtaxcw TOS M*t

^ J I T T R E K S E L

Uit :,
Ag.no.:.

te*t
PÜÏ

©p

«lef«tal «*<!») fcïï*4t aiaü*

l^t ,f«ateReIl«!fi btaietlas weM^ajf. • • - - - _ - - - - . . . . . .
bij de , . in

kamp llblJBfiu«oa«
ia

» S. XI.

giet

-nivluobtts «p i .11.194?
door &«»** IC8.öï?lTt W

4oor COCFS» li«t »•&•

dri* oljroultvtres v /'l, (n.let i;«ete«rtd») "K^dcrland*
la CP 411 ). Fr^btttaf «a3L «i ad

%it»la.!id

«au



So,

S»tref ti Pröbating.

Hli verklaarde!
Mijn belang»t»lling vooy politieke stromingen wa»
gewekt op 1 Juni 1937, toen ik In Smftem, mijn
woonplaats, ia contact kvaa a»t d* S.D. Yoor d»s»
di«net maakt» ik «en uitvcwrig rapport ov«r d* a, g,
"Waséén** ««n Slawia*** ndnderh»id in Bait»land,
Op 1-6-'38 trad ik ia diaast bij d« S.D«Dr»»d«B *a
had contact n»t de inliehtingendien»t Tan d««« S.D,
Ik fe«»tttde*rd« ia dit vtrband d* eont»t«a
gal* «troKing^B «a haa T«r1»indin««n aet Kraag*
fo«n ik be«in 1943 naar R*d«rlaad tarait, fcr«*g ik
wrfc van aoortgalijlra aard, all««n op«r««rd« ik
d* I.S.B. «n maakt» rapporten Toor Berli^a owr d*
g»ateldb»id Tan da nnano«rlng«n ia d* H.S.B.
Laags A*** ing kr«9g ik ook fcelamgcttlliaf Toor ha t
eoBoamiaa» «a traohtta aij ««n b««Id t« Toraaa *T»r
t* aoht«rgroiid «a d« w«rkirljs« van d«z« bwaging,
Of grond vaa da deer d«i» stadi» v«rkr«g«n xvaal*
tat«B( luit» ik plaanan g«opp«rd «m ill»gal« ooaaaaitt-
tisci» organl«ati«s 1» «ofeipp«n, di« tet •̂•taand*
oooBBuaim la d* wi«l«n mo«»t«n rijden «a deraalT»
dlanatig waren aaa onse aaak*
De hogere 3.D,-leiding wilde echter uiteluitaad
medewerking verlenen, indien de aogelijkoeid soa
worden gewchapen om op das» nije» de gehel» o&aa*~
aiaüaaaa l»w»giag «p te rollen.
Hier aaa ik op t»gen, zodat ut plan k»ld«rde*
Al« inetroment voor d» rerraardiging vaa de politie»
ke geoohrifteat die ik in net kader van *OT*aaa»«hre-
Ten actie asou lat>a Terachijnen, gebxuikte ik d»
journalist JBSSKffiJlT. D»«« wa» ter dood T^rooYdaald
•a Sohreieder aai aija aaak behandeld. Ik vraag »n
verkreeg van Sehneieder verlof deze aaa ia 1» «o&a
kelen voor dit werk. 3ehr»ieder wa» ingttaoma a» t
het «pel, dat ik «pelen wild» «m door sijn beaoai»
ai» werd Jeasenui niet ter dood gebraent.
Jeeaerun aaa een extreea Iink»-«oeiali8tt vaardig
aet de politiek» p»n fa goed voor h»t w»rk, dat Ik
hea opdro«g* Ik bea»rkt» wel, dat bij Tolkoa»a oa-
b»trouwba»jr was, x»lfs g»vaarlijk «a voor all»» t»
keop. Ik v«r»aa»d» mij over het fait, dat hij »»n
Trl*nd i« van d» h«er vaa der Le«uw vaa d» ?«r«~
Buiv«ring. Ik v»rfflo«d, dat hij bij de B.P.M, ««k
w»l b«k«nd i»* Ü| «en lat»re g»l*g»ah«id h«b ik
prof. Ooop» nog kunnen waar»ch«w»n, die n.b. wilde

dat J»»»erun naar d» U.S.A. soa gaan
«v éa voorlichting over ïf»derland »n d» Indoa»»leea«
kw»»tU t» ver»orgen.
Dat d«ne actie misluk t», betreurde ik als



omdat ik de Duitse belangen in het oog hield.
Langzamerhand was ik acht»? tot d» overtuiging ge-
komen» dat de huidig» oorlog, een oorlog van ideo-
logieën was «m dat deze uiteindelijk sou resulteren
ia een oorlog tussen oost «n West. Het Hat. Soc.
had voor adLJ afgedaan ca ik atelde mij op het stand"
pont* dat het eomsiunisiae zoveel mogelijk afbreuk
moest worden gedaan, wilde; een betere maatschappij
worden geeohapen. In dl* tijd leefde bij mij reed»
de gedaante aan «en verenigd Europa. Ik verzekerde
mij van d* hulp van Dr* Wolfgang Ispert, thans arts
te Wuppertal «n Stbf.Ba&rau, een propagsnda~of:fieisz
M J de Heeresgruppe Hodel* In het najaar van 1944
maakten wij plannen oa met een illegale ziende r»
A.B.C* genaamd * eoanonistieehs propaganda uit te
senden naar Engeland. Communietisohe leuzen werden
op etraten en moren gekalkt e» ast hulp ran Sshrsie-
der werden pamfletten verspreid, waarin aan eomaa-
nisten vragen werden gestald» dis ten doel hadden
hou activiteit «p te rakelen.
Langs dses weg dachten wij Engeland te beinvloedsn
en ds aandacht te vestigen op een grote eommanis-
tiache activiteit in Holland. Wellicht «on op deze
wijze Engeland en ds geallieerden tot nadenken wor-
den gestemd, waardoor ds mogelijkheid kon ontstaan,
dat Engeland ast ds Duitser» ds U.3.S.R. souden
gaan bevechten. Wij klampten ons hierbij vaet aan
ds dood van Roosevelt, dis ds Russen in alias steun-
ds*
Hst i» mij bekend, dat ds zender in Engeland is gs-
hoord, maar ons doel en ds nsvsngsdaehte* hst Xm*e~
psss communisme los te scheuren van Moskou SB verdei
te splijten, hebben wij niet verweaenlijkt gezien.
Kort nadien volgde ds capitulatie en mijn aotivlteü
tegen hst oommuniBtts moset ik noodgedwongsm otaksn.
In adjn gevangsnaohap hs¥ ik adj beijverd om hst
nihilistische nationaal-soeialisa» en hst oomranis-
os zoveel mogelijk afbreuk te doen, door op slis
gebied ds mij bekend zijnde gegevens door te gsvsn.
Hier kan ik 0 nog hst volgende over msdedslsni
In Februari 194? eat ik in hst kamp "Rozenburg",
toen een jonge SS-«r, Bttnk genaaad, bij mij kwam.
Bonk gaf *ioh met valse papisren uit voor frani
sn was waareohijnlijk afkomstig uit ds groep va»
Sorzeny (rsdd̂ r van Mitssolini). Hij vroeg mij oa
raad sn vertelde, dat hij voor ds z.g. "Weerwolf11
naar Bsderland gskoasn was om ast een grosp, tsr
sterkte wan om» treek e 100 personen» achter hst
front ts werken bij ssn mogelijke terugtocht. Bonk
had ateun nodig gehad sn belangatelling gevonden
hij Rodrigues Lopes (K.Po»t). Ook werkte voor hsa
een Hilversums msisjs, Kitty Alting genaamd.
Hst stond voor aij vast» dat, wilde dêae grosp zioh
handhaven, «ij «sksr communistisch diende te worden
sn dit was voor mij aanleiding om hisrovsr een
rapport saasn te stellen» dat ik overhandigde aan
Hsgslsom in fort Honswijk. Deze deelde ndj later
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mede, dat het rapport naar bureau W* was gegaan
wel naar D»kk*r*
Omstreeks Juli 1917 fe*& ik op verzoek vaa Hegelsesi
nog ««B rapport gemaakt ever bestri j dingBasthodea
TOB hst. eeaóiaaiaas, eigenlijk ««n «oort leidraad ..........
GA contacten 1» maken, etc. etc.
Dit rapport l» ook naar Dekker gegaan.
0$ 31 -8- '47 ü»rd ik verplaatst naar het fort Hhi jn-
ouwen «a 4* commandant Beuker heeft to»n OT«r «ij
met prof. Coope gesproken* Dekker had ook plannen
oet mij en Q.S.III, alssede 4* Kol* Scmer «aren in
mij geïnteresseerd. Men wild* wel van Mijn diensten
gebruik maken, Baar de wij** waarop was wellicht
niet duidelijk. Ik leefde vanzelfsprekend in es»
zekere spanning en toen het bericht kwam, dat all»
Duitsers naar een Hui» van Bewaring werden overge-
plaatst, heb ik op eigen initiatief 4* vlucht geao-
men op 6 ïoveaber f947»
Ik ben gegaan naar ' s-öravenhage , naar e«n adres»
dat Kees v.d.Hieuwenhuizen, een kampgenoot, «dW g«-
gev*n had. Het was bij Jettie van Daal aan de Klatte-
weg 14* B» volgende nacht h»b ik bij haar moed«r
in Rotterdam doorgebracht, toen vatte ik hst plan
Of om naar liet 2at&«a t« gaan «m contact te &9»k*n
ia R.K. kringen, o*a. bij de paters Jeataiten, laag*
welk* weg ik pater de (freeve wilde onteoeten, Dit
gelukte niet en ik was gedwongen 4* nacht op «traat
door te brengen* Brutaalweg ben ik toea naar luit
bureau wam "de Waarheid" in Maastricht gaan vragen
en aen verwees mij toen naar 4e «eoretaris VSJQ de
G.P*ir*-afdelingt eea schilder. Onder het »o», dat
ik koerieragent was, trf.t België gekoaen en «p door-
reis net geheiae opdrachten, heb ik bij de «e «ohil-
der geslapen, m volgende dag heb ik «at kunstje
geprobeerd bij de Russische aabassadet maar dat
lukte niet. Ik had ai j daar als kriJgsgevaHgen Oost-
Duitser uitgegsven, die ontvlucht was* Bij de Aa»*
rikaanse aabassade kreeg ik wel &&&&*+ daar moest
een andere dag terogkoaea.
Op het gemeentehuis ia Zeist «at een Bekere Peter
van de Werf, een medewerker wem Dekker en weer een
vriend wam 4e familie Kruyf f uit utrecht.
Dese Mevr. Kroyf f belde ik to«n op. Bij liet horen
Tam mijn stem «ei zet "öoddank, dat je er bent".
Zij verwees mij naar haar «oon, die in Leiden kamers
had en daar ben ik van Donderdag 11 tet Maandag
d. a. v. geweest. Inmiddels was over mij met de rela-
ties gesproken en ik kwam toen bij Br* Popta, 4e
Sitterlaan 1$ ia Leiden. Popta was Gereformeerd,
een vriend vejn prof. Ooops en hij werkt bij f.H.O.
te »s-«rHveBhage.
Spoedig kwam ik ia 4e Jan Luyekenstraat 48 te Amster-
dam of 4* kamers te wonenf welke Mevr» Kruyf f daar
had. Daar heb ik voor prof. Goops gewerkt.
Men heeft teem o. a. bij 4e) heer Lovink moeite
sa mijn kwestie te legaliseren. Dit ging blij]
niet vlot.
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Op mijn voorstel ia toen anti-ooEimtniatieöhe propa-
ganda vervaardigd*

-,'*• D» finanoiering geschiedde door de örootindaatri*
;«> ^ en wal voornamelijk door de A*K*ÏÏ. via 2 gevluchte

<U Ê j» '~ ^, Yosgoalavan* waarvan één Paya genoemd werd* Dea«
% ̂  ^ hebben eogenaaat» ïito-brleven vertaald* Ik had

> ' de ee samengesteld met Tito'a politiek voor dgen,
' „ . &I' die coBBnunian» wilde in eigen land «n rekening hou-

dende met verschillende belangen, niet naar da pi j--
pen van Woaeoa en de Komintern wilde danaan. De**
brieven zijn naar verschillende peraoonlijkheden In
de C*P*F» en de 1*7*0* gegaan» Later hoorde ik» dat
ook hier Tito-eoaaaunisten een vereniging hadden ge-
stioht. Ook zijn deze brieven naar Totigoslavie ge-
zonden. Daarbij heb ik nog contant gehad att
J&hailQWitoeh (pnonet.)» wonende aan het ITo orde Inde
te 'e-$ravenhage in hei hola van aen Nederlan*»r,

di« BW t «en Tougoslavische vrouw gehuwd ia* De K e K.
zijn inlichtingen gevraagd over d* Tougoalaviachat
ambaasade*
Ba bovengenoemde Paya echt ik zeer betrouwbaar.
Bat contact tussen de A.*K*ïï» en ad j was een arte
uit Enschede, een fcennie van prof* Ooopa.
Toorts hab ik nog periodiak verschijnend* geaehrif-
ten vervaardigd, waarbij ik 3siij bediende vam Baro-

1

>e«e kranten ala "Le Monde1», en dia dienen soea^n
voor te arbeidere in de induatrie* In deze aoaa 2
maal par week verschijnende geschriften, wart het
eoffiBKinlame helder «n duidelijk aan da kaak geatelt.
Deze geschriften werden door da arbeidera gxmetig
ontvangen*
Mat Rijkeeenheld hab Ik peraoonlijk walnlg of geen
contact gehad* Ik weet niet of zij ook aas de fi-
nanciering van deze actie Btedewerktem* Wel had prof
Ooopa goed* vrienden in deze beweging en mal taar
waarschijnlijk wol gebruik van hebban gemaakt.
Ik hab deze verklaring afgeleg«feet ap Ia achter-
grond Aa gedachte, dat Ik ïï in dit verbant nog wal
neer kan mededelen. Sijsi geheugen la echter wat
zwak en ik zal Bij bezinnen of Ut nog n»«r, voor U
dienstige verklaringen* kan overleggen1*.

Door tijdegebrek gaan nadere verklaringen over da
inhoud der geschriften gevraagd»



Notitie vang.

U I T T R E K S E L

Ag.no.:
Voor

OD
Anti-cornm. uitgave
"Het Wereld-oommunisrae".

C IX deelt heden het volgende mede.

In plaats van Probsting werkt nu voor Prof, Coope: HEGELSOM.
voorheen werkend voor Bur. W., onder Dekker.
H. -was ondercdt. van het fort ïïonswijk (bewaringakamp)
onder Gdt. ÖRÜING^ die hier vermoedelijk buiten staat,
maar nu Cdt. vaa de cellenbarakken is.

Copps heeft bij een exemplaar van "Wereldcorarmnisme" een
intekenformulier voor geld bijgesloten, dat goed heeft ge-
werkt.
Draka heeft hem daarna nog wat geld geleverd»

Bijgaande brief is van Hegelsom, vermoedelijk aan Proosdij,
advocaat van/Probsting.

, 11.8.1949
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Datum!

Gteh.ej.me instructies van de Sowjet-ünie voor de deportatie van inwoners
dejr J3altische landen.
Toen de Sowj et-Unie in 1940 Lithauen, Letland en Estland binnen viel was
reeds lang de deportatie van alle anti-Sowjetische inwoners voorbereid.
Deze begon dan ook meteen. Binnen enkele weken werden i 100 000 mensen
uit hun land weggevoerd.
Wij publiceren vandaag de geheime instructies, die het Sowjetische Yoïks-
Gommisaariaat voor Binnenlandse Zaken destijds voor de Baltische teppr-,
tatiea uitvaardigde. Gelijke methoden gebruikt de Sowjet-Unie ook thans
nog in bezette gebieden en in de satellieten-staten tegen alle personen,
die als anti-Sowjetisch bekend staan. Zo werden alleen al in de Sowje-
tische zone van Duitsland sinds Mei 1945 •£ 250 000 personen gearresteerd

en gedeporteerd!
Hier volgt de tekst van de instructies:

"Strikt geheim!
inl ei dend__p v e_r zicht^.
De deportsfc ie van de anti-Sowjetische elementen uit de Baljiische landen
is buitengewoon belangrijk. De eerste voorwaarde voor het slagen van de
actie is de voorbereidingen uit te voeren onder de grootste geheimhou-
ding. Verder moet iedere paniek onder de minder gesitueerde bevolking
tijdens de actie worden voorkomen.
He t __d oor g even van de instructies^
De plaatselijke politiegroep en zullen de nodige instructies ontvangen
uit de hand van het Driemanschap van het district. Dit zal pas kort voor
het begin van de operaties geschieden. Met de grootste zorg moeten de
politiegroepen in samenwerking met de communistische organisaties de
transportmiddelen uitzoeken, die bij de acties zullen worden gebruikt.
De gebouwen, waar de laatste instructies zullen worden gegeven, moeten
van dien aard zijn, dat iedere inmenging van personen, die buiten de
actie staan, onmogelijk is. Scherp toezicht is gewenst!
Het Driemanschap zal de chefs van de politiegroepen met'het door de
regering genomen besluit, een groot aantal anti-so«|etische personen te •
depdtféren, op de hoogte brengen. Gelijktijdig zal aan alle leden van de
communistische partij worden medegedeeld, dat de te deporteren personen'

gevaarlijke vijanden van het volk zijn.
Ha de bekendmaking van de instructies aan de politiegroepen worden de
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documenten omtrent de te deporteren personen verzameld; ieder stok moet
woj?den gecontroleerd door de plaatselijke comité's om eventuele ver-
gissingen te voorkomen.
De chefs van de plaatselijke poliüegroep en onderzoeken met de grootste
oplettendheid de inlichtingen over de familieleden van de te deporteren
personen ingewonnen.De chefs ontvangen lijsten met de deportatiebestemmin-
gen en met de namen van de plaatsen lajfcngs te transportweg, waar mili-
tairen verzameld zijn die zo nodig kannen ingrijpen.
Het is noodzakelijk de wapenen van de politiegroepen te controleren;
deze moeten volmaakt in or£de en geladen zijn. De politie mag alleen
ter verdediging of "bij verzet van de wapenen g&bruik maken.
De uitvoering van de deportatie^
Indien nserèère gezinnen uit één woonplaats gedeporteerd moeten worden,
dient ééja politieambtenaar tot chef van deze plaats te worden "benoemd.
Zijn oreers moeten stipt worden opgevolgd. Na zijn aankomst wordt onder
de grootste geheimhouding het oontact tot stand gebracht met de plaatse-
lijke autoriteiten, te weten met de president, de secretaris en de leden
van de plaatselijke Sowjet. De chef moet de adressen van de te deporterea
personen nauwkeurig uitzoeken.
Tóór het aanbreken van de dag beginnen de operaties:De chef verzamelt
zo vlug mogelijk alle •&&*• famielieleden in de grootste kamer van het
huis, nadat hij de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen. De namen
worden vergeleken raet die van de lijsten, waarbij ook die van afwezigen
en zieken niet mogen worden verget en. Daarna volgt de nauwkeurige
fouillering van de arrestanten en het onderzoek van hun woningen.Bij de^
speurtocht moet zowel naar wapenen als ook naar ophitsende boeken worden
gezocht. Tegen het bieden van verzet dient het Driemanschap van tevoren
maatregelen te •pganeTay beramen.
Na beëindiging wordt aan de arrestanten bekend gemaakt, dat zij ingevolgp
besluit van de regering tot deportatie naar een ander gedeelte van de

Sowget-Unie veroordeeld zijn.
Het maximum-gewicht van de toegelaten bagage is vastgesteld op 100 kg.
Indien de bagage op de daarvoor bestemde vrachtautcjs wordt geladen, moet
6-r op worden gelet, dat de goederen tijdens de rit niet voor het bieden
van verzet kunnen worden gebruikt,
Een ieder, die bij 't begin van de politie-inval in het huis aanwezig was

of tijdens de actie binnen kom$ moet in het gebouw blijven tot aan het
einde van die actie. De invrijheidstelling mag eerst nameen grondig

onderzoek geschieden.
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Manifestaties in de nabijheid van huizen waar arrestaties worden verrüit
moeten zonder uitstel worden uiteengejaagd. Indien een tot deportatie
veroordeelde persoon toegang tot zijn woning weigert, moet de deur
onmiddelijk worden ingeslagen.
Het overbrengen van veroordeelden naar het station moet over dag geschie-
den, ^et verzamelan mag niet langer dan twee uur duren.
Het is de politie ten strengste verboden zich bagage of voedsel van de
veroordeelden toe te eigenen.
Splitsing_van de_ gezinnen.
Het is noodzakelijk dat geen enkele arrestant van tevoren e^nig vermoe-

den krijgt over de splitsing van de gezinnen. Reeds voor het transport
* "'t - .-naar het station moeten de pajfcteren van de gezinshoofdtóvv&n^ïiie van de

andere leden van het gezin worden geschei den.
Op we-g naar het station wordt de gehele familie op één vrachtauto ge-

plaatst. Op het station wordt het gezinshoofd naar een speciale wagon
geleid.
Transportjnaar hetjBtation.
Het is de politie verboden op de vrachtautcjs te gaan zitten. De politie
rijdt naast en achter het konvooi. Men moet tijdens het passeren van
woonwijken bijzonder goed opletten, ook op de houding van de passanten.
Tussen filet escorte en de veroordeelden mag geen woord worden gewisseld.
Inladen van de veroordeelden.
Ieder station van vetrek wordt omsingeld door speciale troepen van het
Volkscommissatiaa-t voor Binnenlandse Zaken. De commandant van de formatie
roept de namen op van de veroordeelden en wijst hun een plaats in de
trein aan. De gezinnen blijven bij elkaar, alleen de gezinshoofden wor-
den afzonderlijk getransporteerd. Indien een wagon vol is worten de
deuren op slot gedaan.
De commandant van de trein is verantwoordelijk voor de aankomst op de
plaats van bestemming. ^ KommissariSj toegevoegd aan -

het bestuur voor openbare
veiligheid van de U.S.S.R."

Militaire koerswijziging in de Sowjet-ïïnie?

Korte tijd geleden werd uit Moskou medegedeeld, dat de Ministerraad van
de Sowjet-Unie Maarschalk V/.a; s'.s-.vi:,! e w s k i ontfheven heeft' uit zijn
functie van Chef van de Generale Staf. Zijn opvolger is Legergeneraal
S c h t e m e n k o . Dit bericht trok buiten de Sowj et-Unie geen
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belangstelling, daar Generaal S c h t e m e n k o in West-Europa weinig
bekend is.
Deze "aflossing van de wacht" krijgt een bijzondere betekenis, doordat
gelijktijdig Maarschalk T i m o s c h e n k o weer voor den dag is ge-
komen. T i m o s c h e n k o reorganiseerde het Sowjet-leger na de Finse
oorlog van 1939/4-0. Na de nederlagen in de eerste helft van de Duits-
Sowjetische oorlog verdween hij plotseling van het toneel. Men hoorde «**
niets meer van hem, tot hij nu. Volkomen onverwacht in Juli j.l. met de
orde van Se Rode Banier werét onderscheiden. Deze onderscheiding gebeurde
op bijzonder plechtige wijze in het Eremlin. Zij was een demonstratie
tegen het West en op een ogenblik van grote politieke spanningen. De
Sawg et-Unie wilde blijkbaar het Westen er aan herinneren dat ook zij
over een militair genie geschikt.
In de laatste weken is T i m o s c h e n k o nog meer op de voorgrond
getreden. Het Kremlin had hem uitgekozen om op 7 November, op de verjaar-

dag van de Octoberrevolutie, de troepen op het Rode Plein te inspecteren
Het Sowjetische dagblad "Iswestija" bracht een uitvoerig verslag over
alle details van de plechtigheden. Een foto toofct T i m o s c h e n k a
tijdens het défilé van de troe^ en op de ereplaats naast M o l o t o w
en de Minister van Oorlog, B u l g a n i n .
De redevoering, die T i m o s c h e n k o bij deze gelegenheid heeft

gehouden, bewijst dat hij thans (misschien is het niet altijd zo geweesU)
een trouw volgeling van S t a l i n is en dat hij volkomen loyaal tegen-
over d e communistische partij sta&t. T i m o s c h e n k o verheerlijkte
de strategie van Sti a l i n, hij noemde het Communisme het grote doel
van het Russische volk en becritiseerde met scherpe woorden de Engels-
Amerikaanse politiek van agressie. (Wij moeten even onderbreken en onze
lezers er op wijzen dat de So w j et-Unie sedert 1945 een geweldige oorlogs-'
industrie opbouwt, die thans een jaarlijkse productie heeft van i 50.00U
tanks en 45.000 - 50.000 vliegtuigen en dat de Sowj et-Unie sedert 1945
- 3 millloen soldafc en onder wapenen houdt!)
De loyaliteit van T i m o s c h e n k © tegenover het regime i.s natuur-
lijk niet de beslissende Saaaleiiling geweest om hem weer op de voorgrond
te laten treden. Deze gebeurtenis is alleen verklaarbaar uit de inter-
nationale situatie. De Sowjet-Unie heeft behoefte aan de bijzondere
capaciteiten van T i m o s c.& e. n k e . Het peinzende gelaat en zijn
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slanke figuur onderscheiden hem van de vele weldoortóvoede, zorgeloos |
kickende Maarschalken van de Sowj et-Unie.
T i m o s c h e n k o vervult een taak achter het scherm. De niwuwe Chef

i

van de Ü-enerale Staf, Generaal S c h t e m e n k a , i s Oekrainer, even-

als T i m o s c h e n k o zelf. en men krijgt, de indruk, dat hij als

vertrouwensman van de laatste werkt. T i m O; s c h e n k o moeten wij
beschouwen als opperbevelhebber van het Sowjet-Leger in een toekomstige
oorlog. Thans is hij blijkbaar bezig de Generale staf opnieuw te orga-

niseren. Niemand buiten het Kremlin weet natuurlijk of T i m a s c h e n-
kco van S t a l i n ook toestemming kreeg nieuwe strategische princi-

pes te volgen, in tegenstelling met de zogenaamde "Stalin strategie".
Deze was in de tweede wereldoorlog gelijk aan die welke Rusland in 1812

met goed succes tegen Napoleon toepaste door de vijand in de geweldige j

ruimten van Rusland te lokken en op deze wijze los te maken van zijn
basis. In deze strategie wordt pas dan tot een aanval besloten, als de -•

•£<

vijand voldoende verzwakt is. Waarschijnlijk heeft de Sowjet-TJnie op «

grond van de technische ontwikkeling van de oorlogvoering haar principes
gewijzigd en voelt zij voor de toekomst meer vaar een aanvalsoorlog.Deze

opvatting komt ook overeen met &e eammunistisehe leuzen uit de laatste j

jaren, die van de "geest van aanval op alle fronteïL"" spreken. - '
T i m o. B o-, h & n t & heeft reeds jaren geleden gepropageerd dat het
Sowj et-Leger zich tot den aanval moet voorbereiden.
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Datum!

"Sowj et-mensen maken "boter- in plaats van kanonnen."
("De Waarheid«,2-12-48.)

De Sowjetische luchtmacht.(Vervolg)

"Het Wereldcommunismeltheeft in vorige edities gegevens gepubliceerd
over de ontwikkeling van de Sowj et-lucht macht en, over de koortsachtige

pogingen van de Sowjët-Unie haar achterstand; op dit gebied in te halen.
Ons laatste artikel beëindigden wij met de opmerking dat de Sowjet-Unie
poogt naast Duitse ook Britse en Amerikaanse ervaringen* patenten en
uitvindingen te bemachtigen en. te gebruiken.
De Engelse firma Rollê Royce is de belangrijkste fabrikant eter wereld
van straalmotoren. In 1945/4,6 heeft de Sowj et-Unie grote bestellingen
bij RoUs Royce geplaatst. Ook via ïsjecho Slowakije kreeg de Sowjet-Unie
Engels vliegtuigmateriaal in handen.
Yoor bommenwerpers en transportvliegtuigen maken de Sowjets gebruik
van Amerikaanse uitvindingen en ervaringen, die zij hebben leren kennen
door de pacht-en leenleveranties. Ook hebben de Sowjets een aantal
Amerikaanse vliegtuigen in beslag genomen, toen Amerika zich met Japan
in oorlog bevond en de Sowjet-Unie zelf nog neutraal was.
Omvangrijke debatten werden in de Sowj et-Unie gevoerd over de formatie
van speciale bommenwerper--eskaders. Het Kremlin wenste rul. aanvaiüsLÊlijk
de successen van de bommenwerpers der Westerse geallieerden tegen Duits-
land niet te erkennen. Toeln het Kremlin het effect van de speciale
bommenwerper-eskaders niet langer kon ontkennen^erschool men zich
achter het verschil in technische en navigatorische kennis van de
Westerse geallieerden met die van de Sowjets en de moeilijkheden, die
het zelf formeren van speciale bommenwerper-eskaders voor hen zou brengen.
Men is nu tot een courpromcls- gekomen j Geconcentreerde massale aanvallen
in de bekende Amerikaanse stijl zal men niet O'ndernm en; wel aanvallen

met 2-motorige bommenwerpers, op korte afstand tot steun van de militaire
operaties op de grond. Daarnaast bereidt men zich ook voor op aanvallen

O-TS
met 4-motorige bommenwerpers 1»ogoa speciale doelen in het achterland van
de vijand.
Er zijn altijd. no.g deskundigen, die beweren dat er geen 4-motorige
Sowjetische bommenwerpers bestaan, lij raden hen een kijkje te gaan

- 2 -



- 2 -

nemen in de So-wjet-zÖne van Oostenrijk, waar zij vele 4-motorige bommen-
werpers en ook een aantal jagers kunnen waarnemen.
Objectief gezien moet men toegeven dat de Sowjetische con&tructeurs met
grote ijver aan het werk zijn getogen en ook wetenschappelijk goed onder-
legd zijn; maar zij missen het belangrijkste, n.l. de intuitie!
De grote man. in de constructie van. straalmotoren is Ir Schwezow, die
kort geleden detSÉalin-prijs- van 200.000 Roebel ontving. ?Öór/Ö.e uitvi$r-
dingen van Schwezow had ïschelomej de leiding bij de bouw van motoren,
die echter niet meer waren, dan een. slechte copie van 3Duit.se BBCT-motoren
en in kwaliteit niet te vergelijken met die van de Bngelse Rolls Royce.
De belangrijkste constructeurs van infanterievliegtuigen (dus die vlieg-
tuigen die tot steun van de infanterie en de tanks worden ingezet) zijn
Iljaschin, Petljakow en Tupolew. Eet in de Sowj et-pers gepubliceerde
bericht over- een topsnelheid van 450 km per- uur van de sterk gepantserde
en zwaar bewapende infanterievliegtuigen lijkt overdreven. Het lichte
2 motorige infanterf.evliegt.uig ITPE-2fr bereikt 500 km per uur en 8.000 m
hoogte.
Met de constructie van straaljagers heeft de Sowj et-Unie het technische
peil bereikt, waarop de Westerse geallieerden in Februari 1945 stonden.
Een snelheid van 900 km per uur werd tot nu toe, zover bekend, nog niet
overschreden. Vergeleken 4ö4^- de stanö van de Sowjetische vliegtuigcon- .
structies van 1944-zijn er duidelijke vorderingen waar te nemen.
Tupolew heeft met zijn. "TTJ-70ff de Amerikaanse "B-2$", de "vliegende
vesting" trouw gecopie'erd. Daarnaast bereikt de 4-motorige bommenwerper
"IL-1'8" een snelheid van -480 km per uur met een actieradius van 3.500 —
4-000 km. De "ÏU-TO" en de 'TL-18" worden ook als transportvliegtuigen

T.VIXX/M4
gebouwd en op het ogonblife gebruikt tussen Moskou en het Aziatische
Rusland. Uit camouflage-overwegingen noemen de Sowjets deze bommenwerpers

meestal "t ransport vliegtuig en".
Be Sowjet-luchtmacht beschikt over grote ervaringen met "luchtkonvooien",

4-motorige vliegtuigen die zweefvliegtuigen op sleeptouw hebben.
Tijdens een demonstratie bracht de Sowj e t-luchtmacht in 1948 een verraŝ .,
sing met een nieuwe heliocopter. Het vliegtuig startte van een vracht-

auto en steeg verticaal 800 -900 m waarop het met een snelheid van 600-
700 km per uur in glij/vlucht daalde, laardat dit spelletje meerdere
maal herhaald was landde de heliocppter woog op de vrachtauto.

De Sowjet-Unie heeft in de Generale staf groot gebrek aan technisch
onderlegde officieren. De normale officier van de Generale Staf heeft



van tev*oren geen contact met de constructeur; pas na de voltooing
krijgt hij het model ter beoordeling. Bij een dergelijke werklui j ze wekt
het geen verwondering dat er tussen het maken van de eerste tekening en
het in serie construeren van vliegtuigen 2-2 /2 jaar liggen.
Op het gebied van de draadloze techniek had de SQWJ et-Unie een grote
achterstand in te lopen. In plaats van waarneming met radar, in het
Amerikaanse en het Engelse leger gebruikelijk, behielpen de Sowjets zich
met waarnemingen vanuit IE** vliegtuigen die met afgezette motoren feoven
het front zweefden en met micurfoons, onder aan het vliegtuig hangend,
trachtten af te luisteren wat op de grond voorviel.
Direct na het einde van de oorlog begonnen de Sowjets een groot insti-
tuut voor wetenschappelijk onderzoek op eleetrotechnisch gebied te bouwen
in Kutschino, 4-0 km ten Hoorden van Moskou. In de eerste maanden na de
Duitse capitulatie werden in Moskou tal van Duitse geleerden en technici
ondervraagd, öfck de uitvinder van een nieuwe radarinrichting met een
actieradius van 3000 km. De Russen bleken bij deze ondervragingen goed
op de hoogte te zijn van de technische details.
Toen de Sowjets in de laatste weken van de oorlog de omgeving van Berlijn
bezetten,bemaehtigden zij de fabrieken van Siemens, Telefunken en de
Askania-werlten. In 1946 begonnen de Russen in Vforonesch met het bouwen
van een fabriek voor Telefunken, waarvan het materiaal afkomstig was uit
de Russische zone van Duitsland. De gehele installatie van de fabriek,
van de machines tot de kantoormeubelen toe is dan ook Duits product.Ha
voltooing van de fabriek werden de krijgsgevangenen, die haar gebouwd
hadden,weggestuurd, waarna het hele terrein onder militaire bewaking
werd gesteld. Een grote staf van Duitse technici heeft de leiding van de
fabriek.
Een andere groep Sluit s e ingenieurs, van het Siemens-koncern, leeft sejdert
"1:946 vpkömen g-elsoïeerd. ' '; ' , • ' > 0g> een eiland in het S e lig e r-Me e r bij
Ostaschkow, in het district Zalinin, ongeveer tussen Moskou en Lenin-
grad in. V/at zij daar uitvoeren is ond niet bekend.

In September j.l. werd een grote wetenschappelijke organisatie in de
Sowjet-TJnie opgericht, die speciaal de aandacht besteedt aan radio-
techniek en aanverwante vraagstukken. De organisatie heeft 1500 leden,
waaronder alle geleerden en ingenieurs die verantwoordelijk werk op dit

gebied verrichten.
Het te-werkst ellen van Duitse technici, in het bijzonder die van Tele-

funken
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en Siemens voert tot de conclusie, dat de Sowjet-Unie de instrumenten
en apparaten die de "Luftwaffe" gebruikte heeft overgenomen en er naar
streeft deze verder te ontwikkelen. Daar Telefunken en Siemens de leiden-
de fabrieken in Duitsland waren kan dit streven wel succes hebben.
De wetenschappelijke centrales in Moskou beschikicen over belangrijk Duits,
materiaal, ook over dat van de zogenaamde V-wapens.
Vanuit het Westen is het moeilijk te beoordelen, of het Sowjetisehe

luchtmacht-personeel in staat zal zijn te werken met de zeer gecompli-
ceerde toestellen van de vroegere geallieerden en van de Duitsers. Ieder-
een, die in de oorlogsjaren kennis maakte met de primitieve instrumenten

in Russische vliegtuigen en de hopeloze toestanden op de vliegvelden
moet wel sceptisch ataan tegenover een snelle ontwikkeling van de Sowjet-

luchtmacht. Maar , er wordt koortsachtig gewerkt om de eerste militaire
macht ter wereld te worden.
Veel aandacht heeft de Sowjet-Unie de laatste jaren gegeven aan de op-

leiding van parachutisten-eebheden, waaronder ook enkele vrouwen-bataülonq
die bijzonder fanatiek zijn. Voor de opleiding van de parachutisten
werden speciale scholen gesticht, o.m. in Omsk. Waarschijnlijk hebben
de Russische parachutisten-troepen de do o re! de1 Duisters in de laatste
tijd gebruikte strijdmethode, tijdens het afspringen het vuur te openen,

^̂jrgjgasg,... Qjata»ikk e l dj
/ Voor de metereologische dienst van de luchtmacht heeft de Sowjetisehe

Generale Staf uitstekende deskundigen, o.m. de Duitse Prof. RLndeisen.
De Verenigde Staten hebben in 1945 de gehele radiotechnische en metereo-
logische uitrusting voor 37 stations Ban:" de Sowj et-Unie cadeau gegeven.

Sooïr. de ̂ toekomstige ontwikkeling van de Sowjet-luchtmacht is vooral
beslissend het peil, dat de navigatie zal bereiken. De Rus is op zichzelf
leergierig en musi*caal, twee belangrijke voorwaarden voor goede vlieg-
tuigmarconisten. Door middel van burger-luchtvaartverenigingen, door het

stimuleren van de zweefwliegeropleiding en ook met behulp van een uitge-
breide militaire jeugdopleiding pogen de Sowjet-autoriteiten meer belang-
stelling en meer begrip voor vliegtuigvraagstukken op te. wekken.

45-M.j publiceren deze gegevens over/militaire ontwikkeling in de Sowjet-
Unie om twee redenen:
1.)0m de waan uit de weg te ruimen, dat de Sowjet-Unie nog in een stenen

tijdperk verkeert en daarom "Ongevaarlijk is«

— 5 —



- 5 -

2.)0m te tonen, dat de Sowjet-ünie, volgens "De Waarheid" het paradijs
van de vrede, in werkelijkheid de grootste militaire macht ter wereld
wenst te worden.

Deze wens kan niemand verrassen, die de Easjs&sclii^eomunistische bedoe-
lingen .goed begrepen heeft. Het Sowj et-leger, de luchtmacht en de marÊne
zijn de stoottroepen van de wereldrevolutie, die gereed staan elk landï
dat door de vijfde kolonnes murw is gemaakt te veroveren.
Deze wereldrevolutie is vervlochten met de imperialistische tendenzen
van de Sowjet-ünie. Door middel van de wereldrevolutie poogt de Sowjet-
Unie de v/ereldheerschappij in handen te krijgen. Daarvoor moet de gewel-
dige militaire macht dienen, die achter het ijzeren gordijn in wording
ia.
Volgens "De Waarheid" echt er "maken Sowj et-mensen boter in plaats van
kanonnen"! Wij hoeden niet te vragen, welk doel de redacteuren van "De
Y/aarheid" met deze volksmisleiding beogen!



H E T W E R E L D C O M M U N I, S M E . Hr. 23
Datum!

Duitse bedevaart naar Moskou.
Enkel© weken geleden neef t 'ter gelegenheid van de verjaardag van de

Oetoberrevolutie een Duitse delegatie een bezoek gebracht aan de Sowjet-

Unie. De delegatie bestond voornamelijk uit leidende figuren van de

S,E.D. (de communistische partij in de Sowjet-zóne). Maar ook één ver-

tegenwoordiger-van een niet communistische partij uit de °ost-zone en

drie politieke figuren uit West Duitsland hadden a^n de Russische uit-
nodiging gevolg gegeven. De ontvangst van de Duitse delegatie in de

Sowjet-Unie was allerha-rtelijkst! De Duitsers werden in Moskou en in

Beningrad rondgeleid en hun werden vele economische en culturele presta-
L.-_ •prestaties/

ties vari het regime getoom^ytlTl' Op zichzelf niets b e tekenen, maar op de
temidden van puin levende Duitsers een sterke indruk maakten» De Duitsers

zijn niet meer gewend aan onbeschadigde fabrieken, aan verlichte straten

met veel autoverkeer en aan schitterende recepties.

Een bezoek aan Stalingrad stond eerst ook op het programmatmaar werd
later op verzoek van een prominente Duitser geschrapt, omdat deze stad

ïievéel herinnert aan de "nationale schande van Duitsland".
De delegatie, natuurlijk zonder uitzondering bestaande uit trouwe volge-
lingen van het Communisme of althans van de Sowjet-Unie, werd in de

Sowjet-Unie beschouwd als een delegatie van het Duitse volk en. •» ;\e zich zelf uiteindelijk ook als zodanig.

Het bezoek in Mfc-skou had twee hoogtepunten: een diplomatieke receptie

bij Molotow en de grote parade op 7 ïïbvemfeer in Moskou. '<
Hooit teveren hadden de Duitsers, so vertelden z&j later in Duitsland,

een dergelijke rec-eptie, zoveel elegante vrouwen en zo veel schitterende
uniformen gezien! Om soiets te beleven moesten zij naar Moskou komen,

naar de hoofdstad van het; land der grote ."proletarischer* revolutie!

De Duitsers,in hun gewone pakjes met slappe boordjes, keken eerst sip en

stonden schuw in een hoekje. Maar dat duurde niet lang, want alras
kwamen Melsrouw en Mijnheer Molotow en leidden Otto Grothewohl en zijn
gezelschap naar het buffet. De Duitsers kregen nu waarlijk de indruk in

'het middelpunt van de receptie te staan en de voorrang te hebben boven
die vertegenwoordigers van de grote mogendheden. Deze indruk werd in

latere gesprekken met Sowj et-autoriteit en nog versterkt. Volgens ver-

klaringen van sommige leden van de Duitse delegatie hebben de Russen hen
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verzekerd, dat deze demonstratie voor dé buitenlandse politiek van de
Sowjet-Unie van eminent belang was. De Duitsers hebben zich dan ook vol-
ko^men als vertegenwoordigers van een bevriende natie gn.'Moskou gevoeld»
De parade van 7 November heeft op hen een diepe indruk gemaakt I gij ver-
telden dat de Rassen tijdens de par&de een bijna zuidelijk enthousiasme
hadden getoond, vooral bij de demonstratie met eskaders straaljagers.
Uatuurlijk» hoe kon dat ook anders, waren de Duitsers het meest, ingeno-
men met de lange kolones macherende infanterie! Zij vertelden ook nieuwe
snelle tanks te hebben gezien.
De Duitsers waren zeer vereerd met de persoonlijke gesprekken die de
grote Russische politicjl met hefe voerden. Zowel Molotow, als zijn plaats-
vervanger Smirnow, de adviseur voor Duitse vraagstukken Filippow, die

voor de tweede wereldoorlog, correspondent van het Sowjetische nieuws-
bureau "Tasstf in Berlijn geweest was en Kusmin, de Secretaris-Generaal
van de vereniging voor het onderhouden van culturele betrekkingen met
de Sowjet-Unie hadden zich uitgesloofd om de Duitsers voor zich in
te nemen.
Volgens de Duitsers hebben Molotow .en Smirnow uitdrukkelijt verzekerd
dat de Sowjet-Unie; geen oorlog wenst en ook van mening is dat er geen
oorlog komt» Natuurlijk is de Sowj et-Unie genoodzaakt enkele maatregelen
te nemen voor eigen veiligheid^ Oorlogsgevaar dreigt alleen vanuit het
Westen, beweren de Russen. Natuurlijk: irNiet de Moordenaar, maar de ver-
moorde is schuldig geweest"]
Herhaaldelijk hebben de Russische politici volgens de verhalen van de
Duitsers vergekerd, dat de Sowj et-Unie een vriendschappelijke verstand-
houding met een herenigd Duitsland wenst. Men tracht het Sowjet-volk de
aanvalsoorlog van Hl tl er te doen vergeten, daar immers met de progresi ie-
ve Duitsers: de vrede reeds gesloten is. (Progressieve Duitsers zijn
volgens het taalgebruik van Moskou die Duitsers, die de leiding van de
Sowjet-ïïnie in een toekomstig Europa nu reeds erkennen.)
De Sowjet-Unie .wil haar troepen zo spoedig mogelijk uit Duitsland terug-
trekken, maar dat zal pas-mogelijk zijn als ook L . . . Amerika*.-,.? volgens
Mosfcou eenttniet-Europese mogendheid", tot deze stap bereid 9*5**» (Het
is wel duidelijk, waarom in Moskou alleen over die lastige Amerikanen
gesproken wordt en niet over de bondgenoten Engeland en Frankrijk. De
Verenigde Staten beschikken immers over een sterke militaire macht. De
legers van de andere landen zullen Moskou, niet veel moeite baren! )
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In de kringen van de Buitse delegatie ontstond de indruk dat de Sowjets
de spoedige ondertekening van het vredesverdrag met Duitsland wensen, en
dat 2±j' 'oak een verdrag met een Oost-Duitse regering als. een normaal
vredesverdrag zuilen "beschouwen.
Molotow. verklaarde tegenover de Duitsers; dat de Sowjet-Unie zonder voor-
behoud voor een verenigd Duitsland strijdt. De Sowjet-Unie is niet van
plan, Te-aai DuitsXand een "vol&sdemooratie" met één partij te vormen. In
Duitsland zullen volgens de heer/ Molotow meerdere partijen gemeenschappe-
lijk "pro-gressie*1* werken. (Dat zal in de praktijk: ook niet veel ver-
schillen van een "volksdemocratie", want iedere tegenstand is immers
anti-progressief en zou dus tot de "bekende politionele maatregelen
leiden.)
Al deze Sowjetisehe verklaringen en uitlatingen zijn merkwaardig! Tot,
nu toe heeft jctefc de Sowj et-Unie zich in het geheel niet geïnteresseerd
voor het resultaat van haar politiek in Duitsland; gij heeft naar harte-
lust mensen gedeporteerd e:ü in kaneentratiekampen laten verhongeren,
heeft hele industriën naar Rusland overgebracht, heeft met bruut geweld
de vrijheid van mening onderdrukt en een kleine partij met dictatoriale
macht "bekleed. En nu wordt in Moskou plotseling van vriendschap gespro-
ken! Heeft het Kremlin soms ook begrepen, dat de tot nu toe in de Oost-
zone gevoerde politiek weinig kans biedt, het volk daar te winnen? Weet

{JJLJ>
het Kremlin misschien nu, dat de bevolking inyOost-zóne haar vertrouwen
in het Communisme heeft verloren? Waarom anders dan plotseling die
vleierijen en beloften?
Wij zijn benieuwd, hoe het Duitse nationalisme in de nieuwe Sowjet-pro-
paganda aal worden opgenomen. Wij geloven niet dat de Duitse bevolking
in het Oosten de bittere jaren 1945-1948 zo gemakkelijk zal verget enJ

.AtCvttC
Dat de Duitse delegatie toch nog niet hat,r objectiviteiE^erloren had
blijkt o.a. uit &flAfmededeling, dat de Sowjetische dagbladen in Rusland
hun lezers onvoldoende voorlichting geven over de algemene wereld-poli-
tiek en ook over de Berlijnse kwestie.

De Communisten op-, weg naar Nanking, de zet ei jran Tsjiang-Kai-S j ek.
De militaire situatie in China kan men thans vergelijken met de toestand
van 1944, toen de Japanse invasie haar hoogtepunt bereikt had. Het grote
front van de Communisten komt ongeveer overeen met dat van de Jappen. En
toch is er een essentieel verschil;de Communisten hebben niet één front
maar zij zijn overal in het Chinese Mjk,. Men moet dan ook niet onder-
stellen dat de communistische legers naar het Zuiden gemareheerd zijn;
de formaties die thans in de nabijheid iffan lanking vechten waren nooit
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in Mandsjoerije. Daar, waar de macht van de regering wankelt - en dat is
bijna overal — schieten de communistische strijdkrachten als paddestoelen
uit de grond.op,en wat erger is, zij kunnen meteen ingezet worden dank

zij het vele buit gemaakte Amerikaanse oorlogsmateriaal, waarover zij be-
schikken. Dat verklaart waarom de ontwikkeling zo'n katastrophaal verloop
neemt.
Sedert 1911 bevindt China zich in een sociale revolutie! De Japanse ip.-
vasie gaf een korte onderbreking. In hui. verweer tegen de Jappen sloten
de Kiio—Min-Tang en de Communisten in 1937 na een tienjarige burgeroorlog
vrede. De leiders van de twee partijen waren tóen reeds Tsjiang-Kai-Sjek
en Mao-Tse. Maar de vrede duurde maar kort en de strijd om de macht
in China laaide weer op.
Van zekere zijde wordt hier beweerd dat de Chinese Communisten een
speciaal Communisme vertegenwoordigen, een soort Tito-Communisme met
nationale tendenzen. Deze bewering is onjuist! De Chinese Communist en z5$qi
niet zulke brave patriotten en oprechte reformatoren, waarvoor zij zich
uitgeven! Het Chinese Communisme is volledig in handen van een in Moskou
opgeleide staf, die er een willig werktuig van het Sowjet-imperialisme
uit smeedt. De Sowjet-Unie is begerig de heerschappij over het geweldige
Chinese rijk te verkrijgen teneinde het verre Oosten te beheersen. Ook in
China staan Oost en West volgens onze Europese begrippen tegenover elkan-
der: De strijd,die daar wordt gevoerd, gaat tussen een op Moskou georiën-
teerd Sowjet-Cina en een weliswaar uit opportunisme op het Westen gericht

natinaal-China.
De oorlog met Japan heeft de situatie beslissend ten gunste van de Commu-
nisten gewijzigd. De Chiaese economie is volkomen in de war en de mataiöle;
nood is niet te beschrijven. Het prestige van de regering is gekraakt on-
der een last, die ook het beste systeem niet had kunnen dragen.
Ook Washington zal nauwelijks in staat zijn te helpen. De situatie is-voor
de regering hopeloos. Het Communisme ziet in China op ideale wijze alle
voorwaarden vervuld, die het nodig heeft om de massa van het volk in han-
den te krijgen: inflittie, hongersnood, korruptie, wanhoop en een machte-
loos gentgaal gezag!
Een dergelijke ontwikkeling ook in Europa te stimuleren in alle landen die
bij het "Oostblok" behoren is het voornaamste doel van de gehele com.
agitatie, zowel de openlijke als de bedekte. De sociale nood b.v.van de
Franse mijnwerkers wordt alleen aangegrepen om onrust te stoken. In werke-
lijkheid laten de nood van de Franse mijnwerkers en de sociale nood,in
China het Kremlin en de com.leiders steenkoadl
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Datom!

De herbewapening van Bulgarije. -
Volgens het V3paesverdrag van 10-2-47 heeft Bulgarije het recht een
leger met een sterkte van 65.000 linan onder de wapenen te houden|.
Het oude Bulgaarse leger had tijdens de tweede wereldoorlog niet
tegen de Sowjet-Unie gevochten, hoewel Bulgarije met de as-mogend-
heden verbonden was. Het Bulgaarse leger had slechts G-rieks en Joegg
slaafs grondgebied bezet. Na September 1944 hebben de Bulgaren
zelfs nog tegen te Duitsers gevochten, of beter gezegd, aan de
achtervolging van de verslagen Duitsers medegewerkt. Dientengevolge
waren de verliezen van de' Bulgaren uiterst gering. Het leger was dus
na het einde van de oorlog «sg bijna volkomen intact. Maar, daar
Bulgarije aan de verkeerde kant gestaan had-, behalve de laatste
maanden, moest het de consequenties daaruit aanvaarden. De vredes-
voorwaarden waren echter niet 'bijzonder zwaar, daar het Bulgaarse
leger zich tenslotte nog tegen Duitsland gekeeidt had.
De eerste maanden na het sluiten van het vredesverdrag in Februari
1947 met Engeland, de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie, deed Bul-
garije voorkomen alsof het, de bepalingen stipt naleefde. laar mate
de spanningen tussen Oost e'n West groter werden toonde echter het
communistische regime Dimit̂ roffydat Het zich aan-het vredesverdrag

\t munif gebonden.achtte. Reeds in het najaar 1947 wiet men dat

BulgaÉlje bezig was zijn leger uit te breiden. Aan het einde van
1947 werd de sterkte geschat op 76.000 man, waarbij nog 10.000 man
grenstroepen en 80.000-100.000 man burgerwacht te rekenen waren.
Thans beweren Engelse en Amerikaanse deskundigen date Bulgarije be;_-
schikt over een landmacht van 80.000 man, 12.000 man grenstroepen,
30.000 man burgerwacht, 7.500 man luchtmacht en 4.000 man marine.
De bewapende macht is'Sus meer dan dubbel zo sterk'als volgens het
vredesverdrag toegestaan is.
Tegenover het buitenland heeft Bulgarije gepoogd deze militaire
wikkeling te camoufleren. Het beweerde verschillende keren zich
strikt aan de bepalingen van het verdrag te- houden. Toen enkele
weken geleden de boven genoemde cijfers van December 1948 door de
"New-York HeralS: Tribune" bekend werden gemaakt, haastte de Bulgaarse1

Minister van Buitenlandse Zaken zich, deze tegen te spreken. Volgens
hem waren de Bulgaarse "arbeidsbrigaden" met hun 250.000 leden
afkomstig uit verschillende landen en bestonden zij slechts uit
"elementen die vrede en internationale solidariteit voorstonden".
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Van Amerikaanse zijde werd echter beweerd dat dezeftarbeidsdienst""
niet op basis van vr£$ willigheid geschiedt en dat er geen sprake

<T
is van "elementen die de vrede willen". Volgens de Amerikaanse be-
richten wo.rden de "arbeidsbrigaden" militair getraind onder toezicht
en leiding van beroepsofficieren.
De Engelse Onderstaatssecretaris Mayhew heeft de cijfers van de
"ïfew- York Her&2Ld Tribune" enkele dagen geleden in het Engelse Lager-
huis. «*̂ KW**BSHÖE bevestigd. Hij verklaarde ook dat Roemenië zï4iJLn
leger uitbreidt en dat Hongarije eveneens bezig is zich te bewapenen

Be niet tot het Oostblok behorende burlanden van het edele drietal. .
Bulgarije, Roemenië en Hongarije zijn natuurlijk over deze ontwikke-

*

ling zeer ongerust, daar niemand weet naar welke ' richting hun legers
zich in beweging zullen zetten. De Italiaanse Minister van Buiten-
landse zaken, Graaf sf orza, gaf nog hogere ei j f era voor de 'Bulgaarse
legeruitbreiding dan de Am.erika.nan. Maar meer dan Italië is Grieken-
land' bedreigd, welks Koord-grens door de burgeroorlog een onrustige
en gevaarlijke streek is geworden. en daardoor openlligt voor een
aanval. Haar gelang het Griekse leger gedurende de burgeroorlog ver|!Wg
zwakte! toonde Bulgarije meer en meer imperialistische oogmerken na ;
te streven ten opzichte van de Griekse provinciën Oost- Macedonië
en West-Thraeië-*
Turkije is ten gevolge van de Bulgaarse herbewapening wel gedwongen-
zijn garnizoenen in Oost-Thraci'ê, in het Europese gedeelte van ;
Turkije dus, te versterken. Dit gebied behkerst de Dardanellen, de
toegangspoort tot de Zwart® Zee. Vandaar de bijzondere belangstelling
van de Sowj et-Unie voor dez-e landstreek.

De Verenig
Cö̂ Lt̂ j.c

de .Staten hefeben reeds enkele maanden geledenVom officiële inlieh-
^t^A&*4&

tingen over de herbewapening aeaa. Buigend. 3 o gevraagd, zioECVFéröepend
op het pas gesloten vredestractaat. Bulgarije heeft dit verziek ge-
weiger* daar het zich uitsluitend verplicht achtte tot het beant-
woorden van die vragen welke door de Verenigde Staten d.e Sowj et-Unie
en Engeland gemeenschappelijk worden gesteld. Met andere woorden:
Daar de Söwj et-Unie natuurlijk nooit aan een dergelijke stap zal

zal Bulgarl j e nooit zulke vragen beantwoorden. ïr-

Reeds een jaar geleden heeft Bulgarije geweigerft de BalkaBr-commis'sie
van' de Verenigde Naties op zijn grondgebied toe te laten,
Er bestaat dus geen enkele mogelijkheid na- te gaan of Bulgarije
het vredesverdrag naleeft. Een klacht bij de Teiligheidsraad of bij
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liet Internationale Gerechtshof i n Den Haag zou. in Sofia Weinig in-
druk maken, omdat; Bulgarije te goed. weet dat een veroordeling slechte
een formele kwestie "blijft. Enkele weken geleden hebben de Verenigde
Naties nog eens voor de zoveelste keer vastgesteld dat Bulgarije
door zijn steun aan de ̂ riekse guerillas de bepalingen van het hand-
vest der Verenigde Hst ie s schendt. Maar, de Terenigde Naties hebben
het niet aangedurfd uit deze vredesverstoring verdere consequenties
te trekken zodat alles bij het oude bleef. G-een wonder dus dat Bul-
garije zich om gesloten verdragen niet meer bekommert]
Het Bulgaarse leger is thans geheel een werktuig van het communis-
tische regime, dus vaa. de. S ówj et-Unie. Alle officieren die zich niet
aan Eiadtroff wilden onderwerpen werden "Weggezuiverd".Be politieke •
commissaris beheerst de militaire eenheden, die alle de eed &p de

( politiek van het "Vaderlandse JPront", d.w. z. op het 'Communisme hebber
afgelegd. Volgens de woorden van Dimttroff beschouwt het leger
Stalin als zijn hoogste chef. Dimitroff noemde hemtfeen militaire
leider, zoals er voordien nog nooit één was geweest en er nooit na-
dien één zal zijn".

Be luchtverdediging van de- SowJet-Unie..
Öezien de 3,engte van de grenzen van de SowJet-Unie staat de lucht-
verdediging voor een enorme taak.{Zowel aan de actieve luchtafweer
als ook aan de luchtbescherming worden geweldige eisen gesteld.
In de laatste Jaren, werd de productie van lucht afweerg e schut sterk
opgevoerd. De successen van de luchtafweer waren in de la&tste oor-

-JU. I~.«ivta/üt6r tHÏLs
log opmerkelijk enXzaüasrf/iJiEer oak in een eventuele toekomstige

/ oorlog een belangrijke rol spelen. Maar nooit zal de SowJet-Unie er
in slagen — ook indien zij de -Amerikaanse productie van 35.000 -
40.000 stuk* lucfjtafweergeschut per Jaar zou bereiken- alle belang-
rijke plaatsten permanent tégen bqmaanvallen te beschermen.

'Ewteüials in West-Europa en in'de -Verenigde Staten experimenteert men
ook in de SowJet-Unie met raketten die het oude afweergeschut zullen
moeten vervangen. Dergelijke raketten kunnen door radar- worden be-
stuurd (Of zoeken elektromagnetisch bestuurd hun eigen weg.fsët»
ÜTot de luchtverdediging van de Sowjet-ynie behoort ook het vërjbïiast-
sen van belangrijke politieke. en militaire centra naser streken die
veilig heten te zijn voor bomaanvallen en het onderbrengen in ge-
bouwen\4i^/^egen de radioactieve stralingen van de ontplofte atoom-
bom bescherming dienen te bieden. Er zijn enkele aanwijzingen die •
tot de conclusie voeren dat in West-Sibiri*ê voorbereidingen hiertoe
in volle'gang zijn. Dit' geld.ed _is in het nationale, verdedigingsplan

: , ' ' - 4 -



tran de Sowj et-Unie zeer belangrijk. Zijn centrale ligging maakt het
na Sassiache overtuiging, 'onkwetsbaar, ci-'v ta-scliillig uit, -welke li'ch-
ting* de oorlog moge komen./
In het maken van fabrieken en opslagplaatsen onder de grond heeft
de &owjet-Unie het reeds ver gebiacht. Tijdens de tweede wereldoor-

. log is. daarmee een begin gemaakt en thans is b.v. het chemische
"kombinaat" Dsershinsk "bij Gorki voor het gootste gedeelte onder-
gebracht in ondergrondse fabrieken. Het waterkrachtwerk van het
Sewang-Meer in Armeni'é is reeds geheel ondergebracht in fabrieken
die in de rotsen zijn uit&ehouwen. In Bez^jmjanka bij Kuibyschew
zijn grote ondergrondse vliegvelden. Op vele plaatsten zijn onder-
grondse benzine-reservoirs.
Bijzondere aandacht heeft de Sowjet-Unie geschonken aan het camou-

( fleren van strategisch belangrijke spoorwegen. Met grote moeite en
hoge kosten zijn er spoorwegen door onoverzichtelijk terrein aange-
legd die uit de lucht weinig opvallen. Dat geschiedde in'de Oeral
en in de Kaukas'us, dus dicht bij de T-urkse grens!.
De bescherming van de aluminium-industrie tegen luchtaanvallen
bereidt de Sowj ets ve-ïl kopzoxgen. Aanvankelijk slagde zij er niet

i

in deze fabrieken in ondergrondse onderkomens onder te brengen.Maas-
de Rassen hadden gezien dat de Duitsers bij Luneburg een groot
proefstation ondergronds aangelegd hadden met schoorstenen van licirt
metaal 'die bij luchtgevaar konden worden ingetrokken als de hoorens
van een slak. Thans pogen de Sowjets dit systeem ook voor hun alu-
minium-fabrieken toe te passend Wij móeten in ieder geval jjf^rmee
reke^dat de Sowjets allerlei industrieën ondergronds zullen in-

( richten waarvan men tot heden ond e r grond s e opstelling onmogelijk
adhtte. , • ' • •
Ook het overbrengen van belangrijke industrieën van het Westen naar
het Oosten geschiedt-uit veiligheidsoverwegingen. Die verhuizings-
koorts heeft reeds een zodanige hoogte bereikt dat centrale leiding
vanuit Moskou niet meer mogelijk'is. Verscheidene Bowjet-Mnisteries;
moesten daarvoor in (Sfost-en wftst-af delingen 'wórden feesplitsti
Indastriëen in het Westen die niet voor verplaatsing in aanmerïing
komen worden over een zo groot mogelijke oppervlakte verdeeld, vaakp
tot 100 km % teneinde minder-kwetsbaar te zijn voor. luchtaanvallen^

Over de luchtverdediging van de Sowj et-Unie staat, niet veel ma"tteEïaÊ.li
,. ter beschikking. Maar uit de moeilijk bij elkaar gezochte gegevens

blijkt in ieder geval overduidelijk dat de Sowjet-Unie op alle
gebeurlijkheden voorbereidt^U.
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Dat urn!

G-esp rek met Yietor Kravchenko.
«uA

De journalist Coquet publiceerde in ffranse dagblad "Le ilgaro" een
gesprek dat hij in New-York enkele dagen geleden had met de Rus Victor
Kravehenko, bekend door zijn boek "Ik verkoos de vrijheid"0K:iravchenko
is één van beste deskundigen over de interne toestanden van de Sowjet-
Unie, waar hij tot 1944 leefde. Toen werd hij als Sowjetisch ambtenaar
in verband met de Amerikaanse wapenleveranties aan de Sowjet-Unie naar
de Verenigde Staten gezonden en keerde niet meer terug. Kravchenko
verkoos de vrijheid!

; Hier volgt het gesprek tussen Coquet en Kravchenko:
Eravchenke:"De grote kracht van de Sowjet-Unie vloeit voort uit de
continuïteit van haar politiek en uit de handhaving van haar diploma-
tieke figuren. De Minister van Buitenlandse Zaken van de Sowj et-Unie
is altijd nog de heer Molotow. Tot tegenstanders had hij achtereen-
volgend b.v. de Amerikanen Cordell Huil, Stettinius, Byrnes en
Marshall.
Zelfs indien men geen hoogvlieger is, en dat is Molotow zeker niet,
betekent'het een grote kracht jaren dezelfde functie uit te oefenen
en dezelfde politiek te dienen tegenover altijd nieuwe tegenstanders
die verschillende principes navolgen.
De Sowj ets weten wat zij 'willen: de wereldrevolutie en zij zijn bezig
haar bg,gin::iiiit te lokken. Wat houdt hun tegen? Pennestrijd? Redene-

/" . ringen van adirovaten? Misschien het bidden? Onlangs werd in een bios-
coop tussen actualiteiten een groep "biddBiuieeTfroawèn getoond in een
land achter het ijzeren gordijn. De film had volgende verklarende .
tekst:"Het leger van Christus zal het communisme verbrijzelen! "Ik zal

i

U zeggen: Indien men van mening is de divisies van Stalin met biddende1
vrouwen tegen te houden zal het Christendom uit Europa weggevegd
worden! f
Coq.uet:"In ieder geval hebeen wij toch het plan-MarshallJ "
Kravchenko:"Dat is juist en ik ben er ook een vatberaden aanhanger
van dit initiatief. Maar - ik heb dit zo vaak tegen mijn vrienden in
Washington gezegd - het plan Marshall heeft het nadeel dat het te laat
k*wam en onvoldoende is. Het plan Marshall had op de dag na de bevrij-
ding moeten ingaan; dan was Europa gered geweest. Bovendien moet het
plan veel uitgebreider zijn. Het bedraagt vijf milliard dollars voor
Europa. Welnu, de Verenigde Stat en drinken per jaar voor zeven en
een half milliard. Wat betekenen dan hier vijf milliard?

:\ , - 2 - •
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Truman heeft reeds aangekondigd, na zijn herkiezing,
dat het plan Marshall op acht milliard dollar zal worden uitgebreid.
Hoe het ook is, ik vind het zeer verdienstelijk dat een inwoner van
Arizona in de Verenigde Staten zonder gemopper een gedeelte van zijn
inkomen voor de ve4rdegiging van een aangelegenheid afstaat welke hij
in geen enkel ver&and ziet met zijn eigen problemen?
Kravchenko; "Ook ik bewonder zeer de burgerzin van de Amerika^na^,
borgor. Maar ik ben van mening dat het plan* Marshall zonder de
Amerikaanse economie te benadelen van een dusdanige omvang kan zijn
dat het een beslissende rol speelt en niet wordt, zoals James Warburg
zej,"een brug die alleen driekwart over de rivier gaat". Ik vind voor-

, al dat het plan moet steunen op een sociale leer. Op de nieuwe leuzen
van &et Communisiie» antwoord men alleen met ïoanaaiies die reeds gebruikt
werden door het kapitalisme en het vrije ondernemerdom?
C o que t; "33e nieuwe leuze van het Communisme is het verdelen van de
rijkdom voor men hem "bezit. De Verenigde Staten beschikken over de
rijkdom en missen de formule om hem te verdelen. Deze te vinden lijkt |
eenvoudiger te zijn dan de oplossing voor het eerste gevallr >
Kravehenko; "Dat is mogelijk,, maar tbhans bezit niemand deze formule.
Ook in de Verenigde Staten, de centrale van. nieuwe ideen heeft men er
geen om aan de volkeren -van Europa aan te bieden,-volk er en, die thans
socialistische strekkingen hebben." :

Goquet;"ü wilt zegden strekkingen naar"socialisatie", naar nationali-:
satie, maar dat is het gevolg van een ongeluk: de oorlog. ;

f De Europese volkeren die behoefte hadden aan voedsel, kleding en j
woonruimte hebben zich met/een na de bevrijding gericht aan het eini
lieham dat aan deze benoodigdheden- kon voorzien: het bestuur. Deze
stormloop van de primitieve begeerte deed de oude sociale orde

«tot.wankelen, wat trouwens niet zeggen wil op dit gebied geen herziening
nfediglis."
Kravehenko; "üj moeten realisten zijn! Wij staaJi thans voor een vol-
dongen feit: West-Europa wil iets nieuws. Men brengt h^Ddf-niets. Men
laat hacfr- de keuze tussen het Communisme en een stuk gelopen kapita-
lisme.
Volgens mijn mening zal de overwinning aan die groep behoren,die Het i
volkEEB» herenigt, niet om een vleespan maar om een ideaal. Zolang
het anti-Communisme zuiver negatief is zal het er niet in slagen een
meningsconcentratie te vormen en alle inspanning zal tevergeefs zijn.
Thans besteden de geallieerden een grote energie om zich de gunst
van. -Duitsland te veroveren. Maar Duitsland is reeds voor hen verloren^

i
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Het was ree,ds verloren in Yalta en Potsdam toen men door de onder-
handelingen tassen de grote mogendheden aan de oevers van de Elbe <
figuren neerzette die al aan de Weichsel een gevaar zouden zijn.
Duitsland zal uiteindelijk het offer worden van de So-wjet-Unie die
met de communistische leer een middel bezit om de leegte te dempen
die in de Duitsers- ontstond met de val van het Nazi-regime.
Het Westen is tevreden indien het Nazidom uitgeroeit word maar bezit
Biets, anders om daarvoor in de plaats te zetten, wil men niet gebruik
maken van de onverteerbarelldemocratische"principes van Oost-Europa.
In het Zuiden van Europa is de positie van de Sowjets ook door de
onenigheid tussen Stalin en Tito niet zwakker geworden. Wiemand mag
zich illusies maken dat Joegoslavië" niet met 100$ op de zijde van de
Sowjet-Unie staat indien oorlog uitbmskt. In Frankrijk en Italië
beheerst de Sowjet-Unie buitengewoon sterke posities, ondanks alle
tegenslagen die de Franse en de Italiaanse Communisten moeiten in-
casseren?
Coquet;"Men vraagt zieh af wat de Franse en de Italiaanse Communisten
zouden doen als zij op een morgen plotseling onder Sowjetische dis-
cipline ontwaakten?
Krairehenkojj'Yfees gerust! Stalin weet heel goed dat het Romaanse
karakter zioh moeilijk kan schikken. Bij een bezetting van de twee
landen zal hij een politiek toepassen die sterk van die in de Sowjet-
Unie verschilt. Stalin zal zich de eerste tijd zeer liberaal tonen,
het nationale karakter respecteren om zo ook de weifelaars fcfcffcri hét

/ Communisme te brengen. En eerst indien Frankrijk door de ins&hak&ling
van politici en intellectuelen, die getrouwe volgelinge van Moskou
zijn,geheel communistisch is zal de toepassing van de typisch Sowje-
tische methoden plaats vinden'.1
(terwijl Kravchenko het mogelijke noodlot van Frankrijk beschrijft
zie ik in min gedachten terug de Kirgizen. t,r Samojeden, onderdanen
van de Sowjet-Unie, die in Mei 1945 in de straten van de oude Duitse
Lutherstad ?ö.ttenberg leerden een fiets te beklimmen,, Achter de neer-
gelaten jalouzi'éen stonden de Duitsers te kijken. Ik stel me deze
eventuele bezetters voor, oefenend op de Parijse Boulevards o^ tJLp <k,
binnenplaats van het Louvre. Een deprimereö.a visioen]) /
"Maar wat zou. U aanbevelen om een dergelijke ontwikkeling te voorfeo^.
komen?"
Kravchenko;Ben actiegemetnschap van alle betrokken landen, uitwisse-
ling van gedachten, nieuwe sociale i de" en, sterke figuren, kortom
alles wat het Westen thans mist. Y;at de sterke figuren aangat, heef-

— A «
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U opgemerkt dat de;; Democratieën niet in staat waren markante figuren
naar voren te brengen toen een Hitler, een Mussolini een Stalin hun
dictaturen vormden?"
Goquet; "Dat is volkomen &arm£aö. omdat het reglement van de Democratie
eist dat de macht gelijkmatig onder allen wordt verdeeld. Zodra een
persoonlijke macht zieh ontwikkelt is de Democratie in gevaar en
daarom laat zij een dergelijke ontwikkeling niet toe. De eerste zorg
nan Engeland na de overwinning was Churchill te verwijderen."

De slot zitting van de Terenigde Naties in Parijs.

Het secretariaat- generaal van de Verenigde ITaties heeft een statistiek
over de werkzaamheden tijdens de vergadering in Parijs opgesteld.
De generale assemblé van de Terenigde Naties heeft in 50 zittingen
vergaderd^ commissies zijn 568 maal bijeen geweest. Al^ deze ver-
gaderingen hebben 1800 uur gevraagd en 5.000 personen waren daarbij
betrokken. Een staf van 790 functionarissen gaat terug naar lake-
Success, 40 man_ naar Genève. De documenten die in Parijs werden opmeT alle copieen * *
gesteld omvatten^TÖO millioen bladzijden, en ...... 100 millioen
woorden werden gesprokenl in het Palais Ghaillot!
De mensheid zal deze cijfer van 10 millioen woerden, uitgesproken
voor de algemene welvaart, met verbazing ter kennis nemen. Zij zou
zeker dankbaarder zijn indien het grote parlement van de volkeren
in plaats van Se 10 millioen woorden één begrip geformuleerd had,
de drie woorden uit de boodschap van Bethlehem: «Vrede op aarèe."
Dat is helaas niet mogelijk en zal niet mogelijk zijn zolang de
communistische storm over de wereld raast en achter een moderne
gestelfcjjke Ohinese muur de wereldrevolutie wordt voorbereid.
Zolang er een communistisch Rusland in vorm van de Sowj et-Unie bestaat
is er geen kans op vrede. Altijd opnieuw zullen de materialistische
begeerten nieuwe offers in de armen van deze sataanse macht drijven
die de lage instincten in de mens prikkelt en organiseert.. En betoverd
door de internationale en de roode vlag loopt e&n itgtr van .primitieve
individufti achter de heilsleer uit het Oosten, het paradijs verwach-
tend.
"De Waarheid" noemde de zittingsperiode in Parijs"een morele over-
winning, van de Sowjet-Unie'SSü Inderdaad! De Sowjet-Unie is er in ge-
slaagd pogingen tot vrede te komen te laten mislukken. In geen enkel
opzicht kon overeenstemming worden bereikt, alleen omdat de Sowj et-
Unie geen overeenstemming wenst. Overeenstemming betekent rust. Op

rust groeit echter geen wereldrevolutie. Die heeft behoefte aan
honger, ellende, chaos en wanhoop!



C

f"
"̂

V E R T R O U W E L I J K
Verbinding: Ho.12 16 September 1949.
Doss.13/628
Onderwerp: Het Wereldcemmtmisme
Datum ontvangst bericht: *<-.*-:;•;:.,, ,j::-r
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

B.O.S. van 16 Augustus 1949
M.̂ .B.2. ÏTo.67894.

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt het
volgende medegedeeld:

Aan de Prinsestraat 132 te 's-Gravenha ge ds gevestigd
het reclamebureau "Arotto". Door voornoemd bureau, waaraan

"y een Machtiging 433 is afgegeven, wordt MÊSLLiÉ̂  ee& gesten-
cild overzicht verspreid onder de titel^ae^^ereldcommunis-
me ".

Dit overzicht wordt gezonden aan verenigingen op Chris-
telijke grondslag in het hele land, met het doel, dat de
aangeschreven verenigingen zieh hierop zullen abonns»ii, op-
dat de verspreider hiervan op deze wijze in zijn onderhoud
kan voorzien.

Bij ingesteld onderzoek is gebleken, dat de verspreider
van voormeld blad is genaamd:

Ar noldus Cornelis Maria YffijBjRKAME.« geboren te 's-Graven-
hage 2November 1924, van beroep taxichauffeur en wonende
Prinsestraat 132 te 's-Gravenhage.

Of aan genoemd reclamebureau nog andere personen zijn
verbonden is vooralsnog niet kunnen blijken.

VEERKAMP voornoemd behoort tot het Rooms Katholieke
kerkgenootschap en is kerkelijk meelevend. Voor politiek
heeft hij zich, voordat hij begon met het uitgeven van voor-
noemd overzicht nimmer geïnteresseerd.

Betrokkene is een onevenwichtig persoon en zal steeds
de weg van de minsteweerstand kiezen. Hij heeft waarschijn-
lijk verwacht, gezien de huidige gevoerde anti-communisti-
sche propaganda, door het verspreiden van bedoeld overzicht,
voldoende abonnné's te krijgen om zodoende zijn kost te ver-
dienen. Bit JQ eohtey flftri "fiaaecL gawoyden. Wffll'i'k sinds eniga
weken wordt «r fean ovai-g-j^ht meer rerapreid. omdat er geen
interesse voe>r is.

Het reclamebureau "Arotte" heeft niets te betekenen ezt
staat bovendien finacieel zeer ongunstig aangeschreven. Dit
laatste mogen U blijken uit het volgende:

Enige maanden geleden heeft voornoemd reclamebureau
een crediet, groot f.1000.— aangevraagd bij een bepaalde
instelling. Het crediet werd niet verleend.

De hierbedoelde VEERKAMP is op 14 Januari 1948 gehuwd
. met t

Iieidia LAHKHORST, geboren te 's-Gravenhage 23 December
1929. ~*

Uit het huwelijk Veerkamp-Iiankhorst is in 1948 een
kind geboren.

-In-
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In hun onmiddellijke omgeving is niets ten nadele van
voornoemde personen bekend»

Tegen VT3Ï3REAMP werden de volgende processen-verbaal op-
gemaakt :
1943 tersake van belediging;
194!? " " diefstal c.q. verduistering;
194!? " " medeplichtigheid aan diefstal d.m.v.braak;
1945 H " diefstal in vereniging?

/-de 1946 " " diefstal onder verzwaren/omstandigheden;
1948 tt " diefstal.

Op politiek gebied is ten aanzien van VEERKAMP en aljn
t|jvrouw niets ten nadele bekend, (einde)

C



Betreffende

ais gede
11 te Amsterdam.

Proebsting,

, geboren
Beerde verbï

IKrevelt» 27 November 1912,
Jf houdendfficln het Huis van Bewaring no*

Proebsting Is 4 Februari 194? van een gevangenis overgebracht naar
kamp "De Beer" op Rozenburg.
30 April 1947 naar fort "Hbnswijk" te Schalkwijk
84 Juli 1947 naar kamp "Rijnhauwen" te Utrecht*
6 November 1947 uit het kaap "Rijnhauwen* oatvlucht*

28 Februar.1 1949 gearreateerd en ingesloten in het Huis van Bewaring
no.II te Amsterdam*
Proebsting valt onder Proo* Fis e» Mr Sikkel*
De zaak tegen Proebsting wordt behandelfl door de Adv.Fisc* Mr v. Hij*

Proebsting, die in de verschillende kampen voor de z*g» W.W. af d. zou
hebben gewerkt, had in het kamp "Rijnhauwen" een eigen kamertje ter
beschikking on te werken.
5 November 1947 werd hem medegedeeld dat hij overgeplaatst zou worden
naar Amaterdam. Hij zou hier op laat van Mr Sikkel ingesloten worden
in het hui» van bewaring aan de Awetelveense weg* Proebsting had uit
de bezettingstijd nog tejt contact net Mevr* Kr ui J f f, geboren Dames-
Visser, wonende te ütreeht, Nieuwe Gracht 40. Daar hij opzag tegen een
verblijf ia een oei, verzocht hij Mevr* Kruijff haar bemiddeling te
willen verlenen bij Mr Sikkel, teneinde te bewerken hem in het kaap
"Hljnhauwen" te laten.
De bemiddeling van Mevr. Kruijff bij Mr Sikkel had evenwel geen suooes
Zij heeft dit in de middag van 6 November 1947 aan Proebsting mede*
gedeeld, Bit was voor ^roebating de reden dat hij op de avond van 6
November 1947 uit het kamp ontvluchtte. Hij zou bij deze vlucht geen
hulp van buitea hebben gehad*
De eerfitf naoht heeft hij doorgebracht bij de verloofde van een medege-
detineerde. Gedurende de eerste 5 dagen heeft hij door Nederland rond*
gezworven en o. a, nachtverblijf #ehad in een klooster te Maastricht,
Hierbij zij opgemerkt da* Proebsting zich uitgeeft voor Hoorns* Katho-
liek. Dit is hij niet* Rij i* Protestant.
De zesde dag heeft hij zich telefonisch in verbinding gesteld met
Mevr. Kruijff te utrecht. Hij verzocht haar voor hem verbinding te wil*
l en zoeken met iemand van de Amerikaanse Ambassade*
Mevr. A mi 3 ff heeft hem dat ontraden* Zij naakte met hem een afspraak j
voor een ontmoeting in Amsteröon» Deze ontmoeting heeft plaats gehad* j
Mevr. Kruijff heeft Proebsting toen onderdak verleend op het adres
Jan van tuikenstraat 48 bv te Amsterdam, £>ezo wcning had Mevr* Kruijff
in huur* Si j had na het overlijden van haar hoeder in Februari 1945,
die op dit adres woonde, de huur o ver genome n «Mevr, Kruijff had dit hui|
onderverhuurd aan Mevr* Wuttrlch-Perebooa met de conditie dat zij de 1
beschikking hield over t^ea kamers. Deze kamers heeft zij ter beschik»

aan Proe%t

-Mevr. Kruijff -
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Mevr. Kruijff heeft zich vervolgens tot Professor COOPS, wonende
te Amsterdam<A9*airessestraat 174 gewend, met de "bedoeling Proebsting
werk te verschaffen» Professor Coops heeft Proebsting aan het werk
gesteld in zijn woning* %at^wèrk da$lPrpebsting verrichtte zou antl-
coamuniatisch Journalistiek werk geweest zijn»

i öe "èorrespöndèntie van Proeeeting, ook die met het buitenland» liep
over Mevr, Kruljff» De correspondentie met de Moeder van Proebsting
liep via een zoon van Mevr. Kruijff in Zwitserland* In beperkte kring
werd het werk van Proebsting verspreid* Ha de arrestatie van Proeb*
stIng wordt zijn werk in ruimere kring gelezen, .Ven kan zich abonner

\n f* 2.50 per maand.

De» in dit rapport genoeiade Mevr. Kruijff, is de echtgenote van
Mr Dr Krui^ff, voorzitter van de Centrale Raad van Beroep,

Professor Coops ia het vv m« waarnemend hoofd der P.O.D, te Amster-
dam.

Beiden staan als anti- communistisch bekend. Politiek zijn zij aange-
sloten bij de Anti Rev, Partij,

Beiden stellen pogingen in het werk om Proebsting vrij te krijgen,
terwijl zij trachten een verblijfsvergunning in Nederland voor Preeb-
sting te verkrijgen.
Ten einde dit doel te bereiken stelde Mevr* KruiJff een onderzoek in
naar de afstamming van Proebsting* De door haar verkregen gegevens
en een lijst van punten, door Proebsting opgesteld,zijn bij dit rap-
port gevoegd. Eveneens zijn bij dit rapport gevoegd een tweetal ver-
klaringen waarin Proebsting een overzicht geeft van de organisatie de<
S,D*, zijn werkzaamheden bij de 3*D,f zijn contacten in de kampen en
zijn reden van ontvluchting»
Deze gegevens werden ontvangen van Hevr. Kruljff*
De Adjudant* rechercheur van Dam, van de gemeentepolitie te Utrecht
besehrijft Proebsting als een zeer gewiekst en in politiek opzicht,
als een zeer gevaarlijk persoon* van Dam heeft het onderzoek in de
zaak Proebsting gehad«
Terdedlger van Proebsting is de anti-rev. Mr Proosdij, wonende te
Amsterdam, Nasaukad«35e, HIJ verdedigt Proebsting op verzoek van Mevr,
ErAlJff.

8 Augustus 1949

24
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VII. BD.5
Betr+ï Hét Werelde

16 Augustus 1949

Kaar mij is gebleken wordt sinds kort een wekelijks
verschijnend gestencild overzicht verspreid, onder de
titels "Het Wereldcommynisme", dat tot doel heeft de
gevaren» aan de communistische ideologie verbonden,
bekend te maken* »

Als correspondentie-adres der uitgevers wordt op-
gegeven: Machtiging no,4?3 te 's-Gravenhage.

Naar mij reeds door een Uwer ambtenaren telefonisch
werd bericht, is deze machtiging afgegeven aan het re-
clamebureau "Arotto", Prinsestraat 152 te *s-Gravenh*ge,

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inllchtan
omtrent de uitgevers van "Het Wereldèonaauniane11 en even-
eens omtrent de eventueel daarbij geïnteresseerde groe-
pen of personen*

im HOOK) TAN m
Havens deze,

J .G .Crabbendam»

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te « •
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L. S.'

: V |gelieve U a«34 jfce treffen een proefnummer
van " Het Wereld -

" Het wereld -' ;'- is een v/el:slijk& verschij-
nencl overzicht, waarin ss'tfccö.s een actueel onderwerp
in "b c h end e l ing wordt

'" aet _ '.'/er e ld, -^ Communis^ ̂ ' v;ordt niet uitgegeven voor
financieel voordeel. *v* -'

; ' ujereld - ' GoraiJiuii u duidelijk en net
-feiten omschreven de «jevairen a ui die it1 col o... i e verbond o a

•' .Ver o ld ™ Go;..ii.iuniiT;,ie • ' sfoot niet alleen ctocr J worden
sezi, naar noet aan hormisseu doorgegeven. v.x>rden.

ii
'•• V.'eiold - Cor.i:.n.inis: ie •• 'Jost per kvv.art^al i. *,-^,

Wij rador li <:,c..n ingeslotein ::aart , v/ellce
toru;:;",c^onden l:éii\^ duidelijl; in^-evuld to
eenden. • !

1 te

j De uitgever G,



HET WEREIiDCOMPfüNISME

Corresp.-adres: Machtiging 433, Den Haag.
Verrehtjm wekelijks.
Abonn. f 1.25 per kwartaal.

China'na de val van Shanghai.

-% ...., . . . .. .
Met de bezetting van Shangliai door- de troepen van Mao-Tse-Tung heeft

de ( indirecte ) Sovjet-Russische expansie in,;het Verre'Oosten een be-
slissend punt..bereikt,:'Toen-'de Val van-.Moekdeh' einde Oc^óber van ver-
leden, jaar het verlies van Mandsloérije vo-ojr de regering van Tsjang -

. Kai - Shèk bezegelde en de ouweerstaalïb,aroV.opmars'iÊ r communisten naer
• het Zuiden begon, waarbij op'21 Januari de; oude kolzerstad'.Peking1'be-
zet-werd en' einde April.de zetel dqr regering ••Nanking: werd veroverd.

; gering , inmiddels naar' '.Kant on. verplaatst ,:. tamelijk, hopeloos v;as:. Toch,
heeft. het verlies' van' Peking- *öf de -vaL-Van Nanking zelf s ''do-oppervl.ak-
/kige toeschouwer niét zo'zee-r beroerd als het feit, 4at thans Shanghai
.binnen;. de Russische Invloedssfeer gekomen -is,"'; sMrilhaaf Is -niét slechts
een van de weinige v/ë"rk« ïïjk -grote s;ted:èn'.,.van .'Chin|t̂ 'li.et. is ;"de' handcls-
etropool van rdit- reusachtige rijky'de poort t|)t dl, r̂ st 'van' de wêrelïï,

- d'e havenstad, waar in vredestijd voor., moer- dan* viermaal -zóveel een goe-
, déren.wördt verladen dan in iedererandere^hayen vaii. Ghina'.. 'v

. Sinds. Engeland meer dan honderdvjraar "geleden "de -ö̂ ;ïtm-,öQ̂ log zege-
vierend beëindigde, waardoor met het- verdrag van;̂ Nâ f%aya|i 1842 de
Chinesf havens voor de -w-ere IdJaandel;,. geopend werden. IE ."̂ ilanghai het
eigenlijke c'ont actpuat- Van ; hè-t. Chinese gebied'. met'' de'. festere v;ereld. -•
De • ont w ïöcKë-ï ï rig" .Her >. geb e'urt èni s s en , die;'de 'verenigde Stâ h'̂ gc durend e,

' '''
,

de. laatste jaren nood2,aakt'e hun. niet qnuit putte liĵ|'''h%l̂  r̂ nnèS:. all et-
eerst voor. het consolideren van de •' Atlantische g'éiaè';èhschap, .aan' €e- wen-
den en hen bewoog • .- -steunend pp' .de pessimistische 'berichfen^vati" Marshall' '
en Wedomey.er ovor de lévensvatbaarhèidi'4^ Kuqgijtnangr©geMzxs,r '-de ont-
wikkeii-ng in China op haar. beloop; te' laïéh," hëe^hu t.ot gevolg gehad', -
dat het geweldige voor de wereldeconomie zo ̂ beian^ijfee gebied van China
met de inname van Shainchai ' door de comüzilsteny naa^het.zich laat aan-
zien,' van de banden met de Westerse were^; loëg'èffiaal^is en in het Oos-
teli^k blok gevoegd zal woMen. ; .••/^,"''<< ,"**S.'. -: '" : . • : • • '*'

Dat Washingt.on sinds lange, re tijd; dè? on-^ikkeling .in China -volgde '*
met....eon reserve^,, die duidelijk:-een-bo^slr% ö.ë;t de 'troepen va'n**fiao-' Tse-

i iodoroó ' .
^ voorit

• te lopen op de kwestie van de bétrékklngeri méf ̂ ion ̂ cpmniunistisch Chinav
Nu dé invloed der nationale regcring0%k irt>dë nog ".niet door d:è commm-
niston bezette dolen zeer gedaald;-ócMjnt ,tî -. zijn-, eri de opmar-fe' van do -
zegevierende .troepen yan Mao-Tse-Tungi'-naaj? :Ö:anton voortgaat jWord̂ -Hé''.-' "

.,. kwestie van e on ' definitieve houding* Ŷ ĥê dVestgrĝ iè̂ ènover e on commu-
t; ;.v:nistisch China steeds drineender.Ziĵ db,̂ t<fl̂ :;oöî î d©
,ö.-.i machthebber s in China, welke' zij opk̂ zirjfn̂ ^̂ ^̂ '̂̂ eik-kamp zij idco'io-
•>;gisc.h ook -mogen -behoren, van hun kant e>- z.|ör'~iïi--g_e interes se ertv zij-n
. .de .economische betrekkingen met dé •/*ÉaicH|;î  ' ihdüs€ric|êuiden>vaji de WCK-

., ., t-erschO' wereld niet volledig te laten''. arbrdken. V-.';AJ :V-̂  ' ' - ' • . . - '-•"•' ' <\.
:' ' • ' '- > t ' . X ' , ' ' ' . " > ' ̂'ij* ' • • ' . •' ' ' '' ' ' '
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^umanle-er VQlledig" düpi^tv/ikkeld
'*itrusting aan Tjcchnjtèchej1- hulpmiddo-

^ îftfN» ïn yr\4- T/TitrtTTi -ï vt/ÏT- *5 VNim_^*ï*ft r** 4^ *-\ "F f*l P* POTTï —

China, komt. £b öjc > do^ milTtair^sucoö^ej^jder ^cömn|j^J.ptcn\,
in cta'a^ ifi hLeS^gtwe^l^tigG* gebxed^'efe''eigen Sovjet stat jen.

c onsu%<^t goederen 4;e bere$kezi$ '<ïie "da J3ovjctvol-ke~ u ' -
» ...***— . « * . _ . - . , , möt ^ ^'e^tandei^-^i het Westen Ji

, „ .. . Lng dur^pïfoauétic, die cxnvermijdo-^S
l^^i^van^je^^^i&^ietisering "'omdat, \veiar,. zi,i ook voor-*1

particulier - :.ti4,tge~/

ui r"ett2o-burcaft.cj?atie 'Vorvadfeen
,Wn-niet'helemaal-tot da» a - ' '^oo^-w't^, 3-fend.enj dij^'sfen- niet 'helemaal -tot da» achjtfbrgebic

oi^en/ 'zbale^Tjiu «ae^ost- qn^Zuid-QsteuropeSo "sat^'ljt/ictu
daling van des/Tèyo|ESütandaard t,oja cGv31ceïlS£ Oo^tölijlce
•war&hallp^0111 i-n'"•^^VQrm,,"yaü. do -OoGt^urop^se Economisch
uchtkaeteel gobl%^nï.^*OHida'&veo4a Ear shal lp l an;^ waarbij

;che -
.uchtkaeteel gobllr^^j^'ofiidat^eoia Marshallplan:*v1«ü.J.ua.0

^j* «-aan te 1?tt)dcn'hoeft, -zelfs %2t "alle gecde wil J'"ge on^
'RC^opb^öuvrprpgamÉa sijn^^ï^r ' * f -"

"litiete'VajVr niotf,^eintores£|eord «ijn in China zal voor Mar-
"*" ^ opVolger^hieroHf ohk" tjöfflafcfeelfjk geweest, ?iüö-» -«mdat

"x ^zagon,'dalr'^et/' in tegenstelling tot--d^
in d<^ ̂ Qö^tjsiiï'Opose randsljateii }'« voor Map. Tso'-^ung en

gesnèfrins een geraakkeilak en in korte" tijd Ac vol-
" ' - • ' '^reusachtig'rijk, aondo^yregenffepn staat

WctuUTj waapran _do regeri\ig ilf* Nanking _
ni"fet' op *ci>j^^Xpmtd.g*b^3!JLÏiocn kan ̂ cl^att^n^^'in, de

'en'pollt-ies-fealit te sovjetJ^jfe^^^,China is é\eii 'laad, -d-at
iii^Bppervlal'st^^^bjDk :dn ^^^^rtèb ffe niet het minst lnv aan-

„, r wv n Rusjfend-jöp^ewassen^zou kunnen zijn. JEr zijn
f o|>^imistën;4d4i^|4q| verlor gaan 0^1 er 'op wij'-zon," dat.-cem- %
'i^ dictators, -dxe Jttun«*land mslel1 of minder-buiten de d^rÉcte**
^Rusland' wtjton '^feL^c^el.i.^KCrtijd-^.nzion, dat zij vêCti'-MraBkou
' ~ ' j k s tG^yörv/ac^en Hebbe'n, stj|^ds aan het latente ervaar'

11 blootgesteld s±f- *' ** Ĥ • '
i. -r, 4' >1 J^ -«jS

£ ^

wer

L, het- këTde-r der ^vcrald^ojt'l^deli gezien! word on V Al ie de
döü. vfereld " in- de zin van een politiek-, die zich richt op "een

1 J - .uijtsluitend bestemd v,oor idoaliotische kxAngöör, vtoch
" *'d%t de politiek® brqblemen hun .repercussie hebbon

G£01d, De uitbreiding viah de ïhissische invloed in do
'-".ontwikkelde11 gebieden tóver de grerra'^n van het eigen gebied

&een ^ot in Zu/id-Ghina zal ook zij o. t^PUÊs^a^ hebben.op de politiek
van H|p3k#ujin West-Europai'^u^l^id^heoft er het grootste belang ,bij ̂

^ " Ihét" aant^efcken van rij kt? industricgöbioden do*.verlammcnde^^r'-
va^M06p|?|et'isering te'„compenseren. Mogolijl? is .Het ^éit, dat*

/shinsky Ük^&rijs^ët probloemr Duitsland -vanuit economi^cft-rgó'liti'él
's'fandpunt gezien 4?e"r tjftfel, fer^sgüt beter't^.v^egrijpqn,^ als^men'roké^-

houdt met deV^Ojng%^n'^a£ fconsumont-gcfe^.eren van gen d-oor d^ ^ f
Sov^ot-.ecdsêmlp;,min~produc$r>ad reusachtig gebiedn .^

, *fr *> ls- , '

* "
t *%n-^" r" «"*! A

;r*'*a$'
, * n ̂^ ̂  V

v» «gw**
•*^«

J**«ht
J,
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**



In do-so sar.onh.ang ±s het derhalve van belang, dat do Westelijke
!ur'c:iu.hcdon, evenzeer r. l s ai.j dit sinds IVashing'fcon tegenover
D ui ̂s l and doen, ook tegenover China een gome ens chappel i,j ke politiek
voerer., die, al mag zij voor een af zonder ïi'"j ke st aat oi'i'ers kosten,
uiteindelijk toch de enig succesvolle,is. Als zij het eens sijn met
el̂ r̂ op v/c-lke lijn sij de opmars van het communisme in het verre
Oosten met hun machtsmiddelen een halt willen toeroepen, dan hoeven
si,;; zich niet te haasten met toenaderingspogingen tegenover het
communistische China.
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Verschijnt wekelijks. ^ v
Abonn. f 1.25 per kwartaal. Corresp.-adres; Machtiging 433, Den Fiaac

Abonr.? ACTLt j

Het Franse comiiunismev ;;';:

_De bekende*-verklaring van Tvlaur: :.-• Thor^^, dat, i i^eval van
oorlog tussen de Westelijke Mogendheden en de Sovjet-Unie, de
Franse arbeiders de Sovjet-legC7rs t-i j liet betreden var. Franc
rrondgebied zouden.verwelkomen, sal v/el menigeen, die geloofde
dat de Franse communisten, eerder een " nationale '•' dan een mot
Moskou verbonden partij waren, gedesillusioneerd hebben, al heeft
iedereen, die de feiten heeft v/illen .nagaan, dit roede lanr kun- "
ner. sier. ( c-nk'ele vr>:r d'ece feiten-' -si j n. onlangs veraair.e-ld-in -tv/eo'
"3Tittir;(r"̂ Deker:;" hetrê r'St̂ '-onprirtüTidi-, het -t-.veTd-e-vijand^l-rjk, »
maar beide goed gedocumenteerd':'on- verhelder o nel. ,'• v, w.- Qcrard waltor
Uirïtoiro .du parti communiste francais, en A.Rossi : Poycholo^ic
du parti eprm'.raniste francais).

v ,.

Allereerst raoet-meii onderscheid .iaJcen tussen de partijmassa
.en de-part i j-kader s. De eerste •• omvatte altijd vele stuurloze
vaderlandslievende Fransen ; momenteel bundelt si j niet allee-n
de grote meerderheid van arbeidere .in de industrie, die- door hoge
prijzen en armoede . er' toe gebracht wordende meest radicale po-
litieke'" beweging te steunen, maar ook de vele kleine-' boeren 'uit
de Midi, getrouw" aan.de oude iéuse van ". geen vijand van links ",
alsook vele intellectuelen".uit Parijn of de provincie j die sookc-n
naar een eenvoudige en-, redelijke 'oplossin;; van'de dwaasheden d', v
wereld.'Zij allen , ieder op hun manior, geloven, dat sij door
coifL'nunistisch te stemmen ? stemmen, voor do wedergeboorte van Frank-
rijk, niet voor onderwerping:aan Moskou.

Ongetwijfeld hebben do communisten oen oorspronkelijke Fran-
se traditie geëxploiteerd; hot traditionele vathoudon aan de
Franse linkervleugel v/ord'i wel goillustrccrd door de. woorden , :
die Charles Maurraz spralc, toen hij levenslange gevangenisstraf
kroeg, na oen proces, waarin do communist c-n tot zijn'"ergste be-
schuldigers' hadden behoord — " C'est la vengoance du Drcyfus 4I.
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'Geschiedenis.

liuidige leiders behoorden gedurende meer dan .20 jaar tot
dëyËop#tükko.n de,r partij; Thorez werd benoemd, in het'centrale
comité'ïü*1924j Öuclos in 1926. De partij zelf werd gesticht in
192Ó,f toen ̂ij de. " oen en twintig voorwaarden';il accepteerde van
het' tr/ocdo congres van de Comintern. ••." ' . • ' . '

Hot is nul/cig voerwaarde no.3 non; e uns. te herhalen 't. ': . ' .
-ür|i licht ing om een clandestino organisatie naast do legale partij
tó'haAdh^ven,; no 4 r verplichting om propaganda te voeren, in-
d4cft3$6di£ ondergronds, in de strijdkrachten en No. 14: Vcrplich-
£4?*?; "om sonder reserve alle Sovjetrepublieken te steunen in hun'wor
gt-f̂ wië, hij de contra-revolutie.

jVoorwar.rde- ïïo. IJ is ook van -belang.Deze verplicht jle communis-
Atischo, partij on on Icgc.lc wi^so zich bc^ig te houden.,met periodieke

u vopw±ö.de2ïdja. Aon. do ze- .verplicht i&g„ hgc f t .de,
partij regelmatig voldaan,De belangrijkste voorbeelden zijn

Ua,tstotcn.*̂ an een van de stichtprs' van de partij in Januari
we;'cn.3 rijn- tegenstand tegen de greep' van de Comin-
j on vanSouvarinc in 1925 § wegens zijn samenspannen
h Stalin.'Do laatste zuivering was het uitstoten van
r's leider s in Söbfuari 1949» welko zuivering nog

sbhijni voort te durend'
"in 1*923 v/strcn er pr'otosten tegen de beslissing Van Moskou,

•f sb|i< nittóakcn," wie'de franse-*, partij zou leiden.Een grpep
oden̂ d̂'̂ o""'1hiervoor natuurlijk v/erdcn -uitgcbannnen -^waarschuw—

jt partij togen de-wons vantMoBkou on de "critische geest en de
rboT discussie binnen de partij' te „vermindenen en spoedig geheel

£-0-.schaffen. "; Iri' 192-V.vaardi-gdt̂ osköu gedetailleerde instructies
tèvcr dp Regionale ort,anis,.c,tio' -vah -do partij , welke bedoeld was om
tti)>olsj/5wisering " te vQrst̂ ï-ken.'

dé*-Ifjran^o comiaunistische ̂ partij dq bolsjewistische principes
fialeoft ̂ bn de Sovjc^tlw>luangen dient,tekent'zich duidelijk af
.tó-langrijlsc'kwesties j 'in,,naar betrekkingen tot de andwre par-

? van de v/erkende klasse,do sctoî iisten, on in haar buitenlandschc

Qschiodenis van d.o-<-Eranĵ ^ communist i ache partij geeft v/el het
„kste^-beold van de drié"taXitiscKe stellingen, die communis-

.0.-partijon «ó'p' vcrnchil,l̂ Etd.̂ -Aï̂ g,deix,tegenover socialistische par-

• tfront" is'cón beroep op de "socialistische mas&n
•-" --dfil de socialir/tisQhè' leiders ("sociale verraders" ," werktuigen van de

* b^tgecp.sipH,cnz.) in de steok tra- laten en aich aoji te sluiten bij do
v có^unistischc -leiding, in een geüfeón/5C'hIa.ppelijke strdjd tegen de ka-
,. ̂ t̂ listcn.Dit %er̂ .Val geprobeerd in deHwin'tiger jarcif, doch mot op-

'- ^'—-1—T--1- .weinig sucpê ,' •.'. •**, - - t . " ^

Do Tactiek van.'%et*Volksfront,
' v i <4* * "> •

•*• ' •••• . T I-TT J-- ̂MBB^B +^^m «M«^*M*«^ _̂ ̂  ^̂ _ ̂_^_« * ̂^ ,̂_̂ , —».-._,-. ____— ————«.̂ „„.„«.„m

^an-het '"Voïïcsfrpht " is ;,een- beroep op zov/el massa als
de" ̂  oei al i sten -^en evenzeer op o\ Met-socialisten - om

dp. communiöljen aaoa té s^Luiteü, ,ter VdïPd'ediging vac. een -brede
n" ^ -niet alleen do*, werkende.klasse, m%a* hqt tgroö-tstê" deel

,_*.,^ii.^ Kfjajan^o'S? eenmaal hetr rt Volksfront*" is aanvaard,

y^~?'£il"*f> <"* v ' *%*&' " • "
Pf^^^^'^fev ' k4.



gullen de communisten, zich blijven inspannen om de partijen van hun
'partners te dkdermi j nen, hun " massa- van volgelingen " van hun leidere
af .te' brengen naar de communistische' leiding.' ledere gelegenheid wordt
•aangegrepen OEI de massa's te overtuigen,' dat alleen de communistische
leidere energiek en oprecht zijn dn het volgen van de gemeens chappe -
lirjkc politiek en dat de leiders van de andere partijen slappelingen
'of verraders zijn»' De ;i volksfront " tactiek had het meeste succes in
ïraiikrijk in' de periode van 1936 - 1937 en 194-1 -• 194-6.' De eerste koer
mislukte sij door de ongunstige terugslag van de Spaanse burgeroorlog
op de Frans-e binnenlandse -politiek en de tweede keer, ondat de conmu-

de bakens verzetten b i'. j het keren van het getij !

tenslotte cie " organische eenheid " , de uiteindelijke bedoeling v rei
do. communisten, de overgang van de socialisten in de communistische-
partij.. Men dringt hierop aan uit naam van de " eenheid dor arbeiders "
tifgeyeuö-e " k.ap.rtalisten " en de.,", reactie.". Men memoreert de- Roedlot-
tige resultaten van de .splitsing in de. Duitse arbeidersbeweging tussor.
1919 en 1933 C zonder natuurlijk te vermelden ? dat .de communisten d a ca? •
voor verantwoordelijk waren ), men legt de naaruk op het gemeenschap-
pelijk .lijden-, in de strijd tegen Hitler en do noodzaak on een weder-
opleving van'het fascisme te voorkomen! " De organische eenheid " is
tot dusver alleen in de door do 'S.ovjets beheerste landen voltooid:
zelfS'xle socialisten van Nenni'in Italië hebben de noodlottige stap
nog niet gedaan. In Frankrijk, drong men er in 1'94-5 sterk'; op aan. doch
de socialistische leiders weigerden, wétende, dat " eenheid " alleen
betekent -de verovering van de socialistische part i j machine door de
communistische rkliek» Door hun tegenstand verloren zij 'ongetwijfeld
een groot aantal' stemmen aan de communisten, zowel bij de verkiezingen
voor het parlement . als in de vakverenigingen, maar de beproefde kern
der socialisten bleef hen' trouw. Thans j' nu zowel hot " volksfront " air
de " organische eenheid " mislukt zijn, keren de' communisten terug tot;
hun tactiek van het " verenigde front ", maar, met dit verschil verge-
leken bij • hun positie in de twintiger jaren, dat zij nu de vakvereni-
gingen beheersen !

In de twintiger 'jaren was de taak van de partij in de buitenlandse
politiek het de Franse regering moeilijk te maken iets te; ondernemen
tegen de Sovjet -Unie. In Augustus 1929, op een tijdstip^ dat Moskou
/erkelijk een '.gemeenschappelijke aanval door de " imperialistische
nachten " gevreesd schijnt te hebben, hield de .partij een " vredes-
bijeenkomst ".in Parijs.' Na het Frans -Russische pact v/as de partij voor
tegenstand tegen Hitl.pr̂  na d,e_. nederlaag,. vaja Er.£Uikrijk.,was- d© enige ge-
dac'hte' van "d" e .partij , zoals ..... Rbssi' aantoont , het land te vergelijken met
Rusland na,Br&st-, Lotowsk ". Ludendorf had vrede gesloten met de Bolsje-
wieken en derhalve moest Hit Ier tot overeenstemming komen met Thorez.
De communisten moesten de Duitsers tonen, dat zij met Vichy hun tijd
verprutsten j'Thorez, niet- Pc-tain. was de partner, door de historie
aangewezen ! ! Dat de Humanité niet wederoia legaal verscheen en de com-
munisten niet met de Nazits -gingen, samenwerken, '.was te wijten .aan de
weigering van de Kommandantur, niet van de partij ! De inval in Rusland
veranderde de communisten in patriotten, in we'lke rol zij zich bekwaam
en heldhaftig gedroegen, maar. zij lieten niet hun wraakgevoelens varen
vCgen.hun vroegere loden, die do gelederen in September 1939 hadden ver-
laten om-Frankrijk " voortijdig " te verdedigen, Rossi hooft tragische
details van sororiige van dcao mensen,' die, ondanks hun prachtige staat
'v%h,- dienst in de illegaliteit, door co-mmunistischc bonden na de bovrij-
. ding wc-rdon vormoord en van onderen^ wier gedachtenis miskond is door
communistisch^ leugens , ofschoon aij vielen, vochtende voor Frankrijk,
of ten-ónder gingen in concentratie kanrpon „'



L'blst.bire se -repète.

In 19/4.5 'hoopten de .communisten geb.ruik te kunnen maken van de loc."1

'"' "bevrijdingsconitè's " .- r:oals de.Sovjet s dese in 1917 gebruikt .had--
dei1. •• rj.s tegorjianger van de parlement .-ire instellingen .; het loger
t-o .kunnen penetreren door hun paftisao-, v-oonheaen daarin te doen opne-

•iien ;• de part i j vertegenwoordigers in 3-.'t kabinet te gebruiken oni de
stc.otsrn.achine vanaf de top in b e. a i t te nemen.* Toen liet 'duidelijk v/erd •
dat ai deze verv/c.entingen ijdel v/aren en dat de gebeurtenissen in
Oost - 'Maropa .zich niet zouden herhalen in Frankrijk,' verloor het
deelgenootschap in do p ar l em ent a i r e regering si j n. aantrekkelijkheid.,
vTarat c'.e comniunistisch'e afgcva.ardT.gdon openlijk haddon tegengesteld,
bi.3. do 3üonpolitiVk en in de kwestie IndOr-China, besloot de lieer Ra-
p.;.'.dier hen v;ai 3ijn kabinet uit te nluitcn„' Zij v/aren niot eens hevig
%?f<$S£wö;̂ ^ Int er • ( '̂ct ober 19^7' ) -, Tiadat de
"'.ïarshallhulp v/as aangekondigd en de Coniinforia gesticht, verklaarde
xliorGK aan het publiek, dat hij weigerde te geloven, dat hot ontslag
••ran. te ij n collega's enkel eon gevolg \vas van de kabi.notcr.iyes on geen
" bruto interventie " van de Amerikaanse iraper i al i sten in de Franse
binnenlandse -Aangelegenheden. Thans G l oven de communisten zich v/eer
ecn3 uit voor het organiseren vaii !' vrcdosbij eenkomsten1'. zoals in
1929.

Er zijn voorbeelden te overv dat de Franse communistische partij
i3-|. zo.als Leon Blum -.segt^, un part-i nationalist e •'êtranger , of met de
.\voorden van Generaal de 'Gaullé : ^eparTvfcist^en, Tla'ar' de "b e's t o bev/ij^er.
hebben v;einig waarde, zolang de georganiseëVae arbeiders en. een groot,.
deel van de .intellectuelen aan de partij blijven vasthouden.

Oiiderdrukkingsmaatregelen kunnen ongetv/ijfeld de p.artijmachine op-
rollen, maar .om de :greep ,op de Franse opinie te breken-z i jn ' twee din-
gen nodig.. Eerstens moet de arbeider een \verkelijk passend loon-verze-
kerd worden \t hangt gedeeltelijkaf van de belastingpolitlek der'
regering., gedeeltelijk var. de verhoging van. de export en dit wederom
vtup. de 'Amerikaanse hulp.' Ten tweede j het -Franse volk moet de waar..-'
hcid gelegd wprd.en" omtrent de Sovjetp_iannen om een groot, machtig en
-verenigd ( Sovjet ) Duitsland te scheppen. Het feit,,' dat de niet-coza-
munistis.chc partijen.en de pers in Fra.nlcrijk er niet in geslaagd zijn
het ;publiek in de::o voor-t r. lichten is een van de meest opmerkelijke
feiten in het naoorlogse :Europa; VVe.lke.nianoeuvreB.de Soyjetvertogon-
V70prdigers op de huidige besprekingen over Duitsland ook mogen uit ^r
r-v.o®£,e^^de,-:ji.oe.la|ieilir^ej:^^v^ ,̂4e^^^^ DteutslaBd «ullo-n
niet verajidei>en..' Dit moet aan het Franse .volk verklaard worden door
.zijn eigen leiders. 'Als .werktuigen van Moskou arbeiden de 'Duitse
communisten P i e c k ezi U l b ^r i c^h 11 oude vrienden'en kamera-
den van Tho.rc^z 'pn ;Duclps, met "een ware 'Gnindliciikeit om een volk in
j£521_?Üli °nd-e^ een leider te verenigen, do " geniale leraar :van de
pfogf'ê'ssieve moiis'o l i j'kheTd ", Genoralissimus .Joseph S tal in.
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Kaar aanleiding van het toegezonden exemplaar van "Wereld-
gaarne mog bericht» van wie of wat dez® publicaties

Si J komen uit een hoek van wHi4kaeenh0iÖw, ataar het is
niet zeker» of zij iaderdaM van iSeze or^feniaatie ala zodanig
uitgaan, of van een stel mensen, die Saarbl 3 ̂ weliswaar aangeslo-
ten zi$af rasar' deze uitgave isin of meer privé voor non rekening
hebben genomem»

Zo mogelijk gaarne spoedig uitsluitsel.
5.9.1949 x|
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Bijlagen: 4 bladen stenctlwerk

Voigno.

Hoewel is gebleken, dat inmiddels reeds van andere zijde de aandacht
is gevestigd op de uitgave van "Bét Wereld-Cgpnunisme*. kan bijgaand
worden toegezonden, hetgeen van een dezerzijds onderhouden contact
werd ontvangen.
De aanbevelingscirculaire is volkomen gelijk aan reeds eerder gesig-
naleerd materiaal, maar de inhoud van het feitelijke pfeoefnummer
onder de titel *T*>lenw was nog niet bekend,

/Opgemerkt kan nog worden, dat enige maanden geleden eveneens een
ƒ gestencilde uitgave onder de naam "Hst Wereldcommunisme* verscheen,
X waarvan een der employé's van het A.K.u, -concern de verzorger en uit-

/ \r zou zijn geweest, - Sinde,
/



L, S.'

Ingesloten gelieve U aan te treffen een proefnummer
van " Het Wereld •*- Communisme ".

"'' Het Wereld - Communisme :i is een wekelijks verschij-
nend overzicht, waarin steeds een actueel onderwerp
in "behandeling wordt genomen»'

'' Het,Wereld - Communisme " wordt nietf uitgegeven.voor
financieel voordeel.'

:' Wereld - Communisme '••' "brengt U duidelijk en met
feiten omschreven de gevaren aan die ideologie 'veerbonden.'

" Wereld - Gommunisiite ;i moet niet alleen door U worden
gelezen, maar moet aan kennissen doorgegeven- worxien*'

" Wereld - Communisme " kost per kwartaal f^ 1,25.

Wij raden U aan ingesloten kaart, welke onge£rankeerd'
teruggezonden kan worden, duidelijk ingevuld terug te
zenden,'

De uitgevers",'



HET W E R E' L D C O M M,TJ N I S M E

P O L E N

Sinds enige maanden wordt het beeld van de toestand in Polen
voornamelijk door twee factoren bepaald, te weten ;
de strijd tegen de Katholieke Kerk en de uitbouw van Polen tot
een offensieve basis tegen het Westen.

De strijd tegen de Kerk is reeds meer dan een jaar geleden be-
gonnen, doch wijselijk met grote omzichtigheid gevoerd, daar het
zeer zeker geen kleine opgave is Polen te ont kerst enen.' Meer dan
90 % van de bevolking is katholiek en de eeuwenlange strijd tegen
de Tartaren, de-Mohammedaanse Turken en tegen de " PrawoSlavische"
.Russen heeft het behoren tot de Katholieke Kerk in zekere zin een
patriottische tint gegeven ; er is een samenhang tussen geloof en
patriotisrne, zoals nergens ter wereld.

Eerst na lang aarzelen besloot de regering in Warschau tot de
aanval tegen de katholieke geestelijkheid over te-'gaan,' Deze is
in de communistische stortvloed..de enige georganiseerde macht ge-
bleken en moet derhalve onder alle omstandigheden vernietigd wor-
den'. De bevelen van Moskou klinken beslist en eisen onverwij'ld
handelen.' De eerste actie der regeling richtte zich tegen dé drie
nog verschijnende katholieke- weekbladen.' Twee ervan - Tygodnik
Warszawski " in Warschau en •" Glos Katolieki (l in Posen - v/e,rden
eenvoudig verboden en hun redacteuren gearresteerd.' Het laatste
nog bestaande tijdschrift '>n Tygodnik Powszéchny " dat in.Krakau
onder het patronaat van Kardinaal Sapieha wordt uitgegeven, heeft
met practisch ondragelijke moeilijkheden te kampen,' -De autoritei-
ten verbieden de behandeling van ieder thema, .dat ;sich niet streng.,
tot liturgie of zuiver philosophische vragen beperkt. De ee&suur
dwingt de redactie minstens vier verschillende artikelen voor-• •
iedere kolom van het tijdschrift gereed te houden 5 willekeurig
7/ordt nl.' het publiceren van artikelen, vaak verscheidene achter
elkaar, verboden en er moet derhalve een .ander artikel gereed' .
liggen, daar het niet toegestaan is een krant uit te geven met •
open plaatsen, die door de censuur veroorzaakt zijn. Onder deze •
omstandigheden kan nen wel zeggen, dat een katholieke pers niet
moer bestaat'. Dit was echter nog steeds een begin.' De " Bespieka1'
- de Poolse tegenhanger van de M.'WVD.' ( politieke politie ) -
ging in de aanval tegen de katholieke geestelijkheid.' In de laat-
ste 10 maanden werden meer dan 500 priesters en kloosterlingen
gearresteerd ; vele anderen verdwenen 'cp geheimzinnige wijze.'
Pri^Litax-R , kloosterlingen en nonnen worden daarnaast dikwijls
opgeroepen om op de bureaux van de politieke politie te verschij-
nen, waar men hen door bedreigingpn en folteringen tracht te dwin-
gen schriftelijk te verklaren,' dat zij de houding van he.t regime
tegenover do Kerk goedkeuren.' De " Bespieka " tracht overigens
ook met dezelfde dwangmiddelen in kloosters en onder de clerus
aanhangers te vinden.' Wie weigert in dieaast van de politie te
treden,' wordt gevangen genomen en na een. meer of minder summiere
rechtszaak,'die voor de " justitie " van de satellietstaten ken,'-
tekenend is,' tot lange gevangenisstraffen of ter dood veroordeeld.
De vonnissen worden slechts in enkele gevallen gepubliceerd, in
de regel slechts dan, als de opschudding onder het volk de rege-
ring tot een rechtvaardiging van deze politiek noopt,
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De beschuldigingen,' die ̂daarbij tegen de clerus wórden inge-
bracht j werpen overigens voldoende licht op de methoden der -
" justitie " ; pastoor Podgorniak bijv, verweet men zijn sympa-^ •
thie voor de voormalige Poolse minister-pr'esident Mikolaje-zyk
en Pater Siwa uitlatingen van respect voor generaal .Franco» Meer
is er niet nodig om een veroordeling tot 10 of 15" Daar te incas-
seren', ' '• .

De regering bedient -zich voor haar propaganda van alle^moge-
. lijke middelen.' 'Sinds ongeveer drie maanden zijn haar .aanvallen
tegen de Katholieke Kerk beduidend heftiger geworden; Men bedient
zich, afgezien van pers en radio, ook van vergaderingen, die door
de autoriteiten of door de communistische partij belegd. worden.' " .
De arbeiders in de fabrieken worden onder bedreiging met ontslag
gedwongen de vergaderingen bij te wonen.' Men beschuldigt pri es -
ters en. kloosterlingen van de meest verscheidene misdaden; niet
voldoen van belasting,' demoralisering van de jeugd/ sabotage,
zwarthandel in deviezen, reactionaire houding, .s ajaenwe'rking met"
de anglo - amerikaanse imperialisten, enz,1 , .••
-De regering is van plan binnen de kortst mogelijke .tijd &$

scholen in het land' te " nationaliseren " .' Ket godsdienst onder-. "
richt in de 'onderwijsinrichtingen moet ,' zoals reeds officieel is
medegedeeld,' afgeschaft worden; intussen worden -uit de klasloka-, ~
len, uit hospitalen en rechtszalen de kruisbeelden verwijderd.'

Op een bijeenkomst van leiders van het communistische regime
in Kieborov/ in de nabijheid van Warschau werd aanvang Maart een
nauwkeurig plan voor de voortzetting van de strijd tegea de Keik
opgesteld.' Sr werd besloten alle godsdienstige secten te onder-
steunen, in het bijzonder echter de oprichting van een V1 nationa-
le kerk " te bevorderen, die onafhankelijk van Rome zou sijn en
t.z.'tY onder leiding van de V. Prav/o Slavische Patriarch fi. in Mos-
kou zou v/orden gesteld.' Verder ontwicvp de conferentie plannen
voor een versterking van de anti - clericale propaganda en een

, nog scherper optreden tegen priesters en bisschoppen,' Op 20
Maart publiceerde de regering in Warschau een officiële verkla-
ring over de betrekkingen tussen Kerk en Staat, waarbij ih 8 pun-
ten de beschuldigingen tegen de. -Poolse clerus samengevat 'wórden
en uit de dreigende toon de indruk verkregen werd, dat het om ê n
ultimatum .ging.'

De Poolse bisschoppen, die onlangs in aanwezigheid van de pri- '
maat,, aartsbisschop Wyszinsky, in Krakau in vergadering bijeen
waren, hebben in een herderlijk schrijven tegen de aanvallen van
het communistisch regime geprotesteerd.,' Dar was alles,, wat zij
doen konden.' Hot vo-orbeéld van Kardinaal Mindsaenty toont/ 7/elke "
middelen Moskou onder bepaalde .omstandigheden tégen hen zou kunnen
gebruiken V . • ' - • '

Evenals in het voorjaar van 1941 het Poolse volk ieder uur een
Duitse aanval op Rusland verwachtte , zodat bij het loskomen daar-
van op '22 Juni niesend verrast werd,' evenzeer rekent ook nu weer
de grote meerderheid der Polen op een spoedig uitbreken van de
'oorlog'.' Deze indruk berust 'op de steeds duidelijker te onderken-
nen bedoel ine van de heren van het Kremlin.'
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Polen in" geval van oorlog tot een aanyal^b'as-is'teg^iö
ten uit te bouwen» In geiieal Polen'werden de door df ^ .̂„.«„.„ .̂̂
gebouwde en na de oorlog verwaarloosde yliegveldei^meËE''ftr^^lliilSi
snelheid weer hersteld en wel onder Russisch toeziciW^'Ip^^SI^^
gelopen herfst en winter gingen talrijke transporte|P;S |̂|'spgiÖ^^S
m p^h A v- -i ,q r-, "l vin Pnlpii •naar1 "On i f: R l and p-n lm n rann-fml " riX:"Emft,-"™MT^»4S^"fef^tf îSmateriaal via Polen naar Duitsland en hun. aantal" nëimt;:-,
nog toe.' Alle wegen, die van het Oosten n-aar het 'Weslfêa"̂ ,„_r.„̂ ,f. ..-,„,_.
.worden hetsteld en zo uitgebouwd,' dat zij voor de
Buigen, berijdbaar ai j a,' Eet valt de Poolse bevolking^

sluitend interesseerden voor het herstellen van de drie bruggèm -J
.over de Weiohsel, alsmede voor het aanleggen van een niéuw,
'wëgknooppunt 3 waardoor een veel sneller verkeer naar ĥ t

' '- - ' - -

Belangrijke veranderingen sijn ook in het Poolse leger

ondcraff _ ^
Sedert de somer van 194-8 maken ook de politieke commiss'arissen
in het ijoolse leger een levendige propaganda. Zij probe"a?en*de,"
recruten ervan te overtuigen/ dat het " corrupte kapi'calis-ra.e5'
so snel mogelijk vernietigd moet v/orden en dat een oorlog_
het Westen onvermijdelijk is.' Het leger legt in aller ijl

pen. De lijsten vaa burgers, 'die in geval van een con̂gj||'-̂e|£jŜggfgi'|$i'
t erne crd' b'f' naar Siberië ged ep o r t o e rd moeten worden, •;wô Ĵp%s&;:̂ ;̂ p̂S||||f:i||;
voortdurend aangevuld; Zij" oravat'tenTmomentoei anderĥ l̂ f̂
namen» Een deel ven deze !i verdachten " is reeds geâ r̂ :p̂ |pt:0̂||̂ Ŝ
Anderen krogon het bevel hun verblijfplaats niet te'v̂ r̂ afbSMlŝ P̂Î K-ê
zich tweemaal per week op de bureaux der Bezpieka fl̂ te>®iî l̂ |;iî |̂|f:

Het.geheel van deze militaire "voorbereidingeâ 'der-v";|̂ |̂̂ W?̂ î lS
de. maatregelen in het Poolse leger en de versterkiiig;;;v|ö̂
litieterreur geven do bevolking de indruk, dat de; SovJfî |̂ i':gi;̂ ipl̂ K̂
Polen als een belangrijke aanvalsbasis wil gebruiken̂ ':};,Z|||;̂ im̂ fÉiÊïf'
naar hun mening allo daarvoor noodzakelijke maatr.é'gyojL§̂ ?̂ f|̂ |ĝ ^̂ ^̂ ^
wel in steeds sneller tempo ", Dit is het"tweede
aspeöt van de huidige situatie in Po l on»' "" '"'" '••^**-!':'^^'^''^'*^*®®>*-'

Y-:l.-B_§=:Q=S:::ï_:̂ _lLÏ___-O-:i=I--i1=i=:i-i:-§ ; '^
A b o n n e m e n t e n f. 1 „'25 p e r k w a ;r t>;a.



9»";

H E T ÏV E R S I D C O H M U IJ I S M E . Mr. 18

c

BewapeningsinJustrie en dwangarbeid in de Spwjet-Unie.
In de laatste editie van " Het Wereldcom unisme "" hebeen vdj een uit-
voerig bericht over de aluminium-productie in de Sowjet-Unie gepubli-
ceerd. Vandaag zetuen wij de berichten over de Sowjetische bewapenings-
industrie en de daarvoor v/erkende dwangarbeiders voort met de publicatie
van gegevens over de productie van vliegtuigmotoren, montage-bedrijven

jen aanverwante industriën.
. Een van de grootste fabrieken voor vliegtuigmotoren vinden wij in

Tschernigowka in de Oeral, 10 km van Ufa. Hier v/erken - 20 000 a^rbeiaers
In de nabijheid van de vliegtuigmotoienfabriek ligt een net^zo' grote
fabriek voor landbouwmachines. Beida werc-ti- tijdens de laatste oorlog
in bedrijf genomen.
Tsehernlgowka en Ufa behoren tot de strafgebieden, aan politieke banne-'
lingen als verblijfplaats toegewezen.
Een belangrijke rol bij de productie van vliegtuigmotoren speelt de
"Sawot ?runse" in Xuibyschew,dac vroeger Samara heette, 630 km ten Ebor<
Oosten van Stalingrad gelegen. Terwijl he-c zwaartepunt van de bowjetiacni
vliegtuigindustrie van 1922 tot 1937 in de omgeving van ïtoskou lag,
werd h^t nè deze tijd naar Kuibyschew verlegd. In het begin van de '
Duitse aanvallen tegen de Sowjet-Unie v/as het oppervlak van de fabrieken
in Kuibyschew reeds belangrijk groter dan van welke Duitse vliegtuig-
fabriek ook.De qualiteit van de geproduceerde goederen kwam echter niet
overeen met deze geweldige fabrieksinstallaties. In 1942 was een reorga-
nisatie onder Amerikaanse leiding onvermijdelijk.
De"Eawot Jfrunse" is naar een van de medewerkers van lenin genoemd. De
fabriek heeft een eigen spoorwegstation. Ook thans worden wser vele
nieuwe fabriekshallen gebpuwd. Ken werkt in Kuibyschew weinig met electjf
citeit en kolen, omdat uit bronnen in de omgeving aardgas ter beschilddnj
stai>t. De tabrieK voor vliegtuigmotoren in Kuibysclievv hè of t nogal eens
met moeilijkheden te kampen, omdat verschillende werktuigmachines op
gipsblokken gefundeerd zijn of zelfs moeten draaien sonte1 eidge funde-
ring.
Van de zo vaak in de Sowjet-pers geprezen zegeningen van de Roebel- her-
vorming valt in Kuibyechew weinig te bespeuren.Het kan gebeuren, nadat
er maandenlang voldoende brood is gewe.st, de mensen weikenlang voor de

winkels in de rij moeten staan, in Juli j. 1.ontstonden door het gebrek
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aan brood voor vele winkels zelfs vechtpartijen, die met militaire hulp

bedwongen moe sten v/orden.
Be arbeiders maken een armoedige indruK, zoal s ±n de meeste plaatsen
van de Sowiet-Unie. Zij dragen oude gescheurde kleren en bezitten verdei

j~, °
haast niets. Diefstallen in de fabrieken zijn dan ook aan de orde van
de dag.Dat is altijd in de Sowjet-sta&t zo geweest, maar in Xuibyschew •,
Swerdlowsk. m leningrad waren de diefstallen enkele maanden geleden zo
talrijk, dat bijzondere controle-instanties in de fcü:ri&:en opgericht

\moesten worden.
Iets kleiner dan de"bawot Prunse" is de afdeling vliegtuigmotoren van
het kombinaat " Roode October" in Stalingrad met - 10 000 arbeiders. Il
het geheel werken in dit kombinaat op het ogenblik i 6b 000 arbeiders.
Nadat in de "Prawda" van 1$ Juli 194Y een scherpe critieJt van '.v.Prach-
watilow gestaan heeft, vordert de herbouw van deze fabriek in iets
sneller tempo.
De bewaking van de politieke gevangenen is in Ëtalingrad bijzonder
streng. Op elke twee vrachtauto's met gevangenen bevinden zich 10 poli (.i
soldaten met 5 politiehonden. De door de politieke gevangenen, ±n het
bijzonder door de vrouwelijke gevangenen, getoonde minachting tegenovei
hun bewakers ia opvallend.Het IIVD-personeel he;ft de gewoonte met
schoppen en trappen te antwoorden.
Het grootste gedetlte van de 100 000 gedeporteerden, uit alle delen var
de Sowjet-Unie afkomstig, mag zich in de stad btaliiigrad vrij bewegen.
De politieke gevangenen echter niet.
Aoais in alle fabrieken voor bewapening en uitrusting in de Sowjet-Unie
wordt ook in de vliegtuigmotorenfabriek van llolotow in drie ploegen
stelsel gewerkt. Llolotow ligt 300 km noorwestelijlc van bwerdlowsx in de
Oeral, Het is met; 200 000 inwoners een belangrijk bewapeningscentrum. (De
lezer gelieve het niet te verwarren met llolotowsk a-n de ..'it ue Z j e ' . ) De
vliegtuigfabriek van Holotow telt i 8 000 arbeidere.
In V/oronesch wordt een vliegtuigfabriek MOOT ongeveer 7 500 arbeiders
ingericht met in het kader der heratelbetalingen verkregen Duitse '
machines. J'oroneoch is één van de 16 u t eden-, die op bijzonder bevel van
Stalin met epoed üerbouwd noeten worden. De i:VD van w'oronesch is berucht;
In 194G/47 ve.:tigde ."dj e«n record met per dag ^0 tot 60 veroordelingen
tot dwangarbeid.
In Xuschino bij l.loskou zijn ongeveer 2000 arbeider^ be?,ig ir.et het pro-
duceren van vliegtuigmotoren. Hier werken tevens Duitse technici, die i
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onder dwang contracten met de Sowjet-Unie sloten. De ^ualiteit van de
productie van Tuschino is beter dan de iiualiteit van de Sowjeti^cos -
motorenfabnejcen in 't algemeen.
In Stalinskaja, aan de noordelijke rand van tloakou wordt een nieuwe
grote fabriek voor vliegtuigmotoren gebouwd.
Vele fabrieken, "dié voor "bewapening en uitrusting werken,hebben in

C

o

van een naam een nimmer en zijn aun e«n bijzondere ver pil enting

geheimhouding onderwprpen. Hen van de belangrijkste "geheime" fabrieken

'is nr. 300, een proeffabrieJc voor de constructie van vliegtuigmotoren,

dié met de Lenin-orde onderscheiden is."nr.300" betekent niet, dat er

300 geheime fabrieken voor vliegtuigmotoren zijn, maar dat er 300 of

meer geheime fabriefcen zijn, die voor ae bewapening werden.

Bijzonder gecamoufleerd is ook fabriek nr.4S die in 194V4b door 1 ̂00

dwangar D elders in iioskou werd gebouwd.
7an de fabrieken voor liet monteren van vliegtuigen is die van Tiflis me1

20 000 arbeiders de belangrijkste. Hier in Tiflia is de houding van de-

bevolking tegenover de politieke gevangenen opvallend loyaal.

Een tweede belangrijke montage- f aorieK: is de "Sawot-Stalin" in Kuibjsche

Hier worden op grote schaal tevens vliegtuigrompen geproduceerd. Deze

fabriek beslaat een zelfde oppervlakte als de reeds genoemde "Sawot

Frunse" en draait eveneens op aardgas. De grondslag voor dese fabriek

werd in 1942 door Amerikaanse ingenieurs gelegd, i'oen was de behoefte

aan oorlogsmateriaal zo groot, dat werktuigmachines onder de blote neme!

op beton werden neergezet. Tijdens de gehele winter 1942/43 liep -- .: o-

auooiö t£ti ook zonder gebouwen! De Rus.' en zijn trouwens goede impro-
visatoren.!

\e montage-fabriek " Uil" bij ï.losjtou, 1937 nog nr.1 ,ataat thand op de

derde plaats.

Verder zijn er nog fabrieken met "ïOOO tot 7000 arbeiders in i'aschkent "

(UsbekiotanJ, in Schumicha, in Tschkalow(in het Zuiden van de Oeral), in

Gorki en in Stupino (120 km noordwestelijk van i.;oskou).In Repinsk ( ook

Rypinsk genoemd) werd in 194.6 met 800 bouwarbeiders aan nieuwe montage-

fabriek begonnen. Hepinsk ligt oostelijk van Gorki in de richting vaa di

Oeral en ie een atrafgebied met - 30 000 gedeporteerden, die hoofdzake-

lijk bij de ontgiraj.ng van moerassen en bij de bouw van straten te werk'
gesteld zijn.
Hadere gegevens over de vliegtuigfabrieken van kiew, Charkow,

Xaganrog en Higa ontbreken. i

Kogelvrij glas voor vliegtuigen wordt geproduceerd in het chemische '
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kombinaat Dsershinekl, genfcema naar de eerste chef van de geheime poli-

tieke politie (toen G.P.TJ.).
Voor radiobuizen, die voor vliegtuigen vrarden gebruikt, is belangrijn
de Uowo-Trubni-fabrlek van Perwouralsk, op 40 km afstand van Swerdlowak:
gelegen. Ook Perwouralsk is strafgebied! {
Optische, en moderne,met electronenstralen werkende toestellen voor ;

vliegtuigen (radar) produceren de optiBcne fabrieken in ojeningrad ,in
Tiflis en de Zeiss-werken in Krasnogorsic bij ï~oskou. Waarschijnlijk
worden in deze fabrieken ook speaiale gereedschappen en onderdelen voor
raket-wapens geconstrueerd. De optische en fijajaechanische industrie van
de Sowjet-Unie v/as trouwens resds voor de demontages van 2ieisa, Schott,
Agfa enz.in Duitsland, tamelijk productief. In 1940 had de fotoinduotriê
b.v.het Duitse Lei ca-fototoestel meesterlijk gecopiëerd. Alleen het ob-;
jectief v/as jzinder krachtig, dan bij de originele leica.Voor spionage
doeleinden wordt in de SOwjet-lnie een fototoestel gemaakt van de
grootte van een lucifer-doosje.
Voor de aluminiurn-productie is de chamotte-steen-industrie van het
grootste belang, fabrieken die de stenen voor de vuurvaste aluminium.-
ovens produceren, vinden vdj in Ilowotroisk, ïurinsk, Uass, Irgis, V/eat-
Stalinsk en Omsjc. Howotroizk is een uitgebreid bewapeningscenfcrum, 1o
km noorwestelijk van Orsk gelegen. Hier en ook in Orsk is uien thans
bezig»' geweldige fabrieken voor ds bewapening op te bouwen. Kbwotroizk
en Orsk zu lDen monster-steden worden.
Triplex-hout, van belang voor de vliegtuigconstructie, vrordt in de fa-
brieken van Pantonio bij Leningrad en van-V.itebsk geproduceerd. Het
percentage aan afgekeurde producten is in deze fabrieken tamelijk hoog,

, omdat de vakopleiding van de jonge arbeiders slechts 6 maanden duurt en
de vervulling van de dagelijkse prestatienorm boven alles, ook boven a«s
qualiteit gaat.
In de plannen van de iowjetische luchtmacht speelt ook. de. JPgoïse en defiiaT erxaaj.
Tsjechische notorenindustiie .r-r. grote rol. Het technische \verd aange-
vuld met dat uit de twee Llesrerschmidt fabrieken in Kolin en Schlucke- •
nau(Tsjechoslowakije) en met een grooljconstructie-bureau uit Praag. De ;

genationaliseerde Tsjechische vliegtuigindustrie omvat de volgende fa-
brieken: ..'alter,Praag; de Dimitrow-fabrieken in Prajg (vroeger Avia/Skocb
uitgerust met de installatie van de iues.,erschraldt fabrieken uit
Schluckenau); Danek, Praag.
,ij besluiten dit bericht met enkele woorden, die de ambassadeur der

Sowjet-ünie voor enige dagen in Nederland openlijk uitsprak: "De vrede-
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politiek van de Sowjet-Unie ondervindt tegenstand van degenen, die stre-
ven naar agressie, naar ontketening van een nieuwe oorlog." de
vredelievende politiek van de Sowjet-Unie ïïader commentaar lijict
ons otoerbÈdig. De feiten spreken een andere taal!

."Hoe is het werkelijk in de Spwjet-UnieV"
Deae vraag werd en wordt va;;k gesteld. "De Y/aarheid" van 16 November
brengt haar als opschrift van e^n artikel in de rubriek"meningen van
lezers". Juist in aansluiting a^n onze twee publicaties over dwangar-
beid en oorlogsindustrie in de ^ow,] et-Unie zullen onze lezers het ant-
woord interes, ant vinden, dat J»-evrouw v.O. uit Amsterdam in"De V/aarheid"

op de gestelde vraag geeft.
Mevrouw v.O.uit Amsterdam kent de Sowjet-ünie door en door! Zij is er
16 jaar geweest! V;ij ontlenen daarom ook gra&g uit haar geschrift
enkele verhelderende details over de werkelijkheid in de Sowjet-Unie.
"Russische boeren werken in groepen, maniieil zowel vrouwen. Vrouwen
werken geheel vrijwillig en zijn niet gedwongen te v/erken. De werktijd
is van 9 — 12 en van 2 - 4 en het loon wordt gedeeltelijk in natura
(graan, vlees, aardappelen etc.) en geld uitbetaald."
7/ij zijn vata mening dau Levr.v.C. nog niet voldoende op details is in- ;
gegaan en vullen daarom aan; ledere dag om tien uur wordt het ontbijt,
bestaande o.m. uit spiegeleieren met ham en een gebraden kippetje naar '
het schaftlokaal gebracht. Na het middagmaal kan men desgewenst gntti

luiden laten horeni i
Mevr.v.O.schrijft verder:"In ieder dorp is een coöperatie, waar f

van 2 - 3 genieten van een betaalde middagrust op voor deze
doeleinden gereserveerde bedden in de hooischuur! ,,lj hebben allen nog
Siaar één doel in ons leven: boer worden in de Sowjet-unie met 5 uur
werktijd per dag! Veel te laat, Mevrouw v,O.,heeft U deze zalige ge-

O
kleding, eetwaren enz.gekocht kunnen v/orden tegen normale prijzen.11'
Tft j ' zijn van mening, dat niemand bij een beschrijving van Nederland j
op de gedachte zou komen, het feit te vermelden, dat men in winkels j
kleeding en eetwaren tegen normale prijzen kan kopen. Bij een be- i
schrijving van de "Owjet-Unle verwachten wij een dergelijke vermei- '
ding, - niet,omdat wij het gezegde geloven - maar omdat de schaarste
aan kleding en eetwaren in de Sowjet-Unie voor ons een vaststaand
begrip geworden is.

Maur de grote mop-van-ae-dag ^omt pas met de volgende mededeeling van
Revrouw v.O. j "Jan J. schrijft, dat gevangenen niet uit Sibienë terugl-erenj
Opgemerkt moet worden, dat het hier mensen betreft, die een or ander '
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ernstige misdaad hebben begaan. De strafïen worden niet ondergaan in
cellen, doen men moet in gemeenschap werken, waarvoor men normaal loon
verdient.Het komt veel voor,dat de gevangenen in hun nieuwe omgeving eer

LeaW.^bestaan opbouwen, daar zij niet meer aan hun oude tehuis, waar zij
op hun misdaden zouden worden aangekeken, herinnerd willen worden."
De schattingen ten opzichte van flet aantal mensen, die in de Sowjet-v minstens/
unie dwangarbeid verrichten bedragen. qpH lu tot t1? millioen menden.

; Dat zijn dus volgens juevr.v.O.allen "mensen, die een of ander
ernstige misdaad heboen begaan"!Indien wi;J de minimum-schatting van
10 millioen mensen voor onze berekening gebruiken, heeft de Sowejt-
Unie bij i 200 millioen inwoners v* mensen, die een ernstige wils-
daad hebben begaan! Omgerekend op het aantal mensen In Nederland
zon dat 4jjp 000 "ernstige misdadigers1» in Nederland betekenen.Dat
zou een misdadige natie zijn! Vdj geloven niet, dat de Sowjet-linle
een natie van misdadigers is, wij geloven niet, dat ali deze mensen,
die in dwangarbeidskampen moeten leven, misdadigers zijn, maar wij
zijn er wel van overtuigd, dat een misdadig regime uit mensertyffiBr^-
dadigers maakt, om hen als goedkope werkkrachten te kunnen gebruiken
Of iemand misdadiger is o±' niet.maakt de geheime politieke politie
uit) een speciaal misdrijf hoeft hjservoor niemand te begaan!
"Het komt veel voor, dat de gevangenen in hun nieuwe omgeving
en nieuw bestaan opbouwen "
ïdj krijgen de indruk, dat de Sowjetische geheime politieke politie

•een-soort liefdadigheidsinstelling is.Zij helpt deze arme mensen,
een nieuw leven te INMMK beginnen.Iedereen, die de Sowjet-Unle
kent, weet, dat deze mensen tot vestiging in gebieden worden
g e d w o n g e n , waar vrijilllig niemand zou willen leven.'Bet zijn
gebieden r».at temperaturen van -30° tot -Ij5o C in Januarif! Het zijn
geweldige moerasren in net Boorden van ae uerul, In Sibfrie, gooiende
zandvlakten In het Buiden, £n daar, sevr.v.u.,Vestigt sich volgens uw
mening lemuna, omdai, die thuis door mijn buren anders zo lelij*. zou
worden aangeiteken! !

Neen, lüevr.v.U.,dwangarbeiders vestigen zich niet vrijwillig in de hel! !
jfcaar, de Sowjet-Unle heeft mensen nodig, werkkrachten nodl&, -.va.nt anaers

zouden alle industriële ondernemingen ter voorbereiding van een gewapen
de wereldrevolutie als e n zeepbel uit elkaur spatten,
ïüevrouw v.O. ,dle in "De ,/e^rhfdd" al deae "\vaarheden" verkoopt, heeft
volgens haar eigen verklaring in ,a.t~Hu9land gewoont, 70 km van Llogilew.
Daar zijn noch depoitatie-gebLeden, noch grote indus^triSle centra,

— 7 —
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vergeleken met de centra bij en acuter de ueral, bij hel;
in K-aukiAlë, bij 1-Iowo-üibirsk, Dij ïaschkent en in UosT;-biL>£ri8, ~evr.
v.O. is dus ongeveer 1 "lOü Ion van de me-; s t westelijke straf gebied en af
gebleven] Indien zij werkelijk in de 3owjet-Unie gev;eest is, heeft zij
evenzo veel of beter gezegd, evenzo weinig van die ergerlijke dingen ge-
zien, als iedere gewone Nederlander, die nooit in Suslaïid was.
Kog eenmaal vallen wij Kevroaw v.O. aan het v/oord laten: "Op de verga-
deringen (bedoeld zijn de dorpsvergaderingen (Hed.) komt men vanzelf-
sprekend, omdai; er besluiten van nee grootste belang voor ieders wel-
zijn worden genomen. Op de vergaderingen kan Vrijelijk critiek worden
geleverd, zonder aanzien des persoons".
Natuurlijk kan iedereen vrijuit spreken! Dat wenst de staat zelfs! ' •
',/ant anders moesten t^freel mensen z o n d e r enige reden worden
gearresteerd.
Uisachien schrijft "De Waarheid" ook nog een verhaal over het van
communistische zijde zo vaak gehoorde excuus; "Al de kleine misstan-
den in de Sowjet-Unie zijn een soort kinderziekte van het Communisme
in wording", ,/ij hebben daarentegen de indruk, dat de wantoestanden
in het land van het Communisme in wording niet kleiner 'werden en dat
de dictatuur van de geheime politieke politie altijd nog, evenals
30 jaar geleden, als een L=chaduw van wanhoop op het land ligt. En
zouden de wantoestanden in de Sov/j et-Unie werkelijk een soort
kinderziekte zijn, omdat de communistische staat volgens het plan
eerst op 6 november 1P68 voltooid zal sljn, zeggen vdj, geef ons
dan maar liever onse oude ..eeterce beschaving met haarvele fouten.
Daar houden vdj ondanka alle fouten in ieder geval meer van dar. van
een systeem, dat over een onafzienbare weg van bloed en ellende in
de verre toekomst een paradijs belooft, een paradijs, dat nog nooit
iemand gezien heeft.
Gaan jullie van de C,P. K. maar gerust naar de Sowjet—Unie, als
jullie de toestanden daar zo aantrekkelijk vinden. De Sov/jet-Unie
zou jullie als werkkrachten best kunnen gebruiken! Haar tracht ons
niet te bedotten met dat belachelijke gezeur over de "werkelijkheid
in de Sowjet-Unie".
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29 Januari 1949
D3 PQLITIBKE STBIJD OM M OOST-ZOHB VAg DOCTSIAMD.

Toen op 11 Juni 1945 de communistische partij (KPD) in de
oostelijke zone van Duitsland als eerste politieke partij her-
rees was de psychologische situatie voor deze lieden uiterst
ongunstig. De herinnering aan de eerste kennismaking met het Sow-
jet-Communisme, vertegenwoordigd door het Rode Leger, aal voor ol-
ie voor het Oosten van Duitsland en in het bijzonder voor Berlijn
gekoppeld blijven met de vreselijke gruweldaden^ door dit leger
bedreven.

Maar ook na de eerste apokolyptische dagen van de verovering
volgden bittere ervaringen op velerlei gebied.

Het begon met do demontage van alle machines en het weghalen
van alle werktuigen uit de Berlijnso fabrieken. In die wijken van
Berlijn die later door do Westerse mogendheden bezet zouden worden,
werd met bijzondere haast gewerkt.

Vervolgens werden duizenden mensen uit alle leeftijdsgroepen
door de geheime Sowjot-politie op grond van aangiften door Duitso
oommuniston als "Nazls" gearresteerd* Do meesten van hen
waron kleine onbelangrijke partijloden geweest} volen waren zolfs
nooit lid geweesti Maar bijna niemand van hen koerde terug.

Ook het door de Bussen ingevoerde klasse-systeem bij de dis-
tributie van levensmiddelen maakte als copy van de marxistisoh-
communlstische "klasseloze maatschappij" een diepe indruk op du be-
volking. Er worden vijf verschillende groepen ingasteldt Allo par-
sonon "dio niet werkten", dus ouden van dagen, gobrokkigen, werko-
lozen en ook de huisvrouwen (!) kwamen in groep vijf. Bon moeder
dus van zes kindoron b.v. die zich voor haar gezin moest afslovon
werd beschouwd als niet-werkond persoon en kwam in groep vijf, tor-
wijl eon dienstmeisje als "omployêo" tot groop drio gerekend werd.
Borst veel later word doze regeling door oon iets betere vervangen.

Zulke maatregelen hielpen niet mee het communisme populair t u
maken* De overeenkomst dio dit systeem vertoonde met dat van de
oostelijke veroveraars stootto de massa af.

De leidors van de Duitse oommuniston dio met hot Bode Leger
uit de Sowjotmnio gekomen waren i de Heren Piook, Ulbrioht enz.,
voelden dat zij weinig kans maakten^ de gunst van de massa te win-
nen. Aldra kwamen zij tot hot inzicht dat eniga camouflage nodig
was. Zo is hot te verklaren dat op 11 Juni 19*5 een oommunistischo
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partij te voorschijn kwam, die echt democratisch aan deed. ïn
burgelijke termen werd over democratie, eigendom, vrijheid en r>cht
gesproken; werden gouden tergen beloofd. Het Sowjet-systeem we:?4
•uitdrukkelijk voor Duitsland afgekeurd. "JFationale"-begrippenl die
tot nu toe in het Communisme onbekend waren, deden opgeld. Men deed
zelfs of men waardering had voor de anti-comraunistische, democrati-
sche houding van de bevolking.

Wie meende dat de partij nieuwe doelstel-lingen najoeg kwam be-
drogen uit. Al deze schone termen behoorden alleen tot de nieuwo
tactiek om de massa voor zich in te nemen. De Sowjets en de Duitse
communisten hadden eindelijk begrepen dat het Communisme na de ervr
ringen, sedert Mei 194-5 door de Duitsers er mee opgedaan, zich wel
in een nieuw gewaad gehuld bij de bevolking moest aandienen. Echter
het gewenste succes bleef uit; de massa liet zich niet verschalken.
Maar geen nood! Al was ook de houding van de bevolking afwijzend,
depolitieke ontwikkeling ging door volgens de in Moskou opgestelde
plannen. De revolutionaire verandering ven de economische en poli-
tieke structuur van de Oostelijke zpne werd doorgevoerd. Do eorste
E et e van dit drama bracht de grondhexvoxming. De practijk van deze
maatregel maakte op de Duitsers een diepe indruk. Immers de woonhui-
zen van de grote boerderijen met meer danJOO ha werden afgebroken -
alsof er nog goen puin genoeg in Duitsland wast - en de eigenaars
werden als bannelingen naar het Oosten gestuurd. Niemand heeft hen
teruggezien. De grote boerenbedrijven werden in vele kleintjes ver-
anderd en met vee en machine's uitgerust die van de boeren van de en-
kele nog intact gebleven kleinere boerderijen werden afgenomen. Het
gevolg was dat de nieuwe boerderijtjes practisch niets kregen en dus
niet op gang kwamen en de oude in ernstige moeilijkheden geraakten.

De tweede acte, aan het einde van 19*5 gespeeld, bracht de gro-
te politieke actief die uiteindelijk tot da fusie mat de Sociaal-
Democraten leidde. Door midddl van terreur en dwang kwam de vereni-
ging van de twee partijen tot de Inmiddels berucht geworden "Sozio-
llstiflche Einh0itspartei"(SED) tot stand. Op deze wijze hadden de
Communisten eindelijk de gezochte brede basis gevonden, die zij mot
eigen aanhangers niet in staat waren te vormen. Met de dreigende ba-
jonetten van de Sowjets op de achtergrond kon de communistische pene-
tratie op grote schBBlnu beginnen.

Do dordo acte werd ingeleid met een in Saksen gehouden referen-
dum. Hierbij werd besloten dat de eigendommen van eogenaomde "Hazi-üc

tiviston"



tivisten" en "militairisten" door de etaat in bealag genoaan z«u
worden. Een zelfde referendum werd ook door de andere landen vtn do
Oosb-zone aangenomen. Daarmee was do grondslag gelegd tot do kcuda
socialisatie op grote schaal, want over het feit of iemand "Nafci-
activiteit" of "militarist" was besliste de plaatselijke organisa-
tie van de SED !

In het najaar van 1946 volgden de gemeonteraads-verkiezingen
in do Oost-zone. De niet-connmnistische partijen werden op iedere
mogelijke wijze gehinderd; hun propaganda onmogelijk gemaakt i hun
candidaten niet geaccepteerd, hun plaatselijke groepen te laat ge •
registreerd, zodat zogenaamd niet aan één van de voorwaarden voldahii
was bij de verkiezingen als partij te mogen optreden. Ondanks al ds

f ie foefjes kwam de SED niet verder dan tot 50 % van de uitgebrachte
stommen. Maar daarmee was zij toch tot de sterkste partij gebombar-
deerd en had op deze wijze het "recht" alle belangrijke posities in
het bestuur, op do Ministeries, bij de politie enz. te bezetten.

Gelijktijdig werd het openbare leven meer on meer in revolu-
tionaire banen geleid. De nieuwe instanties trachtte men door aan
de naam het woord "volks" toe te voogen er in te krijgen. Zo ont-
st&nden uit do in beslag genomen industriële ondernemingen de "volks-
bedrijven", uit de rechter de "volksrechter11 die recht spreekt naar
communistische beginselen. De "volkspolitie" en do "volkscontrole"
werden evenals in de oostelijke "volksdemooratieen" de machtsinstru-
menten van de communistische staat. Het geheel werd bekroond mot hot
"volkscongrs voor de Duitse eenheid en een gerechte vrede". Met oen
massale inzet van nationale en chauvinistische leuzen over de oen-
heid on de vrijheid van Duitsland werd de bevolking met de actie
"volkscongres" gedwongen de buitenlandse Sow j et-politiek te stounon
die het uit elkaar scheuren van Duitsland ten doel heeft. Verzot te-
gen deze actie was niet mogelijk, want elke tegenstander werd als

(̂ jverrader aan de kaak gosteld, uit zijn ambt gezet en van alle moge-
lijko misdaden verdacht. Alleen do Christelijke Democratisch Unio
ondor Jacob Kaiser stond onwankelbaar onder do terreuraanvallen tot-
dat Kaiser op oen geraffinoordu manier afgezet werd, waarna het dag-
blad van de partij gelijk geschakeld werd.

Ku de ontwikkeling zover voortgeschreden was, oordeelden de lei.
dendo heren van de SED geen camouflage meer nodig te hebben. En te-
recht , lederoen wist nu waar die aan toe was.

In de zomer van 1940 kondigde de SED een tweejarenplan aan,
waarbij zij voor de eerste koer als hot wettig geeag in de Oost-zone
optreed. Otto Grothewohl proclameordo de SED als de "leidende kracht"

i
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en stolde de zone onder de wet van de "leninistisch-ataliniöti ichfc
ontwikkeling", die zoals hij zeide, voor do "volksdemooratioen" van
het Europese Zuid-Oosten "inclusief de Oost-zone" bindend ie. Da ba-
volking en de niet-communistische partijen waren op grond van dozo
machtsaanmatiging eerst verbaasd, daarna verbolgen; protesteren kon-
den zij niet. Men moet deze ontwikkeling ook in verband jnet de intcr
nationale situatie van het Communisme zien. Kort geleden had de Kom-
inform de Joogo-Slavische Communisten uitgestoten. Grote zuiverings -
acties begonnen in alle communistische partijen van de oostelijke
landen. In de Oost-zone werd in opdracht van Moskou een poriode vrn
"zelfcritiek en auivoring" ingeluid, die voor de toekomst een eigen
Duitse ontwikkeling onmogelijk maakte. Het dool van deze zuivering
was te komen tot do oprichting van een kader-partij die alloen mot
geweld haar doeleinden verwezenlijkte. De klassestrijd werd systoma-
tisch verscherpt. Vooral tegen boeren wier grondbezit dicht bij 500
ha lag werd nu eon vijandige houding aangenomen. De terreur werd
drukkender! Do vlucht naai- het Westen werd ook voor volo vroegere
Sociaaldemocraten de enige weg tot redding. De politie word gereor-
ganiseerd en belangrijk versterkt met Duitse krijgsgevangenen, die
in de Sowjet-Onio politiek opgeleid waren.

Naast de politieke partijen waren intussen een aantal "democrp-
tir/che" organisaties in het leven geroepen, vakbonden^ verenigingen
van de jeugd, van vrouwen, van boeren en ook de "Kultuurbund". Zij
zijn in wezen alleen steunpunten van de communistische overheersing.

Hot "volkscongres" doet de stom van de Sowjet-Unie uit Duitse
monde horon. Alle handelingen van de Russische buitenlandse politiek
en van de bozettingsautoriteiton wordon met toejuichingen begroet en
bekrachtigd mot dienovereenkomstige besluiten! Steunend op het "vol1"5:
congres", op de "democratische" nevenorganisaties, op de machtsposi-
ties in het economische en het publieke levenj oefend de SED in de

) oostelijke zone een heerschappij uit, die bij de grote meerderheid
van de bevolking alleen haat on afschuw wekt. Onder bescherming vnn
io Hussischo bajonetten woet zij zich veilig tegon politieke conspi

; ratios. Maar een ding ontbrak nog: het nieuwe bewind diende zich vei-
lig to stollen tegon oen veroordeeld votum van het volk bij de aan-
staande verkieningonl Immers zouden deze aan de legende van de "loi-
donde kracht" wel oens oon plotseling einde kunnen maken, Br mochten
dus goon verkiezingen komen. De Sowjets konden deze niet botweg ver-
bieden daar dit in hot buitenland oan slechte indruk zou maken. Het
volk "oisto" door middel van "zijn organisaties" dat het liever wil-
do v/erken dan kiozonJ natuurlijk was Maarschalk Sokolowski direct bo~
roid dozo ols in to willigen en do verkiezingen uit te stellen tot
het najaar 1949» Wlo don looft wio dan zorgt l
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Hot dreigende gevaar van een derde wereldoorlog heeft tegen het ein-
de van 1948 ook de Scandinavische landen, Noorwegen, Zweden en Dene-
marken gedwongen hun houding tegenover de grote mogendheden op nieuw
te bepalen. Zij zagen zich voor de vraag gesteld of hun neutralitelfes
politiek van weleer nog te handhaven is. Dat het her. met het beant-
woorden van deze vraag ernst is, blijkt uit het instellen van een in-
ter-Gcandinavische verdedigingscommissie, die in October 19*8 met
haar wsrk begon. Deze commissie bestaat uit 12 permanente leden en
3'J- deskundigen; zij heeft tot taak de defensie-vraagstukken van de

Odrie landen te onderzoeken. De vorming van het West-Europees-vijf-
mogendheden-pact had de Scandinavische landen automatisch voor do
vraag gesteld of zij al dan niet met het Westen in de toekomst zul-
len samenwerken.
Reeds voordat het gemeenschappelijk overleg begonnen was had de Noor-
se Minister van Buitenlandse Zaken, Lange, in de eerste dagen van
Januari 1949 het standpunt van Hoorwegen bekend gemaakt. Hij ver-
klaarde dat zijn land bereid is niet alleen met de andere Scandi-
navische landen maar ook met het West-Europese blok militaire over-
eenkomsten af te sluiten. Minister Lange meende dat de Sowjet-JJnie
voldoende bewijzen geleverd heeft van onbetrouwbaaiheid. Het gebeur-
de in Tsjeehoslovakije, in Indonesië, in Burma, de betogen voor de
Verenigde Naties te Parijs en vooral de Berlijnse kwestie spreken
naar zijn mening duidelijke taal. Lange trok daarom de conclusie:
"Wij dienen ons duidelijker dan tot nu toe bewust te worden waar wy
thuis behoren!"
Do strategische positie van Noorwegen maakt het noodzakelijk dat
Noorwegen op militair terrein met de volkeren van West-Europa gaat
samenwerken.
Radio Moskou reageerde scherp op de woorden van Lange:"De rede va»
Minister Lange toont duidelijk dat de Scandinavische militaire sa-
menwerking niets anders Is dan een schakel in de reeks van Anglo-
Anorlkaanse militaire allianties. De Noorse Minister van Buitenland-
se Zaken toon*j de internationale situatie aan zijn volk in een Dol-
lar-spiegel om zijn huichelachtige buitenlandse politiek te recht-
vaardigen. "
Ook in Zweden hebben de woorden van Lange een onaangename Indruk ge-
maakt. "Stockholm Tidningen" verklaarde >egin Januari dat Noorwegen
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zijn keuze reeds gemaakt heeft. Hoewel Zweden bereid is do Scanclina-
vische samenwerking uit te breiden, zijn toch volgens "Stockholm
Tidningen" geen termen aanwezig om niet gelijktijdig met ALLE grote
mogendheden in een goede verstandhouding te leven. ledere andero
houding zou Zweden in een toekomstige oorlog automatisch tot slag-
veld maken. "Stockholm Tidningen" vergeet te vermelden dat Zweden
ondanks alle pogingen tot "goede verstandhouding met ALLE grote mo-
gendheden" toch niet buiten het toekomstige conflict zal blijven,
Kort voordat de eerste vergadering van de interrScandinavische var-
dodigings-commissio in 1949 vond op 5 Januari te Karlstad in Zweden
een geheime bijeenkomst plaats van de eorste Ministers met die van
Buitenlandse Zaken en Defensie van de drie landen plaats. Bij deze
gelegenheid heoft Zweden aan zijn twee buurlanden een Scandinavisch
defensie-plan op basis van neutraliteit voorgelegd. Zoals later in
verband met een op 22 Januati te Kopenhagen gehouden bijeenkomst vr.n
do drie landen bekend werd, is dit plan "oen onderling bindende maar
overigens vrij staande Scandinavische dofensie-overeenkomst in het
kader van do . Verenigde Naties, die een coördinatie van de verdedi-
gingsplannen, van de strijdkrachten en van de productie van oorlogs-
matoriac.1 boraant en gebasseerd is op militaire solidariteit in do
Scandinavische gebieden van de drie landen."
De situatie is nu de volgende: Hoorwegen wenst aansluiting aan het
Atlantis-pact , Zweden wenst dit niet maar wol een Scandinavische do-
fensio-overeenkomst. Denemarken poogt een compromis -oplossing te vln-
den.
De volgende dag kwam in Oslo de inter-Scandinavische verdedigings-
commissie bijeen voor het opstellen van een eind-rapport. Voor do bc
spreking van do uit dit rapport te trekken conclusie riep de Zweedse
regering haar ambassadeurs uit Washington, Londen en Moskou naar
Stockholm, ïoneindo de Sowjet-tJnie en ook do publieke opinie in ZÏM-
d&n niet te irriteren wees de eorste Ministor ven Zweden, Erlander,
in een rede voor de socialistische parlementsfraotie nog eens uit-
drukkolijk er op dat de regering do traditionele neutraliteitspoli-
tiek wenst voort te zetten om het land in ieder geval buiten evontu-
oio conflicten tussen Oost on Wost to houdon.
Op 12 Januari kreeg Noorwegen voor de tweede keer een waarschuwing
van de Sowjet-Unie te incasseren. Het in de Sowjet-Unie uitgegeven
"Literair Tijdschrift" beschuldigde Minister Lange dat hij Amerika
hielp, militaire steunpunten in Noorwegen te verworven.
Intussen werkten de Scandinavische diplomaten koortsachtig aan het

zoeken
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f zoeken naar eenoplossing van het defentie-vraagstuk die alle d3-id

landen tevreden zal stellen. Alle hoop was toen op de conferentie
gericht die op 22 Januari in Kopenhagen zou beginnen om te boslis-
sen over de vraag: "Geïsoleerd Scandinavisch verdediglngsblok of
aansluiting bij het West-Europese pact ?"
De moeilijkheden werden onoverkomelijk toen het Amerikaanse Staats-
departement bekend maakte, dat Amerika alleen van zins is militai •
re hulp en wapenen aan die landen te geven die deelnemen aan eon
collectief Westers bondgenootschap.
Maar ook van andere zijde worden de Scandinavische landen op ver-
schillende wijze onder druk gezat. De Engelse pers plaatst scherpe
aanvallen tegen de Zv/eedse neutraliteit} Moskou richt zijdolingso

) aanvallen op Denemarken, terwijl de Kominform een propaganda-offen-
sief voor de "vrede" tegen geheel Scandinavië opent. Vanzelf spre-
kend keurt dit lichaam alle binding met Westerse staten ten strong-
ste af en veroordeelt natuurlijk ook een zelfstandig Scandinavisch
verdedigingssysteem.
Ondertussen zwenkt Denemarken om ten gunste van Zweden. Denemarken
voelt meer voor een geïsoleerde neutraliteit dan voor oriëntatie op
het Westen, zoals Hoorwegen wenst. Die zwenking heeft een reactie
bij de Deense illegaliteit opgewekt, die open en klaar de aanslui-
ting van Denemarken bij het Atlantic-Pact eist.
Zweden is voor buitengewoon moeilijke beslissingen geplaatst. Het
land heeft zich in twee wereldoorlogen zeer wel bevonden bij zijn
neutraliteitspolitiek. Door het aanvaarden van hat plan van Karlste.cT.
heeft dit land in feite reeds de eerste stap gezet op de weg tot de
verwerkelijking van een militaire Scandinavische eenheid. Daarmee
is Zweden tamelijk ver gegaan en heeft eigelijk zijn neutrale basis
reeds verlaten. De commentatoren van de Sowjet-radio hebben deze ver-
andering dan ook direct opgemerkt en becritiseerd.

} In al zijn moeilijkheden moet Zweden ook nog rekening houden met de
bedreiging van Finland door de Sowjet-Unie. Wij hebbon reeds vroeger
geschreven over de houding van do Sowjets tegenover Finland on aan-
getoond dat het Kremlin geen aanval tegen Finland onderneemt tonein-
lo te voorkomen dat de Zweden zich bij het Westen zullen aansluiten.
Zweden beseft dat hot bij het definitief verlaten van zijn neutra-
liteit , Finland aan de Russen uitlevert.
Do Finse Communisten menen dat nu reeds van een Zweedse neutraliteit
geen sprake meor kan zijn. In hun blad "Vaapa Sana" schimpon zij Op
de relaties die Finse diplomaten met zweden onderhouden. "Al mogen
de Finse Wost-politici Zweden voor neutr&nl houden, zij zullen ons

- Communie-
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öonffluniaten niet on de tuin leiden. Wij weten wat de neutraliteit
van Zweden betekent!"
De Finse regering is bezorgd over dit gestook en vreest onaangena
me reacties in Moskou.
De bijeenkomst te Kopenhagen van 22 tot 24- Januari i de conferentie
van Min: -fcers en parlementsleden van de drie landen, zag zich voor
het probleem geplaatst een oplossing te zoeken die de uiteenlopen-
de wensen van Zweden, Noorwegen en Denemarken zou bevredigen. Ver-
der moest nagegaan worden of een zuiver Scandinavische Unie mili-
tair mogelijk was i vooral wat betreft de voorziening met wapenen,
olie en ander oorlogsmateriaal, nu de Amerikanen niets van dese aard
believen te leveren.
Men moet objectief toegeven dat alle partijen in Kopenhagen het
uiterste gedaan hebben om tot een compromis te komen. Uiteindelijk
waren echter de tegenstellingen zo sterk, dat de kans op slagen mi-
nimaal was. Zo werd dan ook de conferentie op 24 Januari gesloten,
zonder dat Zweden en Noorwegen overeenstemming was bereikt. Op 29
januari zullen de besprekingen in Oslo voortgezet worden. Daar zul-
len dan ook de ambassadeurs van de Scandinavische landen uit Was-
hingbon, Londen en Moskou bij tegenwoordig zijn. "Stockholm Tidnin-
gen" schat de kansen dat de Scandinavische militaire unie tot stand
komt l op 100.
Do Verenigde Staten zijn aan deze ontwikkeling niet onschuldig! Door
de weigering wapenen aan landen buiten het Atlantic-Pact te leveren
hebben zij de enige oplossing die voor alle drie landen aanvaardbaar
was, het tot stand komen van een Scandinavisch blokj onmogelijk ge-
maakt. In de Noorse landen heeft men dan ook tamelijk scherpe ori-
tiek op de Verenigde Staten. Mon gaat daarbij zelfs zoverj dat men
beweert dat de USA de Sowjets in de kaart spelen.
De kans dat Zweden alsnog tot andere inzichten komt is uiterst ge-
ring i dat de conferentie in Oslo nog verrassingen brengt is niet
waarschijnlijk. De gehele Scandinavische kwestie is van bijzonder
groot belang omdat de Sowjets reeds meerdere malen sedert het einde
van de oorlog hun strategische belangstelling voor de»e gebieden ge-
toond hebben.Het bezit van havens aan de Atlantische kust van Noor-
wegen zal in oon toekomstige oorlog voor de Sowjets van het grootste
belang zijn. De ertsmijnen en de industrieën van Zweden zullen in do
toekomstplannen van do Sowjets zeker een rol spelen. Scandinavische
london dienen in te zien dat in een derde wereldoorlog ongewapende
nautralitoit onmogelijk is. Het Westen dient de Scandinavische lan-
den vooral Zwoden, niet door al te radicale maatregelen in een eeiso
leerde positie te dringen.
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De burgeroorlog in Griekenland.

In de nacht van 11 op 12 Januari 1949 vielen drie brigaden van de
benden van generaal Markos, in he:; geheel ongeveer 6.500 man sterk
de Macedonische steden Naoussa, Edessa en Ardea aan, Fauosse ligt
op de hellingen van de Vermion-bergen , die geschikte schuilplaat-
sen voor de benden bieden, zo is het niet te verwonderen dat deze
stad, die in de nabijheid van Saloniki ligt» reeds meerdere malen
overvallen werd. ïïaoussa heeft een owvanEjVrijke textiel -industrie,
die o. m. legeruniformen produceert.
Op 15 Januari slaagden do regeringstroepen er in de stad ta bevrij-
den en de benden te achtervolgen, nadat de vlucht over de grens
naar Joegoslavië onmogelijk was gemaakt. In de bevrijde stad trof-
fen de troepen gruwelijke toestanden aan' alle fabrieken on alle
publioken gebouwen waren vernietigd, ongeveer 200 woonhuizen in de
as gelegd on 630 personen van 14 tot 40 jaar waren ontvoerd. Do re-
geringstroepen vonden in de stad de lij-ken van 90 personen, waaron-
dor ook die van de burgemeester, die - bittere ironie - op hot Pre-
sident Truman - ploin geexecuteord was. Do communistische benden
tonen soms ook sporen van menselijkheid! Bij oen overval op het hos-
pitaal te Kaoussa wierpen zij, voor zij het gebouw in brand staken,
30 gewonde en zieke soldaten uit het raam!
De aanvallen uit de laatste tijd, in het bijzonder de in Naoussa ge-
pleegde misdeden, dienen voor de geciviliseerde wereld aanleiding
te zijn oindolij}: mot meor belangstelling het gebeuren in Grieken-
land gado te sla&n. Do burgeroorlog duurt reeds 2 /2 jae.r sh or is
nog geon einde to zien. Hot Westen is blijkbaar vergoton dat dezo
benden-oorlog een voortdurende bedreiging van de wereldvrede vormt!
Onbegrijpelijk is hot daarom dat de Verenigde Natia.s geen maatrege-
len tegen die landen nomen die door voortdurend hulp te bieden de
oporatios van de bonden mogelijk maken. V/anr blijft do Balkan-com-
missie van do vereingdo llatios, waar blijven sancties tegen de lan-
don dio hulp blijven bieden aan " generaal " Markos zonder zich na-
tuurlijk iets aan to trokken van de tamme protesten van de Veilig-
hoiderand?! Wij hebbon nog over geen onkole afdoende maatregel go-
lezonl "/al word do laatste dagen in do pars bekend gemaakt dat de
uitvoer vnn belangrijke delfstoffen vanuit Joegoslavië nac.r de Ver-
onigdo staten sedort bagin Dacombor 194F- ao.nzionlijk is toogenomen.
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In anderhalve maand werd 5i7 raillioen aan koper, lood en
naar Amerika uitgevoerd!
Griekenland heeft thans niet meer alleen tegen de benden, maar 09k
tegen de oorlogmoeheid te vechten; en waarlijk geen wonder want het
Griekse leger is sedert de Goede Vrijdag 1959, de dag van de bezet-
ting van Albanië door de Italianen, niet meer tot rust gekomen. De
jongere generatie in Griekenland kent sedert 10 jaar niet anders •
dan oorlog, bezetting en burgeroorlog; de jaren sedert 1946 waren
wel de ergsten.
Uit de persberichten over Griekenland kan men sich geen juist beeld
vormen van de ellende waaronder de vluchtelingen gebukt fjaan. Tot
October 1948 waren volgens de officiële publicaties 622.022 vluch-
telingen geregistreerd, afkomstig vooral uit de gransgebiodon in
het Koorden maar ook van het schiereiland Pelononnesus. liet het ein-
de van het jaar 19*6 was dit aantal gestegen tpt 700.000! Het huis-
vestingsprobleem is onoplosbaar omdat de vluchtelingenstroom zich
uitsluitend van het land naar de steden beweegt die reeds overvol
zijn. Doelbewust hebben de benden het land tot het terrein van hun
activiteit gekozen; de bergen bieden hun aoor gunstige schuilplaat-
sen. Kun optreden op het land ontwricht tevens het economische le-
ven in Griekenland, in vele gebieden liggen de akkers sedert maandor
in anderen sedert jaren braak.
Sedert 1 ' 2 jaar wordt in Griekenland net hulp van de Amerikanen
opgebouwd wat door de Duitsers en de Italianen tijdens de oorlog
vernietigd werd. De horopneming van het kanaal van Korinthiö, het
herstel van de haven van pireuser. de heropening van de grote ver-
keerswegen zijn belangrijke gebeurtenissen in verband met de weder-
opbouw geweest* die op sich zelf r.og jaren nodig zal hebben, v/ï.nt
de benden po^on met allo nld'lolen het herstel te saboteren. Uit oen
rapport van het Griekse Transportministerie blijkt dat in de loop
van drie maanden de navolgende sabotagodadon werden gepleegd:
1.) Aan de staats-spoorweijen; C treinen vernietigd, het spoorwegnet

op 60 plaatson onderbroken, 43 spoorbruergon en 7 stationsgebou-
wen vorniotigd.

:!.) Aan do Polonnosus-spoorwegott! 4 treinen aangevallen, 6 stati-
onsgebouwen on 11 bruggen vernietigd.

5») Aan do spoorwegen van Theasalië: 4 bruf-gen en 3 stationsgebou-
wen vernietigd,

net telefoonnet word op bijna 5.000 plaatsen verbroken terwijk me ..r
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dan 56 km draod vernietig of geroofd word. Verdor worden 6
5 telegraaf-kant oren in puin gelegd. De vernielingen aan hulwn»
wogen en vervocrsmiddelen zijn niet te tellon»
Voor de generale assomblfevan de Verenigde Naties heoft de OrioJcau
Minister Pipinolis verklaard dat Engeland on de Verenigde Staten tot
hot najaar van 1946 voor een waarde van 8?6 millioon dollar hulp aan
Griekenland hebben verleend. Daar tegenover staan de sabotage-acties
van de Markos-bendon, dio naar schatting de Griekse staat ongovoor
274 millioen dollar gekost hebben. Ben derde dus van do gehole bui-
tenlandse hulp wordt door de communistische benden illusoir gemaakt!
Ook dit is strategie van hot Krornlin, dat blijkbaar alleen uit puin
iiet paradijs van Marx, Lenin en Stalin kan opbouwen.
De Griekse landbouw had oen verlies van y\n dollar door be-
schadiging en vernietiging van gebouwen, machines on gereedschappen,
voor 43 millioen dollar vee werd geroofd of gedood; de schade aan
bruggen, spoorwegen, auto's en andere verkeersmiddelen beliep 30
millioen dollar. Ondanks do voortdurende boleivmeringon wordt toch
koppig verder opgebouwd. Onlangs werd do grote verkeersweg Athene- 'i
Saloniki voltooid - oen gebeurtenis die in geheol Griekenland grote j
vreugde zou hebben verwekt - ware het niet dat de Communisten die- J
zelfde dag nor, de nieuwe weg op verschillende plaatsen vernield had-|
don! Men brceltt zich in Grieklond het hoofd met de vraag hoe er oen
einde aan de.ze verschrikkelige oorlog kan komen. De benden zijn on-:'
denks alle successen van de regeringstroepen niet verzwakt, in tegen
dool, hun uitrusting en bewapening werd zelfs aanzienlijk beter.
De verliezen worden regelmatig gecompenseerd door troepen die in do
buurlanden, in Albaniö, Joegoslavië en Bulgarije worden opgeleid. Om
in hot Hoorden van Griekenland oon einde aan de burgeroorlog te makoi
zou het nodig zijn de grenzen naar deze landen af to sluiten of, in-
dirn dit danlr 3ij do goopraphischo oraetandhcdon militair niot moge-
lijk is, de buurlanden met econoidisclie sancties te dwingen. Een dor-
golljke dwang zou bij Joegoslavië1 sokor succes hebben daar het eco-
nomisch vollromen afhankolijk is van het Westen. Do rolaties net hot
Ooston hooft: hot sedert do strijd mot do Koir.iBform afgebroken. Hot
ia daarom onbogrijpolij); dat or nog stoods landon zijn die Grioklt\r.d
r;old proven voor do bestrijding van het comraur istische opstand en ge-
lijktijdig handel drijven met een van de wapenleveranciors van do
Communisten, ciot Joogoslavial ondanks allo toconslepen blijft de
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Griekse regering initiatief tonen. Ka omvangrijke
o.ru omvattend hot instellen van oa: oorlogsraad, waarin ook Gor. .T
raals van do Anglo-Amorikae.nse militaire missios aittinp hobbon, is
hot GTiokso leger oor. r.ieuw offensief op het schiereiland Pelopon-
nosus begonnen. Dit is do eerste maatregel van de nieuwe Griekse
opperbevelhebber, Generaal Papagos, bekend als de man die Italiaanse
legers aan de torens van Albanië in het bogin van do tweodo wereld-
oorlog vernietigde. Op het schiereiland Pcloponnesus heersten tot mi

i toe chaotische toestanden. De benden van Markos waren hier volkomen
: „do baas. Mot een trein of met do auto te reizen stond bijna gelijk

' roet zelfmoord, want allo wegen on spoorwegen werden door de bendor
-gecontroleerd". Do overvallen, plunderingen en ontvoeringen namen
vooral in de maanden oetobor en november 194G een beangstigend karak-

'• ter aan. De laatste maanden v/erden ook vaak vliegtuigen van onbeken-
do nationaliteit boven bet schiereiland opgemerkt. In de wateren

\n de Polopomiesus word onlangs oen Albaans vrachtschip,
: geladen met wapenen en minvitie, door regeringsschepen tot zinken ge-

bracht. De'strekte van de rebellen-strijdnacht op de peloponnesus
bedraa-rt volgons de Griekse Generale Staf 3«700 man; de hulporgani-

: satias, die in £.11 e stedon en dorpen zitten, meegeteld omdat zij on-
geveer 9.250 men. Het karakter van de strijd is hier in het zuiden

; volkomen verschillend van dat in het Hoorden. Daar ontstonden stou-
j nend op de buurlanden vaste fronton.m het 7,uiden daarentegen, waar
! natuurlijk geen direct contact met de noordelijke Grenzen bestaat,

vormen de benden vele kleine verzetcentra in de bergen. In kleine
groepjes komon zij s«nachts in de steden en dorpen om te plunderen
en te rovon 3n de bevolking te terroriseren.

,- ,, De orranis.-vtio van do bender, hoeft in alle steden on dorpen haar voj.
v , takkingon. Al a eerste maatregel van l" et nieuwe offensief hoeft het

leger daarom ongeveer 3.000 personen laten arresteren die van colla-
boratie mot ds communisten verdacht wei-don. Gelijktijdig werd het
V3rlaten van de woonplaatsen zonder bijzondere vergurrnins verboden.
DO Griekco Generale Dtaf is ton opzichte van het resultaat van het
offonsiof zeer optimistisch gestemd en hoopt, bogunstlrjd door de
v/intcr do robollon in het zuidon binnon onlcolc ?;oken beslissend te
verslaan. Minder optimistich is men ten opzichte van hot noordelijk
front, nier la eon einde van de strijd niet te zien, hetzij de noor-
delijke buurlanden door do grote mogendheden behoorlijk onder han-

'' don genomen worden.
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RONDOM HET "VBEDBSQgFENSIBF' VAK HHT KKEMLHT1

De Westerse politici hebben sedert het begin van dit Jaar d*
gelegenheid oen experimenteel ooilege te lopen bij het Kreralin in
moderne Sowjet-diplomatle. Het gevolg van dit college is ongetwij-
feld dat zij , die vroeger minachtend over de Sowjet-diplomatie
spraken, thans wel tot andere mening zullen komen. Op dit ooilege
werd het experiment vertoond boe een koude oorlog te camoufleren
met een zeer effectief vredesoffensief. Europa, nog weinige maan-
den geleden beangstigd door wilde onlusten in Frankrijk, door drei-
gende Incidenten in Berlijn, door "non-collaborazione" -acties in
Italië werd in enkele dagen volkomen gerust gesteld door uitingen
van intense vredeswil vanuit het Kremlin .....

Het vredesexperiment begon met een nieuwjaarsboodschap van
Boris Isakow, gepubliceerd inhet eigen informatieblad van de Sow-
j et -Ambassade te Washington; de demonstratie werd voortgezet met
redevoeringen van de Franse communist Caohin in Parijs en In Mi-
laan, en van de Italiaanse communisten-leider Togliattl In Home en
in Bologna. Togliatti ging daarbij zo ver, de Westerse mogendheden
"grote democratien" te noemen. Haar, volgens hem was er geen spra-
ke van een "vredesoffensief", het was zelfs, volgens de heer Togli-
atti "belachlijk van een vredesoffensief te spreken." De Sowjet-
ünie heeft nooit iets anders dan de. vrede gewild ! l Vermoedelijk
door een regie-fout van de S ow j et -Administratie te Berlijn viel
een rede van de Duitse communisten-leider Pleck, die geheel Duits-
land opriep tot de strijd tegen de Westerse bezetters en voor het
Duitse Nationalisme, wel wat uit de toon.

Het eerste hoogtepunt bereikte het vredosoffensief van het
Kremlin op 21 Januari jl. , ter gelegenheid van de 23e herdenkings-
dag van de dood van Lenin, toen alle Sowjet-autoriteiten, waaron-
der ook Stalin en Molotow| in de Grote Opera (het "Bolsjol Teatr")
te Moskou bijeen waren. Bij deze gelegenheid hield Peter N.Fospe-
lov een redevoering. Zn het eerste gedeelte prees hij de geweldige
prestaties van het Leninisme en het Stalinisme, zoals het een goed
gedisciplineerd Sow j et -functionaris betaamt. Ouder gewoonte kwamen
daarna tal ven hatelijke uitlatingen tegen het weroldkapitalismo
en werden de toehoorders herinnerd aan de eed, die Stalin aan het
graf van Lenin aflegde, de eed van trouw aan de revolutionaire na-
latenschap van Iljltsch Lenin, waarbij Stalin zwoer, niet te zul-
len rusten totdat het "Socialisme" overal ter wereld zal zegevieren.

In het tweede gedeelte van zijn rede werd Pospelov opvallend
vreedzaam en voorzichtig. Ook voor dit deel van zijn betoog berlop
hij zich op Lenin, die eens gezegd heeft dat het niet van belang
is of het Kapitalisme 20 jaar vroeger of later ten onder gaat. Pos-
pelov herinnerde ook r.an een verklaring van Stalin, afgelegd m

einde
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einde van de oorlog, dat d« SowjJet-Unla tenmlnrt» J
nen nodig zal hebben om op alle mogelijkheden voorbereid t» zi f n/

Tot slot van zijn rede citeerde Poapelov Wallaca, d« "yeQ'fW
sieve" Amerikaan, die verklaard heeft dat "e«n vreedzame regeling
van alle verschillen van mening tussen de SowJ et-Unie «n de Ver«-
nigde Staten niet alleen mogelijk maar ook beslist noodzakelijk ia'

Volkomen in de lijn van het vredesoffensief was de wij zo va»
publicatie van de grote Truman-rede, gehouden voor het Congres, in
het Sow j et-dagblad "Iswesti jt;": ditmaal geen hatelijke opmerkingen;

geen aanvallen tegen de politiek van de Verenigde Staten maar een
uitvoerige weergave van de tekst van do rede* Zelfs do uitoanzottir
van Truman over Communisme en Demooratie werd zuiver cakolijlc woor-
gegeven en alleen als "in tegenstelling met de waro situatie" ge-
qualificeerd.

Het was wel ongebruikelijk dat het Russische publiek in da
( Sowjet-pers de woorden van Truman kon lezen, volgens welke " do

meest dringende noodzakelijkheid voor de mensen van onze tijd daar-
in bestaat, dat zij in vrede met elkaar leven*"

Het was amusant te zien hoe plotseling ook "Do Waarheid" van
houding veranderde en op de haar eigen naive wijze vaststelde dat
men "uit de rede van Truman de indruk krijgt, dat de wil van hot
Amerikaanse volk om de vrede te behouden begint door te dringen."

De Amerikaanse ambtelijke instanties hebben do niouwe vredes-
koers van Moskou van het begin af gezien als eon manoevre in do zo-
nuw-oorlog, geënsceneerd met de bedoeling de openbare opinio van de
Verenigde Staten "week" te maken.

En inderdaad vertoonde de Amerikaanse pers de eerste sympto-
men van weekheid! De journalisten poogden op allerlei wijze formu-
les op te stellen, die de Oost-West tegenstellingen uit de wereld
zouden kannen helpen. Wel kwam het ook deze optimisten toch nog e-
nigszins verdacht voor, dat het vredesoffensief van het Kremlin
juist op dat ogenblik inzette dat het Atlantio-paot in discussie

^ kwam. Pas toen op 25 Januari de oprichting van een Economische raed
(_J van wederzijdse bijstand door de Oost-Europese landen te Moskou be-

kend werd gemaakt begon men in de Amerikaanse pers de speculaties
over de "vredespoglngen" van de Sowjets achterwege te laten. De
koude oorlog leek nog niet afgelopen. Ondanks alle schone uitingen
van vredeswil bedoelt de nieuwe economische j;aad alle landen van
het Oost-blok te beschermen tegen mogelijke verleiding met het Mare-
*iall-plan. De landen van het Oost-blok werden op deze wijze vaster
samen gebundeld teneinde de strijd tegen het Marshallplan meer ef-
fectief te maken. Deaa tactiek levert op zichzelf geen verrassing
op, zij kan hoogstens voor de rasechte optimisten, gelovende in de
fatsoenlijke bedoelingen van do Sowjets, een verassing zijn!

Wie nu nog aan optimisme leed kreeg de beslissende douche op
29 Januari toen het Sowjet-Ministerie van Buitenlandse Zaken esn

verklaring
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verklaring publiceerde, die zioh met soherps woorttn rldttt*
de Westerse mogendheden en hun agressieve b«doflingett« «*t h«t At-
laabio-paot. Hier werd eindelijk duidelijk gezegd waarom d«
campagne eigelijk gevoerd wordt, nl. niet om de wereldvrede te
gen maar om het Atlantic-pact te torpederen! Hiertoe lijkt oae 0"
nig commentaar nodig;

1.) Het Atlantic-pact vormt geen voorbereiding van eon
aanval tegen de Sowjet-Unie; het is het consequente ant-
woord op de militaire verdragen die tot de vorming van het
Oost-blok gevoerd hebben.

2.) Het Atlantic-pact is de aaneensluiting van West-Euro-
pese landen met de Verenigde Staten en Canada om te voor-

komen dat het Sowjet-leger met zijn meer dan 4 millioon
man plotseling een wandeling naar het Westen zou onderno-
men.

3.) Hot Atlantic-pact is een garantie tegen gebeurtenis-
sen & la Tsjechoslovakije een jaar geleden.

4*) Het Atlantic-pact is een antwoord op de sabotage-ao-
tios van de communistische vijfde koloïinos in het Westen,
gericht togen hot economische harst?!.

5») Hot Atlantic-pact poogt de Sowjet-Unie duidelijk to
maken dat een verdere uitbreiding van haar Invloedssfeer
naar het Weston niet mogelijk zal zijn zonder op gewapen-
de tegenstand te stuiten.

Desnoods moet het Westen het ;gehelo systeem van de Veronigde
Naties laton exploderen, daar het voortdurende veto van Moskou toch
iedere productieve kracht er aan ontneemd.. Dé tijd waarop de explo*-
aie zal plaats hebben komt angstig nabij. Wij moèton er ernstig 're-
kening meo houden^ dat de Chinese afgevaardigde in de Verenigde ,tta*-
ties over enkele maanden niet zal spreken uit naam van Tejang Kal •
Tsjok, maar namens de loider van do Chinese communisten, Mao Tso
Toeng. • ' .

Of Amerika, Frankrijk en Engeland dan nog veel, animo 'zuilon'to-
nen om het spel van de Verenigde Naties, met .twe'a .oomnunisitlsche
"grote mogendheden" met veto-recht samen op te vaaren; valt.to be-
twijfelen. • . * • • . ' •

Mot de Sowjot-aanval togen het Westen van 29 Januari is hot
hoogtepunt van het, vredesoffensief nog niet bereikt. De grote "Maar-
schalk Stalin gaat zich nu persoonlijk met het offensief bemoeien.
Op 50 Januari verklaart Stalin tegenover een vertegenwoordiger van
het Amerikaanse nieuwsbureau "International News Service" o.m. dat
de Sowjet-Unie bereid is, gemeenschappelijk met de Verenigde Staten
een verklaring af te leggen, dat geen van twee regeringen van plan
is een oorlog te ontketenen. Stalin toont zioh bereid Truman te

ontmoeten op Russische bodem.
De grote pers in Amerika bleek in het algemeen weinig geloof

te
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k te eohenken aan de schone woorden van Joe Stalint zi$ Wft* Ytti w~
ning dat het Kremlin in Berlijn, in Oostenrijk, in Griökanlwid, ift
China en in Lake Succes volop gelegenheid heeft zijn vredaawil i»
daden te tonen. Men is in Amerika huiverig geworden voor het slui-
ten van "papieren" overeenkomsten met de Sowjets, daar de geschie-
denis bewijst dat zulke overeenkomsten waardeloos zijn.

Ook in Lenden zag men een tegenstelling tussen de woorden «i
de daden van de Sowjets. Ken meende daar dat de afwisseling tussen
vriendelijk optreden en barbaars dreigen tot de typisch Stalinis-
tische tactiek behoort. Men heeft na het persoonlijk aanbod van
Stalin in Londen enkele dagen op hete kolen gezeten, omdat men nog
niot gehoel zeker was van de houding van Truman als gekozen Presi-
dent en zijn nieuwe Minister van Buitenlandse Zaleen, Acheson. Ben
ogenblik vreesde men in Londen, dat Washington's State Departement

/-"". het verleidelijke aanbod van Stalin zou accepteren.
<• Het afwijzen van hot aanbod van Stalin viel Truman gemakkelijk

omdat Stalin voor zijn uitnodiging geen gebruik gemaakt had van do
normale diplomatieke weg maar daarvoor do bemiddeling van de ijvo-
rige journalist Kingsbury Smith ingeroepen had. Mon bedenke slechts
hoe Nederland zou reageren indien zijn eerste Minister uit de mond
van een journalist, b.v. de Heer van Randwijk een uitnodiging zou

. krijgen met Stalin over Indonesië te komen praten in Moskou ?! -
De verklaring, die de optimisten in het Westen achter het vre-

desoffensief zochten, dat nl. Rusland zich bedreigt yoo.lt door het
Atlantic-pact en afgunstig is op het effect van de Marshall-hulp,
houdt geen steek. Het vredesoffensiof en het terzelfde tijd gepu-
bliceerde scherpe memorandum beogon op zeer verschillende wijze het-
zelfde dool: het Atlantic-pact mag onder geen beding tot stand ko-
men, West-Duitsland mag niet staatkundig gereorganiseerd wordon en
bovenal mag er goen allesomvattend statenblok mot militaire kracht
in het Westen .ontstaan. Dat deze afschuw van eon Westers-blok niet
op vroos borust, maar voortvloeit uit het bewustzijn van do mili-
taire kracht van de Sowjot-Unio, blijkt zonnenklaar uit het foit
dat alloon eison gesteld wordon zondor compensaties in enigerlei
vorm aan to bieden. Als compensatie ware bv. mogelijk eon aanbod
tot ontbinding van do Verdragen tusson do landon van het Oostelijk
blok. Hotzolfdo valt op to morkon ovor hot aogonaomde vriondolijko
aanbod van Stalin aan Truman dat in wezon ook hot karaktor van oon
ois draagt doordat Truman ontboden wordt naar Rusland.

Dozo conclusie doot verwachten, dat nu do eorsto poging mis-
lukt is, do Sowjot-Unie op andere wijzo hot Atlantic-pact oon stok
tusson do bonon zal trachten to stokon. Hot zolfbowustsjljn van de
Sowjot-Unio is door do oommuniatisoho overwinningen iji China niet
woinig gestijfd. Hot offoot daarvan zullen wij.in de naasto toe-
komst wol gowaar wordon.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
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Do toenmalige communist is cho afgevaardigde in do Dultae ".
tag", Dr. Frita Löwcnthal, vluchtte na do Hoiohstag-brand in
1933 via Frankrijk naar de Sowjot-Unio. In 1946 koorde hi;J jv-""
Oost-Duitsland torug en word belast- met hot toezicht op do Jus-
titio. De ervaringen, die Lb'wonthal in doao functie opdeed
brachtom hom, oamon mot zijn waarnemingen in de Sowjot-Unio,
tot hot besluit zijn ontslag te nemen on, zoals hij zoido, rot
open vizier te vechten voor do redding ven do mensheid". Op 25
Mei 194-? vluchtte Löwenthal naar West-Duitsland.
Wij publiceren vandaag enige gegovons uit oen door Löwonthfcl na
zijn vlucht go~ rhrevon boek: "Der nouo Goist von Potsdem"(Do
nieuwe Geest van Potsdam), dc.t do activiteit van do Sowjot-Unio
in Europa en in hot bijzonder in Oost -Duitsland on do nc-go--'
stroefdo bedoelingen vol belicht.
Löwonthal bevestigt mot nadruk do door Westerse politici roods
vaak varkondigde theorio, dat de Sowjots mot allo middolon po-
gon do Oost -zone vc.n Duitsland communistisch, botor gozogd Btr -
linistisch te maken, toneindo oen betrouwbaar instrument voor
hun politieke en strategische plannon in gohocl Europa to ver-
krijgen. Allo politieke, administratieve on economische mar-.tro-
golon vcji do Sowjets zijn uitsluitend op dit dool goricht. Mr.rr
do schrille togenstollingon in do mothodos, dio wij roods EO
vaak bij do Sowjots opmorkton vallon ook hior op: Vrjidc.ag
vriendelijk, zooto woordjos, morgon barbaarse dwangmiddelon. En
omdat do vriendelijke woorden niets mot daden to maken hobbcn,
do dwangmiddelen echter wel, komt hot effoct op rekening van du
dwangmiddelen. Do communistische dictatuur beoogt in de Oost-
zone va» Duitsland, oven als in allo landen van hot Oost-blok
do enkeling tot eon schro^-jo van oen machine to dograderon.
Hot is dan ook niot to vorwonderon dat het aanvankelijk <onthou-
siasmo voor do gowoldige "socialistische, volksdomocrati^" Sovr-
jot-Unio voor het grootsto dool verdwenen is. Do godragincon
van do bozottingstroopon, de corruptio van do Duitse comraunle-
tom-loidors, waaronder tal van van vroegere sociaal -democraten,
l un ogoismo on hun ondordanighoid , allos ton nadele van hot oi-
gon volk, hobbon hot hunno jrtoo bijgodragon.
Cihauvlniston ondur do Sowjots zijn or ondor clte.-.r absoluut van
overtuigd dat zij 3orlijn nooit mOvT zul1, on v^rl.--t>.-n. Tegenover
buitonstaandors zi;llon zij hi^rovor niot sproken on indion mon
hon do vrcag voorlogdo of zij oon ^orgolijj: plrji koostorün zou-
don zij ongotwijfold catocorisrh ontkennen.
Löwenthal is er stellig van ovortui0d dat du Sowjots zich in U . '
goloof arji da onovorwinnolijko icracht vrji hun logor op oon arr,-

.vai t agon iVost -Europa voorboroidon. Hij vorgolijlct do taotiok
van het Kromlin met dio vrja Hitlor; zolang do oorlogsmachine
niet goh o l voltooid is, wordt or togen iodor dio hot horon vil
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over vredeswil gesproken» En daarna wordt to«g«vo«gü

Sowjet-Unie "tot haar grote spijt" gedwongen ie eon
leger op de benen te houden om zich te kunnen verdedigen U
de imperialistische landen van het Westen, dus tegen de nog tfr
vormen legers van Eederland, België, Frankrijk, Engeland an A-
merika. Kolonel Rudenko van de Sowjet-Adminiatratie te Berli^ïi
heeft de vredelievendheid van de Sowjet-Unie met eon kernach-
tig beeld den volke duidelijk gemaakt, toen hij verkondigde
dat het Kremlin niet handelt uit pacifisme maar daf gereed
dient te zijn, om esn ieder de lust te benemen, om "zijn var-
kenskop in de tuin van de Sowjet-Unie te steken" I
Löwenthal ziet de Russische buitenlandse politiek niet geloid
door hogere principes, maar uitsluitend door de wil tot machts-
vorming. Met welke middelen een uitbreiding van die macht be-
reikt wordt is een bijkomstige zaak. Daarom is ook do tactiek
van het Kremlin in ieder politiek stadium anders. De door do
leiding bevolen campagne wordt voortgezet totd"t eon nieuwe
leuze uitgegeven wordt. Thans is de door de Oost-Duitse-oomnai-
niste» zo graag gewenste vorming van een "Socialistische Repu-
bliek Oost-Duitsland:1 nog niet mogelijk. Wie ovar dit onderwerp
spreekt is fot een provocateur of een leugenaar, tenminste vol-
gens do bekende Kolonel Tulpanow. Morgen misschien geeft het
Kremlin de opdracht, de genoemde ideaal-Republiek te vormen.
Wie don argumenten tegen deze oprichting brengt is een provvcr.-W'
of een aoits-leugenaar! Je kan in zo'n communistisch regime nog
EO zeer achter de regering staan, als je eens toevallig een dr-
de krant niet leest kan je ondanks alle goede wil i» de bajes
terecht komen, alleen ondat je de veranderde marsrichting niet
tijdig kende! In 195? was het in Rusland al net zo: Vandaag Hit
Ier de grootste fascistische schurk, morgen "Heil Hitlor11!"
Zolang het parool "Vorming van een communistische staat Oost-
Duitsland" nog niet uitgegeven is, poogt men op allerlei wijzo
en vooral met do "Sozialistische Einheitspartei" - het zusje
van de CHT -, de heerschappij vc'Ji het Communisme ingang te doen
vindon. Door middol van spandoeken, Stalin-beolden, triomph-
bogen, monumenten enz., voor de hardleersen door dreiging mat
arrestatie en deportctie, wordt don volke bijgebracht dat ver-
zot togen de Sowjet-Unle zinloos is. Merkwaardig is dat het
Sowjot-roglme door oprichten van een geweldig Stalin-monument
in Berlijn-Treptow uitdrukking wenst te geven aan de macht van
zijn heerschappij op een wijze, die zelfs de bouwsels van Hit-
Ier ter symbolisering van zijn "duizendjarig rijk" nog in de
schaduw stalt.
Op cultureel gabied is de gelijkschakeling van de Oost-zono in
volle gang; dit geldt vooral voor de sector "jeugdopleiding".
Do school heeft in een land onder communistische leiding niet
primair de taak, bekwame en fatsoenlijke mensen te vormen, maar
de landskinderen tot betrouwbare communisten te kneden! Vooro.l
moot er op gelot worden dat do kindoron niet leron oritisoh tv1
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danlwnl Dat wordt uitdrukkelijk geëist, De ;jöu?;4 mag oofc r, r
te diep in de materio indringen, dat brengt het systeam ir. r,ï"
vaar! D& communistische school in Oost -Duiteland prent d« min-
deren tal van algemene formules in, di dionen om het gahel*
leven schematisch en 210 primitief mogelijk te zien. Bijzonder
belangrijk is de Sowjet-Catechismus, het boek van de "wetten"
van het Communisme. Hussisch is natuurlijk op iedere lagere
school ia. Oost -Duitsland een verplicht leervak en de redevoe-
ringen van Stal in vormen het onderwij s -materiaal.
Om een rasechte communistische opleiding van de jeugd te garan-
deren werden alle onderwijzers gezuiverd en vele nieuwe krach-
ten in dienst genomen. Be "volksonderwijzer" werd gecreëerd!
Met st oom-cursus s en werden jonge mensen, bij voorkeur kinderen
van arbeiders, in 6 tot 8 weken tot onderwijzer opgeleid! In
het najaar van 194? waren reeds 4-5 000 op zulke wijze gaar ge-
stoomdt-volksonderwijzers bezig het jonge Duitsland te vergifti-
gen.
Natuurlijk zijn deze volksonderwijzers communist en, althans pro-
Russisch. Daar letten de onderwijs-autoriteiten van de staat op,
die in opdracht van de bezetter en ook uit eigen animo alles
doen omde Oost-Duitse jeugd met het Sowjet-patriotisme te be-
smetten. Een fraai voorbeeld, hoe men hierbij te werk gaat, le-
vert een ABC-leerboek voor de lagere school , dat in Leipzig in
een oplage van 5 millioen stuks gedrukt werd. De letters van
het Alphabet worden bij de jeugd geïntroduceerd met een mili-
taire uitdrukking of vakterm, b. v. "buskruit, flakgeschut, ko-
gel, tank". De eerste zinnen, die de stumpsre ingepomt worden,
zijn van de kwaliteit als "zij vielen aan, het geschut geeft
vuur", enz. Dergelijke leesboekjes getuigen voor de "vredeswll"
van de Russische autoriteiten!
Terwijl men met de ene hand tracht Oost -Duitsland tot het Com-

munisme te dwingen, ontziet men zich niet mot de andere hand de
kunstschatten van het volk to verduisteren. Alleen uit Dresden
hebben de Sowjets bv. 1?00 wereldberoemde schilderijen wegge-
haald, o* a. van Raffael, Giorgione, Corregio, Tizian, Jan van
Byck, I/ucas Cranach, Holboiu, Dürer, fiembrandt en andoren. Oost-
Duitsland behooft niet to proberan Rusland hiervoor oen kwitan-
tie aan to biesden want dio zal toch nooit gehonoreerd worden!
Op economisch torrain habbon do Sowjats sedert 1945 in O^./t;-
Dultsland barbaars huisgehouden. Dat zij het recht bobben op
hergtel-botalingan staat als oen paal bovon watar. Maar dat zij
zich zolf botalon op de wijze als thans geschiedt en dan nog
hopon hot volk voor zich in te nomen doet wonderlijk aan. Het
is alloon to vorklaron uit het Russisch machtsbewustzijn. Hoe
onpopulair hun maatregolon ook zijn, toch zullen zij, - zo re-
deneren do Sowjot -machthebbers - hun politiek doel bereiken,
eenvoudig omdc.t zij hot bewustzijn in zich omdragen ovor abso-
lute macht to beschikken.
Over de demontages in do Oost-zone zijn cijfers natuurlijk nlot
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bekend. Engelse on Amerikaanse doekundigen schatten roüdf lt>,
het najaar 1916 dat ongeveer 50 % van de industrie ,n*ap .lot
Oosten overgebracht werd. De demontages werden ook in 1947
en 1948 voortgezet en zullen voortgezet worden zolang er nog
maar iets bruikbaars te vinden is. In Oost-Duitsland werden
7 000 km. spoorrails weggehaald, waarbij gehele landstreken
van het spoorweg-verkeer volkomen afgesneden werden* Op 91 tra
jecten werden alle rails totaal weggebroken. Uit een reservo-
magazijn in Berlijn haalden de Sowjets de laatste 60 000 dwars-
liggers met het gevolg dat geen enkele dwarsligger meer aanwo-
zig was om het,oude, onbruikbare materiaal te vervangen.
Die fabrieken die nog in de Oost-zone overbleven of na de do-
montage met oud-roest opnieuw geïnstalleerd werden, werken bij-
na uitsluitend voor de Sowjet-Unie. Volgens Minister Bevin had-
den de Sowjets aan het einde van 194-7 reeds voor meor dan 7
milllard goud-dollar aan de na-oorlogse productie onttrokken.
Van medio 191-5 tot Augustus 1947 werden 12 607 treinen met 505
.duizend ?88 wagons met demontage-goederen en nieuwe producten
naar de Sowjet-Unie getransporteerd! Natuurlijk als "Idobesga-
ben" uit het dankbare Oost-Duitsland.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
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19 Fabruar

De adempauze voor het Westen, of gewijzigde bolBjjewleswrlngu«*£•«<-
tiek voor de Oost-zone van Duitsland.

...*«••*•-*••-• wM>ri»W«>*_M«W*"«*•<•^ t^**^+**"

Het Oesten toont nog steeds weinig begrip voor de tactiek die hot
Oosten toepast. Het geschrijf van vele Journalisten in West-IOurp-
pa en de betogen van vele politici, waarlijk niet alleen bierte.-
felp^litici, leveren een fraai voorbeeld van struisvogel-politie!:
Met beminnelijke naïviteit trachten zij hun lezer en hoorder oen
politiek droomland binnen te voeren. Alles wat in de laatste tijd
in het Oosten gebeurt wordt door hen uitgelegd als bevestiging
voor hun theorie. De ene beweert dat de Sowjét-ünie zich uit Mid-
den-Europa terugtrekt, de ander dat het Kremlin uit vrees voor A-
raerika tot concessies bereid is, de derde, do grootste fjptimist,

roept van een naderende revolutie die de Sowjet^Jnie weldra ineen
zal doen storten.
Zulke "geruststellende" berichten gaan er bij het grote publiek
als koek in. De gemiddelde krantenlezer is niet in staat het ol-
kaar tegensprekende nieuws zo te analyseren, dat er een helder
baold uit ontstaat. Hij is dankbaar als zijn kranten-redacteur
dit werkje voor hem opknapt sn hem in enkele regels met eon vari-
ant op een welbekende zegswijze voorhoudt "het gaat good, mijn-
heer de lezer, het gaat goedt"
Ook de laatste ontwikkeling in de Oost-zone van Duitsland was aan-
leiding tot geruststellende berichten. De sedert begin van dit
jaar ingetreden "adempauze" duurt nog steeds voort. Tooh is het
misschien wel goed deze "adempauze" even onder de loup te nemen
om te begrijpen waartoe deze zo opmerkelijke tactiek-verandering
in de Oost-zone dient.
Inderdaad begon dit jaar daar opvallend rustig, althans uiterlijV
rustig. De grote, reeds sinds lang aangekondigde partij-conferen-
tie van de "Sozialistische Einheitspartei" zou eerst op 4 Januari
plaats vinden, werd daarna verschoven tot midden Januari en is
eindelijk op 2? Januari gehouden. Vele bewoners van de Oost-zone
meenden in de benoeming van W.S.Semjonow tot buitengewoon ambas-
sadeur van het Kremlin bij de 3owjet-Administratie te Berlijn een
voorteken te zien van een nieuwe tijd, die verzachting van de har-
de, na-oorlogse maatregelen met zioh zou brengen. De optimisten
waren al van mening dat de gevreesde oprichting van de "Volksdo-
mocratla Oost-Duitsland" naar een verre toekomst verschoven was.
Daze mening baseerden zij op do redenering dat de Sowjets met ds
oprichting van hun Oost-Duitse staat wilden wachten totdat de Wes-
tarse mogondheden mot de staat West-Duitsland te voorschijn sou-
dan komen. Dozo tactiek zou hun positie in hét Oosten verstevigen
en do andore geallieerden als de vorscheurders van Duitsland aan
de kaak stallen.
En op het eerste gezicht zou men zeggen dat de optimisten gelijk

"Tcrogon
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kregen, want op de partij-conferentie van 25 tot 30 J«n«6*i
inderdaad een nieuwe koers aangekondigd» 4ie In zekar» zin •/«! o*
nige verzachting bracht. Reeds de inleiding, gehouden door ie v
juistult Moskou teruggekeerde Kolonel Tulpanow, was in mlndsr
scherpe bewoordingen gesteld dan men tot heden van hem gewend vr ï<
Men herinnerde zich nu opeens de buitengewoon hartelijke ontvanf et
die de Duitse delegatie in October 1946 te Moskou ten deel was go-
vallen en concludeerde, dat de Sowjet-Unie nu eindelijk pogingen
deed zich in Oost-Duitsland populair te maken. Maar ook deze' nieu-
we houding van de Sowjets is niets anders dan een propagandastunt
die het Westen wil tonen, welke vrijheid het Oosten onder de Rus-
sische dictatuur geniet. Die vrijheid kunnen de heren zich perr.il-
teren, wel wetende dat zij voor goed Oost-Duitsland in hun greep
hebben. Roe zij dit presteren zullen wij hieronder nog uitdon zot-
ten. Het feit, dat men met deze propaganda-etunt t h a n s be-
gint , bewijst dat het Kremlin van oordeel is, dat de tijd rijp is
om West-Duitsland te winnen.
Voor men de vrijheidsklok luidde waren de nodige maatregelen tor
beveiliging al genomen. Het hoofdbestuur van de "Sozialistisohe
Binheitspartei" had een Polit-bureau benoemd dat er voor moet aor-
gen dat de nieuwe opdrachten nauwkeurig uitgevoerd worden* Do lo-
den van dit bureau zijn: de twee voorzitters van de S.B.D., Pioo1;
en Grothewohl, de secretaris-generaal van de partij, Ulbricht,
verder H. Iiohmann, F. Dahlem, P.Merker en Pritz Ebort. Een oen-
trale partij-commissie zal onder voorzitterschap van H.Matern en
O.Buchwitz de organisatie van de S.E.D. controleren en vooral toe-
zien op de aspirant-l eden, die in de toekomst alleen na een proef-
tijd als lid opgenomen mogen worden.
Het hoogtepunt van de conferentie viel op 25 Januari met de grote
redevoering van Wilhelm Pieck. Reeds in het begin van zijn betoog
riep Pieok de bevolking van geheol Duitsland op tot de vorming van
een "nationale protest- on verzets-beweging tegen de maatregelen
van de Westórso mogendheden", die volgons Pieok het Duitse volk
tot slavernij brengen. Dat er nog geen vredesverdrag met Duitsland
tot stand is gekomen noemde Pieok "gruwelijk"; hij vergat natuur-
lijk te zeggen dat dit uitsluitend een gevolg is van de obstruc-
tie-politiek van Moskou. De West-Duitse politici, die een West-
Duitse staat helpen vormen, plegen volgens Pieok hoogverraad!
"Allee wat goed, edel, oprecht en waarachtig nationaal is in het
Duitse volk, zal opstaan tot een machtige vrljheidbeweging tegen
de onderdrukkers (l). Het aal eerst de Quislings" wegvagen en
daarna het juk van de koloniale slavernij afschudden!" - zo ver-
volcde Pieok. Duitsland zou hierbij natuurlijk op de steun van c1.-
Sowjet-tfnle kunnen rekenen, tenminste indien het ook verder "aen
da sijde van de Sowjets voor de wereldvrede" zou willen strijdan.
Secretaris Ulbricht sprak op de conferentie wijze woorden over do

- 3 -



C

-3-
sccnomisohö opbouw van de Oost-aone. Hij verzekerde dat m«i
ains van plan is de strijd tegen de particuliere eigendom o? dfli-
Eerlei wijze, heet of koud, voort te zetten. De voödsel-ranïfoo-.
nen voor de werkende bevolking en voor de leden van de zogenafiai-
de "technische intal'iigentla" zullen worden verhoogd. De arbei-
ders werd beloofd dat zij hun levensomstandigheden kunnen verbe-
teren, dank zij hel; invoeren van prestatie-lonen en door het r.o.
doen aan prestatie wedstrijden volgens het systeem Hennecke-Sta-
chanow. (Dat sijn die "vrijwillige"-wedstrijden, die voor 50 %
gaan ten kosto van de gezondheid van de arbeider en voor de an-
dure 50 ',S ten koate van de kwaliteit van de productie).
Inderdaad dus een"adempauze"; zij het ook in Moskouse stijl. Man
wil de publieke opinie kalmeren, men wil duidelijk maken, hoo nut-
tig het is met het Oosten loyaal samen te werkoa. En passant ze.1
men dan leren inzien hoe gemeen de Westerse "geallieerden" optro-
den.j die van West-Duitsland "een kolonie willen maken, teneinde
hun kapitalistisch systeem overeind te houden,"
Het tijdstip voor deze actie is door het Kremlin Biet sleoht ge-
kozen. Inderdaad is de stemming in West-Duitsland in de laatste
maanden opmerkelijk slechter geworden en hatelijk» uitlatingen
tegen de bezetter zijn aan de orde van de dag. Het nationalisme
van de heer Pieck valt op vruchtbare bodem!
Het partijcongres eindigde op 50 Januari met een "brilllante" ro-
devoering van Otto Grothewohl die culmineerde in de tirade: "In
geheel Duitsland kan de vorming van een volksdemocratie eerst £0-
schieden indien, evenals in de reeds volksdemocratlsche landen,
de nationale strijd met een overwinning is uitgevochten en een
sterke marxistisch-leninistische partij aanwezig is, verbonden
met de boeren en de intellectuelen."
Voor de schijn is de koers dus gewijzigd en zelfs verzacht; in
wezen wordt het Sowjet-gezag met dezelfde wrede methoden gehand-
haafd als voor de "adempauze". Hoe dit toegaat heeft enkels dagen
geleden een kleine kring van Journalisten in Berlijn onthuld. Zij
hebben een lange lijst samengesteld met namen van verraders, wer-
kende voor de Sowjets en dus ook voor de Duitse communisten. De
namen op deze lijst behoren tot twee categorieën: vrijwillige, on
gedwongen medewerkers aan het spionnagenet. De laatste werken al-
leen mee uit vrees voor het eigen leven of voor dat van hun gezin.
Natuurlijk wordt op vele vroegere nazi'p chantage gepleegd, zij
zijn een welkome prooi voor de spionnen^ronselaars. Van de op de-
y,9 lijst voorkomende vrijwillige medewerkers zijn er 145 uit Sach-
sanWS.nb.alt afkomstig, 105 uit Saohsen, 101 uit Thuringen, 82 uit
Brandenburg en 56 uit Meoklenburg. Man scliat dat er cp iedere dui-
zend inwoners van de Oost-zone nog maar 4 betaalde verraders ai^r.
Zij behore'i tot allo kringen van de bevolking. Onder de intellco-.
tuelen, die een extra-risico lopen, is dientengevolge het aantal
godwongen verraders veel groter, 10 % zelfs! De spionnen werkor.



Q ,'

-4*
samen met do plaatselijke afdelingen van de politie < mat 4o dn*
der S ••» j ot -commando staande spoorweg-politle en met de inllahtln-
gen-bureaux van het bestuur, van de arbeidsbeurzen, van da vak-
bonden en van de S. E. D.
Door dit spionnage -net wordt zelfs het gezinsleven bedreigd zodat
do ouders zich in acht moeten nemen voor hun kindoren. Op dozo
wijze hooft de Sowjet-Unie Oost-Duitsland volledig in haar groop,
De Berlijnse groep, die de lijst samengesteld heeft, appeleert
dan ook aan het wereldgeweten en tracht door publicatie erger te
voorkomen. Deze spionnen, zeggen zij, behoren later voor een recht-
bank gedagvaard te worden, wegens misdaden tegen de mensheid!
Ook de zuivering van de politieke partijen gaat ondanks de "adem-
pauze" onverminderd voort. Alle elementen, die niet voor 100 %
betrouwbaar zijn, worden geroyeerd. In de S. E. D. blijven dus al-
leen communisten van het zuiverste water over en in de andere per-
tijen alleen pro-Russische figuren. Vele mensen worden voor enko-
le dagen gearresteerd en juist zo lang vastgehouden dat hun zaal:
of bedrijf in beslag genomen kan worden. Dientengevolge zwelt de
vluchtelingen-stroom ook onder de "adempauze" nog steeds aan. Al-
leen in Berlijn komen dagelijks ca. 100 mensen voor goed naar do
Westelijke zones. Het aantal mensen, dat in Oost -Duitsland in con-
centratiekampen werd opgesloten, wordt in Berlijn thans op 231
duizend geschat. Hiervan zijn 101 800 gestorven, 40 800 naar de
Sowjet-Unie overgebracht en 29 000 ontslagen. Over de rest ont-
breken gegevens. Wij mogen dus wel concluderen dat het in de Oost-
zone goed gaat en dat wij ons hier in het Westen nüÜi behoeven
te verontrusten!
Ook een mededeling uit het Berlijnae'dagblad "Telegraf11 , verschy-
nend met toestemming van de Engelsen, over de bewapening van oora-
munisten in Oost-Duitsland zegt ons in het Westen natuurlijk niets.
De "Telegraf" berichtte nl. dat alle betrouwbare communistische
industrie-arbeiders toestemming zullen krijgen wapenen te dragen
en dat alle functionarissen van de S.E.D. in de toekomst een re-
volver zullen mogen bezitten. - Waarschijnlijk tegen de konijn-
tjes!
Er is inderdaad een "adozpauze" ingetreden in de Sowjet-zone van
Duitsland! Het gaat daar goed, héél goed!
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WEEKLICIEP JOVEN EEIPING.
Peiping 2 Februari.
Stap voor stap nemen de communisten het bestuur van do aido

Chineso keizer-etad over. Nadat op 31 Januari eerst oon afdeling
militaire politie binnen gerukb was, volgden op l Fobruari gere-
gelde troopon van hot communistische leger, uitgorust met Ameri-
kaans oorlogsmateriaal, dat hun in do loop van de loatsto maanden
in handen was gevallen Do «roepen brachten talrijke vrachtauto's
moe. versiod mot grote foto's van de communistenleidor Mao Tso
H^oong on do legercommandant Tsjoe Te.

Op l Februari haddon do communisten hot radiostation on do
rodactic-buroauz ven do Küoniingtang-krant ovorgonomon, dio scdort
dion onder do naam "Volkskrant" verschijnt. Het porsagontschap
"Central Nows", mot hot hoofdbureau in lïanking word eveneens door
de communistische partij bezet en omgedoopt in "Nieuw China".Voor
de 4e Februari worden grote bevrijdingsfeesten aangekondigd. Bij
deze gelegenheid zullen de schouwburgen en de bioscopen gratis
voor soldaten voorstellingen geven. Aan de Chinese en do buiten-
landse artsen word gevraagd op deze dag alle patiënten gratis to
behandelen. Bij de banken on de handelsfirma's werden 20 000 zil-
ver-dollars in beslag genomen, bestemd voor eon gift aan do sol-
daten; de winkeliers kregen opdracht op de "gelukkige dag van hot
bevrijdingsfeest11 hun waren met 10 % reductie te verkopen.

Al deze maatrogolen tonon duidelijk van Sowjot-Russische oor-
sprong te zijn. Poiping verwacht do volgende weken en maanden nog
wel meer zulko fuifjes!

In de dagbladen begint een veldtocht tegen de medewerkers en
de employé«s van de Amerikaanse informatie-dienst, personen die de
communisten brandmerken als "geestelijke slaven van de Verenigde
Staten", Deze aanvattlen breiden zich snel uit tegen alles wat Ame-
rikaans is. Overal in de stad worden reeds pamphletten tegen het
Amerikaanse "imperialisme" uitgedeeld.

Peiping 4 Februari.
Voor de ontvangst van het communistische "bevrijdingsleger17

hadden zich ongeveer l millioen mensen langs de straten opgesteld,
met papieren vlaggetjes in de hand. Men kreeg sterk de indruk dat
de menigte niet geheel vrijwillig het communistische leger inhaalde
maar, hoe het zij, hot publiek speelde mee. Als het commando gege-
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werd ging de rechterarm met de gebalde vuist da luoht in of
son epreekkoor slagzinnen ten gehore, door oommunlstiiöha fuac/i-
onarissen voorgezegd. Jong en oud, arm en rijk, schoolkinderen^
studenten, leden van arbeiders - en wijkverenigingen, allen halden
het bevel, het leger met "spontaan applaus" welkom te heten, g3-
dwee opgevolgd. De tocht van het leger door verschillende wijken
van de stad duurde 6 volle uren; de stoet bestond uit infanterie,
cavallerie, artillerie en tanks. Voor hun eerste demonstratie ko-
zen de communisten blijkbaar hun elitetroepen,- die dan ook inder-
daad wat hun houding aanbelangt, hun discipline en hun uitrusting •
een uitstekende indruk maakten. Het zal heus geen toeval geweest
zijn dat eindeloze kolonnes gemotoriseerde infanterie op goed on-
derhouden Amerikaanse vrachtwagens ook langs het Amerikaanse con-
sulaat generaal reden!
Ter afleiding van de bevolking, die uren lang de winterse koude
moest trotseren, speelden tal van musiekkapellen en hielden gemas-
kerde toneelgroepen en dansers op stelten het publiek bezig*
Vergeleken met de eerste dagen, direct na de bevrijding, kon men
reeds van een groei van het enthusiasme spreken. De Chinezen zijn
altijd dankbare toeschouwers bij gratis-voorstellingen, in het bij-
zonder op het eind van de Chinese nieuwjaarsfeesten. Welke de ge-
voelens van de bevolking ook mogen geweest zijn, protesten heeft
zij niet laten horen.
De taal van de uitgedeelde pamphletten toonde duidelijk dat de
auteurs de Moskouse communisten-schooi mot goed gevolg hadden af-
golopon» In eon van deze producten worden de "verdrukte" chinezo
bevolking de volgende woorden op de lippen gelogd: "Eindelijk ben
jo gekomen, hooggeacht bevü&ingsloger, dat v?ij zo lang hebben ver-
wacht l V/elk vreselijk leven was het onder de heerschappij van de
benden van Tsjang Kai Tsjek." Deze oproep somt dan verder een lan-
ge reeks van wandaden en wantoestanden op, door het oude regime be-
dreven.

Merkwaardig is, dat in dit zelfde pamphet het einde van het'
schrikbewind' van Tsjang Kai Tsjek gelijktijdig gevierd wordt als
het einde van do "Amerikaanse invasio".

Ate Westerlingen, die do volgorde in de gebeurtenissen in de
zogenaamde "volksdemooretioen" van Midden en Oost-Europa kennen,
krijgen wij medolljdon met de naive Ohinese bevolking, als wij ver-
nemen wat haar allemaal beloofd wordt s "»ij zijn bevrijd, wij be-
hoeven niet langer in het geheim te lezen waar wij zin in hebben,
wij behoeven niet langer te fluisteren wat wij denken. Voor onae
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ogoa ontstaat het boeld van oon gelukkig, vrij, stork, blooioncl t auv>
Ghina. Wolke grote das? waarop wij duizenden waleen, raaondon en j; ran
hebben gewacht, Vïij bezingen, wij vieren de dageraad van da niouvo
dag, de geboorte van een nieuw tijdperk, het begin van oon danocvati-
scho orde!" Arme drommels, die zulke praatjes geloven! Hoo ::ullon
sij ontnuchterd worden!

2e vroegere commandaxit van. peiping werd na de overgave van do
stad var. do lijst van "oorlogsmisdadigers" geschrapt, irodat hij -bo--

OBOE. had. dat hij zijn zonden heeft ingezien en beterschap beloofdo;:<
Doio generaal wordt thans in do communistische radio aan de an-

dere nationalistische officieren ten voorbeeld gestold.
Peiping 12 Februari
Vanmorgen trokken opnieuw in optocht duizenden scholieren, stu-

denten en arbeiders door de straten van de stad naar de zuidelijke
poort, waar een schilderij van Mao-Tse Toeng onthuld word. Bij deze
gelegenheid kwam de communistische aap wel brutaal uit de nouw kijken
toen de nieuwo burfiemeester verklaarde yeen "onechte11 vrede in zijn
stad te dulden. Voor die het nog niet weten macht, vertelde hij er
bij dat do echte vrede eerst mogelijk is als het gehele bezit van do
"buroaukratisohe kapitalisten11 spontaan door ds bevolking in beslag
genomen aal aijn. Wanneer dit gelukkige ogenblik zal aanbreken heeft
hij nog niet verklapt, maar leng zal het zeker niet moer duren voor
iederoen in Peiping die nog iets bezit, niets meer zal bezitten en de
communistische horen, die tot nu toe niets bezaten, alles zullen be-
zitten. Dan zal do "klassestrijd11 door het Marxisme gewonnen zijn!

Inmiddels worden de aanvallen tegen alles wat Amerikaans is ven
dag tot dag feller, in het bijzonder togen do persorganen. Volgens
beproefd Moskous recept wordon "uitingen uit alle groepen van de be-
volking''1 geciteerd ora te bowijzon hoc groot de "verontwaardiging1' wol
is tegen die neolopers van hot Amerikaanse imperialisme, dio pogon do
"nationale", democratische revolutie togen to werken;i. Geen enkele
vertegenwoordiger van oen Wostorso krant kon moer met oificiolo in-
stantie contact krijgen. Evenmin vindan do consulaire vertegenwoor-
digers van hot buitenland gohoor bij het niouwo bowind. doe mon te-
genover de»e Woeterso vortogonwoordigors staat, toont duidelijk de
Bl.n.ezin dio raat grote lottors op do muur vc.n hot Britso consulaat to
Peiping prijkt; "Woigort do orkonning v;m do verraderlijke contacten
van do Kuomingtong van hot buitenland, ontbindt allo verdragen mot
hot buitenland.'1 Maar op hot Sowjot-Russische consulaat staat- "Bo-
Rdiormt L-orgvuldig do woningen, hot levon on hot bezit van do buiton-
1.-..aders." Do muurschildors koodon n.lroods het gevoelige hart en do
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goede internationale manieren van da Sowjet-raachthobbarsl
Elke gelegenheid grijpt het nieuwe regime in polping aanf om

te leten zien hoe nauw het met de Sowjat-Unie vorbondon is. Hot com-
munistische stadsbestuur bogroap al aanstonds dat de bevolking VJF-
langdc de verjaardag van de Russische schrijver Puschkin, wioni. nc-
ne haar volkomen onbekend is - maar dat doet or niot too - footto-
lijk to herdenken.

Ook do aanvallen die do Ghineso communistische radio aldra to-
gen de politiek van generaal Mao Arthur in Japan ondornom, tonon
voel ovoreenstonming met de in Moskou gangbare propaganda-arsuraon-
ten. Do Chinose communisten vorwijton do Amerikanen In Japan agro*-
si ave krachten te steunen om een bolwerk togon hot Communismo in dc>
Pacific op te richton. Hot central© comité ven do Chlnoso communie~
tischo partij boschouwt het stounon van de agrossiovo kraohton in
Japan als oen inmenging in intorno aangolcgonhodon van, lot woll . .
...China en als een bodroiging van du vrodo in Oost-Azio.

Do aanvallen van do Chinoso communistische propaganda op hot
buitenland zijn niot onkel togen Japan gericht. Do communistische
gonoraal Yeh Tsjion-Jtfing, do niouwo burgomoostor van Poiping, vor-
klaarde al bij hot aanvaarden van zijn functie, dat China do tijd
gokomon acht- ook aan de kleinoro natios in Azië stoun te govon to-
gon hun onderdrukkers, waarbij hij zondor twijfel denkt aan Indo-
China, Malayc. o n I K D O K E S I E .

Hot Westen schijnt uit do zootc droom, dat Mao Tso Toong zich
ontpoppen zal als do Oost-Aziatische Tito, al ontwaakt te zijn. Do
rolatios tusson hom on het Kremlin zijn voor iedereen, ook voor do
Verenigde Staten, maar al te duidelijk. Alleen India droomt nog
voort! Wijkunnon moeilijk vorklaron met do aanname dat de leiders
ven India, mot de geslopen Pandit-Hohroo aan het hoofd, bovennatuur-
lijk naif zijn. Waarschijnlijker is, dat zij bewust meehelpen do
machtssfoor van Moskou te camoufleren. Een hoge ambtenaar van hot
Ministerie van Binnenlandse Zaken van India, do man wions tacüc hot
is de ontwikkeling van de links- on rochts-extremistische groopcn t ,
controleren, meende enkele dagen terug do goegemeente diots te moo-
tcn maken dat Mr.o Tso Toong do rol van de Tito van hot Ooston zal
spolon. Wol bogroop deze bewindsman van de nieuwbakken star-t Indic-.,
dat arn do Noord-Oost grens van zijn land, een directe invloed vrji
hot Chinoso Communismo merkbaar zal worden. Hoort ook deze man soms
tot do v/o^boroidors van hot Communismo in hot Verro ooston ???

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
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• De adempauze voor het Westen, of gewijzigde bolsjewieserings-tac-
tiek voor de Oost-zone van Duitsland.
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Het Oesten toont nog steeds weinig begrip voor de tactiek die het
.' v, Oosten toepast. Het geschrijf van vele journalisten in West-Eure-

pa en de betogen van vele politici, waarlijk niet alleen bierta-
.- , €elpc?litioi, leveren een fraai voorbeeld van struisvogel-politiek

'" ':Met beminnelijke naiviteit trachten zij hun lezer en hoorder een
politiek droomland binnen te voeren. Alles wat in de laatste tijd
in het Oosten gebeurt wordt door hen uitgelegd als bevestiging
voor hun theorie. De ene beweert dat de Sowjet-Unie zich uit Mid-
den-Europa terugtrekt, de ander dat het Kremlin uit vrees voor A-
merika tot concessies bereid is, de derde, de grootste optimist,

roept van een naderende revolutie die de Sowjet-Unie weldra ineen
zal doen storten.

S,1
Zulke "geruststellende" berichten gaan er bij het grote publiek
als koek in. De gemiddelde krantenlezer is niet in staat het el-
kaar tegensprekende nieuws zo te analyseren, dat er een helder
beeld uit ontstaat. Hij is dankbaar als zijn kranten-redacteur
dit werkje voor hem opknapt en hem in enkele regels met een vari-
ant op een welbekende zegswijze voorhoudt "hei; gaat goed, mijn-
heer de lezer, het' gaat goed!"
Ook de laatste ontwikkeling in de Oost^-zone van Duitsland was aan-
leiding tot geruststellende berichten. De sedert begin van dit
jaar ingetreden "adempauze" duurt nog steeds voort, ïböh is het
misschien wel goed deze "adempauze" even onder de loüp te nemen
om te begrijpen waartoe deze zo opmerkelijke tactiek-verandering
in de Oost-zone dient.
Inderdaad begon dit jaar daar opvallend rustig, althans uiterlijk
rustig. De grote, reeds sinds lang aangekondigde partij-conferen-
tie van de "Sozialistische Einheitspartei" zou eerst op 4 Januari
plaats vinden, werd daarna verschoven tot midden Januari en is
eindelijk op 25 Januari gehouden. Vele bewoners van de Oost-zone
meenden in de benoeming van W.S.Semjonow tot buitengewoon ambas-
sadeur van het Kremlin bij de S ow j et-Administratie te Berlijn een
voorteken te zien van een nieuwe tijd, die verzachting van de har-
de, na-oorlogse maatregelen met zioh zou brengen. De optimisten
waren al van mening dat de gevreesde oprichting van de "Volksde-
mocratie Oost-Duitsland" naar een verre toekomst verschoven was.
Deze mening baseerden zij op de redenering dat de Sowjets met de
oprichting van hun Oost-Duitse staat wilden wachten totdat de Wes-
terse mogendheden met de staat Wost-Duitsland te voorschijn zou-
den komen. Deze tactiek zou hun positie,in hét Oosten verstevigen
en de andere geallieerden als de verscheurders van Duitsland aan
de kaak stellen.
En op het eerste gezicht zou men zeggen dat de .optimisten gelijk

"kregen
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kregen, want op de partij-conferentie van 25 tot 50 Januari werd
inderdaad een nieuwe koers aangekondigd, die in zekere zin '.vel e-
nige verzachting bracht. Reeds de inleiding, gehouden door de z.:
juistuit Moskou teruggekeerde Kolonel Tulpanow, was in mindar
scherpe bewoordingen gesteld dan men tot heden van hem gewend WPS.
Men herinnerde zich nu opeens de buitengewoon hartelijke ontvangt
die de Duitse delegatie in October 1948 te Moskou ten deel was ge-
vallen en concludeerde, dat de Sowjet-Unie nu eindelijk pogingen
deed zich in Oost-Duitsland populair te makem Maar ook deze nieu-
we houding van de Sowjets is nietë anders dan een propagandastunt
die het Westen wil tonen, welke vrijheid het Oosten onder de Rus-
sische dictatuur geniet. Die vrijheid kunnen de heren zich permi-
teren, wel wetende dat zij voor goed Oost-Duitsland in hun greep
hebben. Hoe zij dit presteren zullen wij hieronder nog uiteen zot-
ten. Het feit, dat men met deze propaganda-stunt t h a n s be-
gint, bewijst dat het Kremljin van oordeel is, dat de tijd rijp is
om West-Duitsland te winnen.
Voor men de vrijheidsklok luidde waren de nodige maatregelen ter
beveiliging al genomen. Het hoofdbestuur van de "Sozialistische
Einheitspartei" had een Polit-bureau benoemd dat er voor moet zor-
gen dat de nieuwe opdrachten nauwkeurig uitgevoerd worden. De lo-
den van dit bureau zijn; de twee voorzitters van de S.E.D* 4 Pieck
en Grothewohl, de secretaris-generaal van de partij, Ulbricht,
verder H. Lehmann, P, Dahlem, P,Merker en Fritz Ebert, Een öen-
trale p art i j-commissie zal onder voorzitterschap van H.Matern e.n
O.Buchwitz de organisatie van de S.E.D. controleren en Vooral tc?-
aien op de aspirant-l eden, die in de toekomst alleen na een proef-
tijd als lid opgenomen mogen worden.
Het hoogtepunt van de conferentie viel op 25 Januari met de grote
redevoering van Wilhelm Pieck. Reeds iii het begin van zijn betoog
riep Pieok de bevolking Van geheel Duitsland op tot de vorming van
een "nationale protest- en verzets-beweging tegön de maatregelen
van de Westerse mogendheden", die volgens Pieok het Duitse volk
tot slavernij brengen. Dat er nog geen vredesverdrag met Duitsland
tot stand is gekomen noemde Pieck "gruwelijk"; hij vergat natuur-
lijk te zeggen dat dit uitsluitend een gevolg is van de obstruc-
tie-politiek van Moskou. De West-Duitse politici, die een West-
Duitse staat helpen vormen, plegen volgens-Pieek hoogverraad!
"Alles wat goed, edel., oprecht en waarachtig nationaal is in het
Duitse volk, zal opstaan tot een machtige vrijheidbeweging tegen
de onderdrukkers ( l ) . Het zal eerst de Quislings" wegvagen en
daarna het juk van de koloniale slavernij afschudden!" - zo ver-
volgde Pieqk. Duitsland zou hierbij natuurlijk op de steun van do
Sowjet-Unie kunnen rekenen, tenminste indien het ook verder "aan
de zijde van de Sowjets voor de wereldvrede" zou willen strijden.
Secretaris Ulbricht sprak op de conferentie wijze woorden over ue
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economische opbouw van de Oost-zone. Hij verzekerde dat men geens»-
ains van plan is de strijd tegen de particuliere eigendom op eni-
gerlei wijze, heet of koud, voort te zetten. De voedsel-rantsoe-
nen voor de werkende bevolking en voor de leden van de zogenaam-
de "technische intelligentia" zullen worden verhoogd. De arbei-
ders werd beloofd dat zij hun levensomstandigheden kunnen verbe-
teren, dank zij het invoeren van prestatie-lonen en door het mee-
doen aan prestatie wedstrijden volgens het systeem Hennecke-Sta-
chanow. (Dat sijn die "vrijwillige"-wedstrijden, die voor 50 %
gaan ten koste van de gezondheid van de arbeider en voor de an-
dere 50 % ten koste van de kwaliteit van de productie).
Inderdaad dus een"adempauze"; zij het ook in Moskoüse stijl. Men
wil de publieke opinie kalmeren, men wil duidelijk maken, hoe nut-
tig het is met het Oosten loyaal samen te werken. En passant zal
men dan leren insien hoe gemeen de Westerse "geallieerden" optre-
den 5 die van West-Duitsland "een kolonie willen maken, teneinde
hun kapitalistisch systeem overeind te houden,"
Het tijdstip voor deze actie is door het Kremlin niet sleoht ge-
kozen. Inderdaad is de stemming in WestTÖuitsland in de laatste
maanden opmerkelijk slechter geworden en hatelijke uitlatingen
tegen de bezetter zijn aan de orde van de dag; Het nationalisme
van de heer Pieok valt op vruchtbare bodem!
Het partijcongres eindigde op JO Januari met een "brilliante" re-
devoering van Otto Grothewohl die culmineerde in de tirade; "in
geheel Duitsland kan de vorming van een volksdemocratie eerst ge-
schieden indien, evenals in de reeds volksdemocratische landen,
de nationale strijd met een overwinning is uitgevochten en een
sterke marxistisch-leninistische partij aanwezig is, verbonden
met de boeren en de intellectuelen.1'
Voor de schijn is de koers dus gewijzigd-en zelfs verzacht; in
wezen wordt het Sowjet-gezag met dezelfde wrede methoden gehand-
haafd als voor de "adempauze". Hoe dit toegaat heeft enkele dagen
geleden een kleine kring van journalisten in Berlijn onthuld. Zij
hebben een lange lijst samengesteld met namen van verraders, wer-
kende voor de Sowjets en dus ook voor de Duitse communisten. De
namen op deze lijst behoren tot twee categorieën; vrijwillige, en
gedwongen medewerkers aan het spionnagenet. De laatste werken al-
leen mee uit vrees voor het eigen leven' of voor dat vaü hun gezin.
Natuurlijk wordt op vele vroegere nazi's chantage gepleegd. Zij
zijn een welkome prooi voor de spionnen-ronselaars. Van de op de-
ze lijst voorkomende vrijwillige medewerkers zijn er 145 uit Sach-
sen-Anhalt afkomstig, 105 uit Sachsen, 101 uit Thuringen, 82 uit
Brandenburg en 56 uit Mecklenburg. Men schat dat er op iedere dui-
zend inwoners van de Oost-zone nog maar 4 betaalde verraders 'Kijn.
Zij behoren tot alle kringen van de bevolking. Onder de intellec-
tuelen, die een extra-risico lopen, is dientengevolge het aantal
gedwongen verraders veel groter, 10 % zelfs! De spionnen werken



samen met de plaatselijke afdelingen van de politie, met de on-
der Srwj et -commando staande spoorweg-politie en met de inlishtin-
igen-bureaux van het bestuur, van de arbeidsbeurzen, van de vak-
bonden en van de S.E.D*
Door dit spionnage-net wordt zelfs het gezinsleven bedreigd zodat
de ouders zich in acht moeten nemen voor hun kinderen. Op deze
wijze hoeft de Sowjet-Unie Oost-Duitsland volledig in haar greep.
De Berlijnse groep, die de lijst samengesteld heeft, appeleert
dan ook aan het wereldgeweten en tracht door publicatie erger te
voorkomen. Deze spionnen, zeggen zij, behoren later voor een recht-
bank gedagvaard te worden, wegens misdaden tegen de mensheid!
Ook de zuivering van de politieke partijen gaat ondanks de "adem-
pauze" onverminderd voort. Alle elementen, die niet voor 100 %
betrouwbaar zijn, worden geroyeerd. In de S.E.D. blijven dus al-
leen communisten van het zuiverste water over en in de andere par-
tijen alleen pro-Russische figuren. Vele mensen worden voor enke-
le dagen gearresteerd en juist zo lang vastgehouden dat hun zaak
of bedrijf in beslag genomen kan worden. Dientengevolge zwelt de
vluchtelingen-stroom ook onder de "adempauze" nog steeds aan. Al-
leen in Berlijn komen dagelijks ca, 100 mensen voor goed naar de
Westelijke zones. Het aantal mensen, dat in Oost-Duit s l and in con-
centratiekampen werd opgesloten, wordt in Berlijn thans op 2J1
duizend geschat. Hiervan zijn 101 800 gestorven, 40 800 naar de
Sowjet-Unie overgebracht en 29 000 ontslagen. Over de- rest ont-
breken gegevens. Wij mogen dus wel concluderen dat het in de Oost-
zone goed gaat en dat wij ons hier in het Westen nïet behoeven
te verontrusten!
Ook een mededeling uit het Berlijnse dagblad "Telegraf", verschy-
nend met toestemming van de Engelsen, over de bewapening van com-
munisten in Oost-Duitsland zegt ons in het Westen natuurlijk niets.
De "Telegraf" berichtte nl. dat alle betrouwbare communistische
industrie-arbeiders toestemming zullen krijgen wapenen te dragen
en dat alle functionarissen van de S.E.D. in de toekomst een re-
volver zullen mogen bezitten, - Waarschijnlijk tegen de konijn-
tjes!

Er is inderdaad een "adempauze" ingetreden in de Sowjet-zone v'an
Duitsland! Het gaat daar goed, héél goed!
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PBMG - Z E S MAANDEN N A D E STAATSGREEP. ' • • - - - , . , . . ,,^

Het nieuwe regime heeft kellnens van hun fok Ontdaan! ZijJ dragen
nu een grijze colbert-jas, dat veel op een uniform lijkt i Weinig
mensen zullen met weemoed terugdenken aan de moestel toch niet
vlekkeloos schone rok, maar Velen zullen wel met weemoed terugden-
ken aan het goede eten, dat men nog een jaar geleden in alle restau-
rants en café's in TsjechoSlowakije doofc.de fdk-dragende Kéllnefs
kreeg opgedisd» In dit jaar zijn de portieö flèëeds kleiner" geworden^
want de distribuering wordt streng gehandhaafd en de toewijzingen
zijn onvoldoende. Vooral boter en melk zijn schaarse artikelen ge-
worden.
Zonder twijfel heeft de slechte oogst Van 194-7 de schaarste aan lei»
vensmiddelen verergerd. Maar ook de etalages van de textiel- en
schoenenwinkels maken een bijna armoedige indruk, vergeleken bij da
situatie van" 1947. Dit is een gevolg van de opgevoerde export- zegt
men»- export, die nodig is voor de aankoop vangraan en grondstoffen
in het buitenland.
Maar de communistische staatsgreep en de daaruit voortvloeiende so-
ciale spanningen hebben ook het hunne bijgedragen tot de achteruit-
gang van de algehele situatie. Terwijl de Communisten de mond vol
hebben van de super-prestatienormen, die de arbeiders en boeren zieb
voorstellen te bereiken moest '"Prace", het persorgaan van de vakbond
helaas vaststellen, dat zelfs de officiële, oorspronkelijke normen
in de laatste maanden niet'gehaald werden. In April 1948 werd nog
104 % van die normen bereikt, in Mei j.l, waren de prestaties reed»
tot 97,7 % gedaald en van super-prestaties was geen spoor te bekennen.
Minister-president Zapotocki hield enkele weken geledan een sermoen
tegen de arbeiders in de genationaliseerde bedrijven over hun gebrek
aan arbeidsdiscipline. In sommige fabrieken blijven zo nu en dan 2Q %
van de arbeiders thuis, velen van hen zonder kennisgeving. Meer dan
100 000 arbeiders wisselen maandelijks van betrekking.
Het zou gemakkelijk zijn, te beweren, dat deze verschijnselen alleen
een tijdelijk karakter hebben, een soort kinderziekte dus van de só*
cialisatie. Maar de lusteloze gezichten van de mensen en de'klachten
die men overal kan hojen, spreken een andere taal. fliarin Uit zich
duidelijk het gebrek aan populariteit van de nieuwe regering* Deze
stemming onder het volk valt daarom bijzonder opt omdat de regering
zich grote- moeite geeft, de sympathie van de arbeiders te winnen,
b.v. met gratis vacantie-reisjes.
Ondanks de pogingen van de regering de stemming op pet-1 te houden,
wordt in Praag meer gekankerd, dan in enig andere hoofdstad van wel»
ke ''Volksdemocratie11 ook. Is dit een bewijs van de kracht van de pp*
positie of uit zich hierin alleen de zachtheid .van de regering ?
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De zachtheid ven een totalitair regime ia overigens maar een relatief
begrip. Het gehele land leeft onder een duidelijk merkbare druk. De pro-
paganda-actie van de communistische partij beperkt zich niet tot vrien-
delijke woorden alleen. Opnieuw, evenals tijdens de Duitse bezetting,
schrikken de mensen, indien iemand na 8 uur s'avonds belt,
Bijzonder drukkend is de geestelijke uniformering. De gelijkschakeling
van de pers is in Tsjechoslowakije even radicaal doorgevoerd, als in £&-
len en Hongarije. Maar in Boedapest zijn er tenminste nog buitenlandse
kranten te koop en in Polen kan men zo nu en dan wel eens een boek van
een anti-marxistische auteur kopen. In Praag daarentegen worden de bui-
tenlandse ''burgerlijke" dagbladen negen van de tien keer in beslag geno-
men en alleen de communistische pers van Frankrijk staat onbeperkt ter
beschikking.
Op literair terrein heerst in Polen, vergeleken met Tsjechoslowakije,
nog in zeker opzicht vrijheid van discussie. In Praag draait ieder lite-
rair gesprek om de vraag: Is de auteur een betrouwbaar Marxist ?
Enkele weken geleden publiceerde de journalist Dr. O.Kosta, een hoge

V^mbtenaar van het Tsjechosl. Ministerie van Informatie, een boek met db
titel."De Weg naar het Volk". Weinige dagen later verscheen in de com-
munistische pers een critiek, die het boek van Kosta als niet-marKis*1
tisch brandmerkte. Onmiddellijk daarop publiceerde Dr. Kosta een verkla-
ring waarin hij toegaf, dat hij ernstig gefaald had en zijn eigen boek
schadelijk noemde. Hij deelde mede, dat hij van plan was, het boek on-
middelljjk in te trekken.
Zelfs in Moskou zou zo'n gevalletje niet vlotter kunnen verlopen.. Schijn-
baar hebben alle Tsjechische auteurs een "lot uit de loterij gewonnen",
want iedereen heeft een regerings-functie. Deze conjunctuur heeft echter
voor de literatuur tot heden weinig gunstige gevolgen. Buiten hun poli<-

^=ieke werkzaamheden hebben al deze heren het schrijven verleerd. Zij
^reduceren slechts propagandaredevoeringen, manifesten enz,. Sinds "het

"grote geluk" over het land kwam zijn nieuwe boeken van betekenis niet
meer verschenen.
Het verwonder* ons niet, dat önsler de-ze oms-fcandighedeït 4e tstge gj&ete
politieke satirici, Voskovec en Werich aan het eind Iran dit seizoen zul-
len aftreden. Zij waren de oprichters van de, over d© gehele wereld be-
kende schouwburg "WW". Met veel moed en geest hebben zij de strijd te-
gen het nationaalsocialisme gevoerd. Eerst in Praag, ondanks de Duitse
bezetting, later vanuit Amerika, Hun terugkeer naar Praag, na het einde
van de oorlog, was een geweldige triomftocht,
In 1947 speelden zij een Amerikaanse comedie en verklaarden: :'Wij hebben
revolutionaire stukken gespeeld, toen alle andere schouwbua?,gen uitslui-
tend amusementsstukken brachten. Thans geven wij de voorkeur aan amuse-
ment sstukken, want naar onze smaak hebben onze collega's hun revplut.ijew'
naire overtuiging en hun moed te plotseling terug gekregen," Dat is een
scherpe critiek voor de opportunisten, die aanvankelijk aarzelden, Zricïi
bij het opkomende Communisme aan te sluiten en na de staatsgreep plotse-
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ling veel meer revolutionair waren, dan de oudste anti-nazi-strijders.
Het aftreden van Voskovec en Werich toont, dat voor werkelijk revoluti-
onaire kunstenaars in Tsjechoslowakije geen plaats meer is.. Zij hebben
leren inzien, dat het opportunisme in Tsjechoslowakije sterker is, dan
het Communisme, Zelfs oude Communisten als Voskovec en Werich moeten

x

heengaan.
DE OPSTAND Ifl MALAYA.

"Eén van de belangrijkste verwijten, ons, als de gezaghebbende persoon-
lijkheden gemaakt, is, dat wij na de bevrijding van Malaya niet alle
guerillastrijders ontwapend hebben en dat sommige van deze jungle-ex-
perts er in .slaagden, hun wapenen voor latere doeleinden te bewaren."
Deze woorden sprak. Macdonald, de Commissaris-Generaal van Groot-Brittfvi-
nie in Zuid-Oost-Azië, via radio Singapore op de vooravond van zijn reis
naar- Londen voor de conferentie van de Éérste-Ministers vaia het Britse
Gemenebest.
De politieke doeleinden van de opstandelingen op Malaya zijn duidelijk*

•"Omverwerping van de regering, oprichting van een nieuwe communistische
heerschappij.
Het verband tussen de Malaya-incidenten en het wereldgebeuren is duide-
lijk, De communistische activiteit in Malaya maakt deel uit van een plan
tot spreiding van het com.imperialisme over de gehele mensheid. De com.
leiding van het rtbevrijdingsleger" schreef in een manifest de vplgende
woordenf"De strijd voor de nationale bevrijding van Malaya is een ge-
deelte van de wereldstoijd voor recht, democratie en,vrede."
Macdonald heeft het anti-communistische standpunt als volgt geinterpre-
teerd; "Hun recht is het recht, dat door de terroristen wordt toegepast,
die op iedereen schieten, die hen in de weg staat. Hun democratie is de
gelijkheid tussen mannen, vrouwen e"n kinderen tegenover hun moordenaars-,
kogelsjhun vrede is de eeuwige vrede, waarin je wegglijd, indien zij jo
in koelen bloede hebben vermoord."
•'Een opstand van het Maleise volk tegen de vreemde tyrannen;" zo noemen
de leiders van de opstand bun strijd.
•'De gebeurtenissen hebben getoond, dat deze strijd in feite een aanval
van vreemdelingen tegen het Maleise volk is, vreemdelingen, die tever-
geefs pogen, zich tot tyrannen uit te roepen;'"1 zeide Macdonald. Hij be-
wees met feiten en cijfers, dat het Maleise volk als zodanig de opstand
niet wenst. De sterkte van de strijdmacht der opstandelingen bedraagt
ongeveer 3 000 tot 5 000 man. Daarbij moeten nog enkele duizenden niet
militaire aanhangers worden gerekend." Maar zelfs bij voorzichtige schat-
tingen tellen zij minder dan een half procent van de gehele bevolking.'1
Van 34-3 opstandelingen die sedert Juni j.l. werden gedood of gevangen
genomen, waren 3J2 Chinezen, 6 Malayers, 3 Indiërs en 2 Siamezen. De 54
terroristen, die in Perak werden gevangen genomen, waren zonder uitzon-
dering Chinezen, Bij de ondervraging gaven 24 toe, dat zij niet in Ma-
laya woonden.
De chaos, die de oorlog achterliet, is nog niet geordend, de hartstoch-
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ten zijn nog niet gekalmeerd. Maar, om de macht in Malaya te veroveren,
is meer nodig, dan chaos en hartstocht» daarvoor is medewerking nodig
van een groot gedeelte van de bevolking, als geen krachtige steun van
buitenaf aanwezig is. Omdat het volk niet achter de opstandelingen staat,
kan alleen buitenlandse steun gevaar opleveren. Tot nu toe was deze vr.n
niet veel betekenis. Wij moeten afwachten, wat er nog komtf
Reeds voor begin Augustus hadden de opstandelingen de "Communistische
Republiek Malaya" willen afkondigen» Toen dit niet gebeurde, werd een
groot offensief voor de maand September aangekondigd. Maar ook Septem-
ber ging voorbij, zonder één grotere actie van de opstandelingen.
De opstand in Malaya toont duidelijk de communistische regie, die ook
in andere landen zichtbaar is; ordeverstoringen, in het bijzonder op
economisch terrein, moe'ten chaotische toestanden stimuleren en zo wordt
de akke-r toebereid voor het oömmunistiscfie 2aad.

HET COMMUNISME VOLGT DE CHAOS OP DE VOET...


