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Tweede Kamer verrichtte nachtarbeid j

Noodwet-Indonesië behaame
vereiste 2/3 meerderheid

(Van onze parlementaire redacteur.)
Maandagnacht, tegen halfdrie, was het ongewoon druk op het/Binnenhof. De

Tvveede-Kamèrleden keerden huiswaarts, na een voor velen htfnner moeilijke
beslissing te hebben genomen. De op 15 October j.l. ingediende Koodwet-Indonesië

, had iuet 69 tegen 25 stemmen, de vereiste tweederde meerde/heul behaald*.
: Het tempo, waarin dit resultaat werd verkregen, stemde minister Sassen te-
'vreden, maar-anderzijds moest hij zich inschikkelijk tonen en- enkele vrij ingrij-
pende «amendementen overnemen. • /

"" Opmerkelijkheden1
Desondanks bood de vergadering tal

van opmerkelijkheden. Hiermee wordt
niet gedoeld op <3e ongewoonheid van
iet op Maandag vergaderen — hetgeen
amds lang niet is gebeurd — evenmin
ip het nachtelijk einde der bijeenkomst.

Opmerkelijk was de overigens matte
*«d* van de heer D e G r o o t (Comm.)
«e — met zijn partijgenoot W a g e-
i a ar — voor het eerst sinds lange tijd
veer in de Kamer present was. Voor-
heen was hij altijd een trouw verdedi-
ger van de republiek, maar nu — na
:en reis naar Moskou, gelijk de heer v,
. Goes vertelde — had hij nog enkel
eneldwoorden over voor Hatta, „een
eerlmg van 't Duits-Japanse fascisme",
ie hij er van beschuldigde, in Juni van

"ochran, het Amerikaanse lid van
'" van
racht te hebben g^treeren een staats-
reen._te_flntkfitenoa_' —*• •"



UITTREKSEL

Voor p ü 7 2 0 Naara EVÖ -CPN acties i. a.Indonesië

Origineel in Qd 344 Naam Maaadrapporfe.

Volgnr Ag.nr 4733.6 Aard van het stuk

Afz '. Utrecht Datum 8.1.Q.*46.

T «n alotte werd nogmaals kennis genomen van het f ei t,da t de op
vatting om zich door onderduiken te onttrekken aan uitzending
in militair verband naar Indift ,geen genade meer vindt bij
de partijleiding. Integendeel,aan infiltratie wordt grote
waarde geheoht»

Uitgetrokken door 1*1..» Afd./Sectie !!?! Datum 21'.

Op aanwijzing van B IlXa
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25 februari

B 2349V

III 11 lp 2 .••—r""ln*a*v* verslaS van Hengelo
ino 28493 in OD 244-Overijssel

vam
H* (Sortssk*

7
Hierdoor heb ik de eejLjfcê üweir kennis te brengen, dat

Hendrikua gÓET&&i:, /̂ è¥7~̂ 976«19O(L/te Ajasterdam, won* te
op een ö§* 21 Januari ïy4B l«* Hengelo (O) gehouden Lenin-herden-
king, georganiseerd door de C.P.H, o«m. een Katholiek dagblad
hekelde, dat foto's vam naar ladonesti vertrekkende Hederlandse
allitairan had geplaatst* Het blsd zou, volgens CSortsak, deae
militafren hebben beeohrevem ala «Jongens» di© niet bi^ moeders
pappot blijven, doch hun toekomst te^moet gaan", laar aanlqidiüg
hiervan merkte Gortaak op»

"Doch jongens» die terugkomen, opgesloten In de fl<5rote
Beer", ^ons&nB geschopt in ziekenbarakken aonder armen en benen
en jongeae, die aicja schamen naar Nederland te komen» Daar wordt
echter niet over gesproken» Ban komt Hare Koninklijke Hoogheid
aan boord en spreekt met de soldaten* Zi,J hoort de muziek, die
bij aaBkomst gespeeld wordt en aiet alleen witte lakens. Maar de
volgende dag worden jsij uitgeladen met geaiohten, die vertrokken
gijn va» pi^n* Opgesloten in aiekenauto*s, omdat aij krankzinnig
aija, worden ae weggebracht* Be ergste aieken wórden in houten
bakken, met zeil overdekt, van boord gehesen* Ook de pers is bij
deze terugkomst aanweaig en foto's worden gemaakt. Doch dan zwij-
gen de andere bladen en is het alleen "Se Waarheid", die deze
foto*» publiceert. Dat is het wat wij bi;j Lenin leerden "de waar-
heid* en "eerlijk aija". Wij, communisten, aijn de enigen, die
het IFederlandse volk vrij in de ogen durven zien"»

Het Hoofd van de
CEBTBA£E

namens deze*

.(ï. Crabbendam.

Aan de Heer loofö der Afdeling III B
van de «Jenerale "taf
te



MINISTERIE VAN MARI

Telegramadres: Marine, Den Haag
M*n wordt verzocht
nummer vin de» bi

23AUG1947
ird datum en

AAN de Kolonel Mr. L. Einthoven.

Hoofd Centrale Veiligheids
Dienst,

Javastraat 68
's-G r a v g_n_h_a_g_e

uw kenmerk

onderwerp:

bijlagen: 1.

uw brief van ons nummer 's-Gravenhage,

de 22 Augustus 1947,

In aansluiting op hns telefonisch onderhoud

van hedenmorgen heb ik de eer UHoogedelgestrenge

hiernevens een exemplaar van het bewuste pamflet

aan te bieden.

BUREAU B.
i T: f n s- i

Dal.um:

Het wnd. Hoofd Bureau Inlichtingen,
De Kapitein-Luitenant ter Zee,

K.H. Sohllp.

< '
1^ T••''''
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De wapens neer!
Aan üe arbeidersklasse, aan alle vredelievende Nederlanders,
Elke dag die voorbijgaat, brengt opnieuw het bewijs, dat er aan de oorlog tegen het Indone-
sische volk, waarin ons land is gewikkeld, nog geen einde is te' zien.
Generaal Spoor had beloofd door een „beperkte politie-actie" van ten hoogste veertien dagen
de''Indonesische Republiek in elkaar te doen storten.

DIT PLAN IS REEDS MISLUKT!
De Indonesiërs, die niet onder het slavenjuk van de koelie-drijvers terug willen, verdedigen
hardnekkig hun rechtvaardige zaak.
Steeds meer keert zich de wereld-opinie tegen Nederland, dat voor het herwinnen van zfltt
eigen zelfstandigheid zo veel aan anderen te danken heeft, doch onder de regering-Beef daar-
van misbruik maakt om het Indonesische volk te pogen aai» zich te onderwerpen.

Nederland beleeft de schande dat het vóór het front van de Verenigde
Naties wordt aangeklaagd, beschuldigd van het in gevaar brengen van
de vrede! "~ , • .

f

Maar ons volk wil deze oorlog niet!
Meer dan ooit staat het vast, dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk de weg
van vreedzame samenwerking met Indonesië wil bewandelen en dat zij de koloniale oorlog ver-
afschuwt, die ons land onteert en in bodemloze ellende dreigt te storten.
De Regering, die op de Katholieke Volkspartij en -de Party van de Arbeid steunt, had zich dooï
de overeenkomst van Linggadjati, niet alleen tegenover het Indonesische, maar ook tegen-
over het Nederlandse volk verbonden, de weg van de vrede en de samenwerking te gaan.

ZIJ HEEFT OP 20 JULI DltffcË VERBINTENIS GESCHONDEN!

Zij heeft de Nederlandse militairen, onder vreedzame voorspiegelingen naar overzee uitgestuurd,
bevel gegeven op hun Indonesische broeders te schieten, die-'Slechts vr- ;n vrijheid te mo-
gen leven en hun land volgens eigen wens te mogen besturen.

Dit zou met mogelijk zyn geweest, indien de Party van de Arbeid haar
medewerking tot dit on-democratische en onmenselijke bedrflf niet had

igegeven!

De P. v. d. A, had haar kiezers en aanhangers steeds verzekerd, dat zij geen geweld in Indo-
nesië zou dulden.
Zo lang^. de P. v. d. A. in de regering zat, zou er geen oorlog komen!
De Partij-raad van de P. v. d. A. verklaarde terecht, dat een gewapend conflict „heilloos voor
beide naties" zou zijn. .
EN TOCH hebben de Ministers van de P. v. d. A. mede het bevel tot „heilloze" militaire actie
gegeven!
EN TOCH "heeft op 20 Juli het Partijbestuur van de P. v. d, A. zich volledig achter de mili-
taire overval op de vrijheid van het Indonesische volk gesteld!
Sociaal-democratische vrienden,
De leiders van de P. -v. d. A. zeggen u, dat zij niet anders konden handelen, omdat er anders
een rechtse regering zou komen. Dat is niet waar! ^

J)e reactie bedient zich thans van de P. v. d.jA. voor het doorvoeren van
haar oorlogs-politiek, omdat zij weet dat een regering van Welter en Geï-
brandy dit niet zou kunneji en spoedig door de volkswoede zou worden

1 weggevaagd l

Daarom steunen Schouten en Tilanus, Welter en Gerbrandy, de regeling van Beel en Jonkman-!
Zij gebruiken de leiding van^Be P. v. d. A. als hun werlAuig en deze leent zich daartoe, terwijl
zij doorgaat de eenheid van de arbeiders en der krachten van de vooruitgang te verhinderen.



INDIEN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, NAAST DE COMMUNISTISCHE
PARTIJ EN DE TALLOZE ANDERE VREDELIEVENDE KRACHTEN,
HAAR INVLOED TEN VOLLE INZET EN HAAR MINISTERZETELS
IN DE SCHAAL WERPT, KAN DE OORLOG IN INDONESIË GEEN
DAG LANGER WORDEN VOORTGEZET!

Werkers van' Nederland,
Vanaf de 20sté Juli heeft men gepoogd u gerust te stellen met de bewering, dat het hier slechts
een „politionele aetie van beperkte omvang en- van korte duur" zou betreffen. Men poogt u
gerust te stellen door het publiceren van „lage*- verlies-cijfers (nog altijd veel te hoog) en
„juichende" Indonesiërs.

LAAT U NIET BEDROEGEN!
Men vreest,uw verzet, dat reeds in grote stakingen en betogingen tot
uiting is gekomen!

Men wil slechts tij4 winnen en de zwendel voortzetten!
Intussen woedt de oorlog verder en begaan de koloniale scherpslijpers elke dag nieuwe geweld-
daden.
Intussen vallen de zonen van Nederlandse en Indonesische moeders en wordt de vrucht van
vele jaren arbeid verwoest. -
Indien de reactie in Indonesië haar doel zou bereiken, zou zij spoedig haar politiek van geweld
en onderdrukking ook in Nederland toepassen.
Bindt daarom eensgezind de strijd aan,'voor herstel van de vrede op de grondslag van demo-
cratie en het zelfbeschikkingsrecht van het Indonesische volk.

DE EENHEID VAN ACTIE VAN COMMUNISTEN EN SOCIAAL-
DEMOCRATEN, VAN ALLE VRIENDEN VAN VREDE EN VOORUIT-
GANG, IS DAARTOE DE ENIGE WEG!

De Hoofdbesturen van het N.V.V. en de E.V.C, hebben, samen met het Wereldverbond van
Vakverenigingen, de eis gesteld, dat aan de vijandelijkheden onmiddellijk een eind moet
komen. v

Mannen en vrouwen van de vakbeweging, zorgt ervoor, zo deze eis niet
zonder uitstel wordt vervuld, DOOR UW GEMEENSCHAPPELIJKE
STRUD DE K R A C H T VAN DE ARBEIDERSKLASSE TE DOEN
GELDEN!
Vormt in alle. bedreven, buurten, dorpen en steden,

ACTIE VOOR DE VREDE:
voor het onmiddellijk staken der vijandelijkheden,
voor onmiddellijke en directe onderhandelingen met
Sjariffoedin en zijn Republikeinse regering i

Plaatst u ten volle achter het besluit der vak-organisaties van zeelieden en haven-arbeiders
der E.V.C. tot de BOYCOTT VAN ALLE TRANSPORTEN VOOR DE KOLONIALE OORLOG!
Plaatst u achter het besluit van de textiel-arbeiders en andere arbeiders, OM GEEN MILI-
TAIRE GOEDEREN TE VERWERKEN! STEUNT DE STAKERS!
Organiseert protest-acties in de bedrijven, betoogt onophoudelijk voor het herstel van de vrede!
Laat de koloniale reactie geen ogenblik met rust!
Bedenkt dat het leven van uw kinderen, de vrijheid en hét brood van ons volk op het spel staan.
Sluit u in het gehele land aaneen tot een MACHTIGE VOLKSBEWEGING, om de regering-
Beel door een regering van vrede en vooruitgang te vervangen!

DE WAPENS MOETEN NEER!
Herinnert u de oude leuze van de arbeidersbeweging:

Héél het raderwerk staat stil
Als uw machtige arm het wil!. ' ' . . • *

. De Communistische Partij van Nederland (,,De- Waarheid")



fo. /11 569 l November 1947

1*35. AMERSFOORT.

Onderwerp: Antwoord op schrijven d.dT"25-10-47, No. 21827
J.P.L. v.d. Yen. ^__^_

De gegevenar van het dezerzijds opgemaakt rapport d.d.
25-4-47, Ho. 3130 betreffende J.P.I. v.d. Ven, zijn ontvan-
gen van een dame, die enigszins voor Uw burea,ujyerkzaam is

^geweest en naar Indië ging met de boot, waaropëeïï en ander
plaats vond. Er was met haar afgesproken alles wat van be-
lang zou kunnen zijn door te geven. Kort geleden is zij we-
gens ziekteverlof van haar man weer teruggekeerd in Holland
en heeft alles mondeling bevestigd. Aangezien is gebleken,
dat zij "een goede neus" heeft voor een en ander, kunnen de
gegevens wel als juist worden beschouwd.

BUREAU B
f-//-*}



INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. I.D. 8341-

Uw brief: B 14 dd

Onderwerp: "Muiterij op
de Boissevain1'

Bijlagen:

GEHEIM.

C

Aan

Amsterdam, 2 Üetobe

BUREAU D

fai.sr.m-

In antv/oord op bovenaangehaald schrijven v/ordt liet vol-
g end e rn e d e ge d e e ld.
De personalia van J. J.L.v.d.V.3UI zijn als volgt J

m l
*+• 13-i te' .an-

johannes Petrus Lodev/ijk van der..JpH. geboren 3 Februari
Ë., wcmena e Bon:onistraT88"3'.' "t ë~V il lems t ad

sterdam.
Hij heeft gedurende de oorlog op de ïïed.Koopvaardijvloot
gevaren en v/el op ei e volgende schepen. "I\eggestroom, Delfs-
haven, "urinar-e, ö and font e i n., -I'elbergen, Bodegraven, Itter-
sum en Delftdijk1''.
Op 13 Januari 1947 heeft hij gemonsterd als kabelgast op
"De 3oisseyain.!t, .en voer hij op dit schip p..ra. 2 maanden.
J^tTinrc '̂irüs v/el i'iet de datun 20 Januari 1947, OP ".'/elke
datum ''De Waarheid" zijn publicaties over de gebeurtenis-
sen op genoemd schip, begon.
Daarvoor had hij gevaren op :'De Klipfontein'' van d e. Ver-
enigde Scheepvaart Llij. Tijdens de reis met dit schip
heeft hij in' .'3'uea getracht een hoeveelheid van 700 K.G- .
touv/werk en een blik olie, welke vocr^erpen hij uit het
kabelgat van "De Klipfont®in;; had gehaald, te verkopen
aan een Arabier voor f»300.-
ïïij blijkt thans te varen op de ''.Sramus'1 op velk schip
hij dd. 17 -Mpril 1947 als bootsman heeft gemonsterd. Dit .
schip behoort aan de Ned ..legering en is door de Verenigde
.Scheepvaart Mij, gecharterd voor 3 jaar. Het schip ressor-

,t,eert onder het kantoor ^otterd.aii van genoemde Hij, vaart
op de üost~..iZie-Lijn en ?,rordt half Hovamber in Rotterdam
var-jacht.
Voorzover bekend is Van der Ven lid van. de , 'ü.V.G. ;:olitie-
ke activiteit gaut nlëï'ljan" Sera üa5fTen"lïIenrTOSï^rwbij ge-
noemde Llij. op dit gebied nooit last met ha:;: gehad.
Uit de politie-ad...:U.nistratie alhier blijkt, dat in 1919
tegen hem proces-verbaal t/z verduistering anthraciet in
dienstbetrekking, in 1934 t/z onrechtmatig steuntrekken
en in 1946 t/z diefstal en poging diefstal van 700 KV1-.
touv; en een blik olie, is opgemaakt. Veroordelingen zijn
niet van he;;" bekend.

Verzonden aan nfd. ''7 )en D-2.

1000-4-47



25 Oetober
21827 «'E'srffiTM ...__————~" i xaacx

III Ilïc 3
3130
25 April 1947 schrijven van Amf. no 14304 dd.25.4«1947o
•J,P,L. v»d. Ven»

laar aanleiding van TJfr tsrai.jde vermeld schrijven heb ik
de eer ü te berichten, dat Joiianneê  Petriaa. .Igdewijk, TAS ̂ RYEF:,
gcb, 3.2,1888 te Willemstad" C^.B»), wonende JSonisstraat T̂ -f te
AmstQrdaia, gedurende en na de oorlog heeft gevaren op de Neder-
landse koopvaard ij vloot- Op 13 Januari 1947 monsterde hij als
kabelgast op de "Boissevain" c;n voer ongeveer 2 maanden op genoemd
schip.

Hoewel de datiaia, waarop "De Waarheid" raot publicaties over
de "Boissevain" begon, 20 Janiiari 1947» dus wel valt in de
dat van der Ten op genoemd schip dienst deed, bestaat er toch
enige twijfel omtrent de juistheid van het bericht, dat de daarbij
gediend hebbende gegevens van hem afkomstig zouden zijn geweest*
Van der Ten is namelijk weliswaar lid van de E.V.G., doch overi-
gess is nimmer iets â bleken. van politieke activiteit zijneratî Ö»,
terwijl men ook bij de betreffende Maatschappij op dit gebied nim-
mer last met hem heeft gehad. Op justitieel gebied is van hem
slechts bekend, dat te Amsterdam drie processen-verbaal tegen hem
aijn opgesia&kt, wegens diefstal of poging daartoe• fhans blijkt
van der Ven te varen op het schip "Erasaua", dat half Hovetaber te
Rotterdam wordt verwacht. ,

jüingeaien in het bovenstaande nog geen bevestiging kan
worden gerond en van het in TJw aangehaald schrijven vervatte be-
richt, ao ssal ik het aeer op prijs stellen, wanneer U:dienaangaan-
de eventuele nadere aanwijzingen te mijner kennis ssoudt willen
doen brengen*

Het Hoofd van de
CEHÏEAIE VEILIGHEIDSDIENST

r.^ „̂ 'namens deaet

Crabbendam.

Aan de Heer Commissaris van Politie
te
AMSRSPQORf.
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^ INLICHTINGENDIENST
. - AMSTERDAM

No. LD. 7746-'47

Uw brief: B. 19931..

Onderwerp: " Kerk en Indonesië".

Amsterdam, 5 Septemt 3r 1947.

Bijlagen:

GEHEIM.

Aan

BUREAU D

V*lg*o. NBOD

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in het hierboven
aangehaalde schrijven, d.d. 12 Augustus 1947, wordt U het
volaande medegedeeld;

de maand April 1946, is door een kleine kring van Neder-
landse- en Indonesische voorgangers en gemeenteleden, beho-
rende zowel tot de Hervormde kerk, als ook tot de Gerefor-
meerde kerken, in een bijeenkomst te Amsterdam, een_werk^
comité " TTerk en Indonesië", opgericht. Besloten wera, ̂ich
"Ten spoedigste met verschillende personen uit kerkelijke-en
zendingskringen in verbinding te stellen, om tot een brede
samenwerking te komen.

Het comité gaat uit van de zedelijke noodzakelijkheid ener
radicale opheffing van de JcSlOnlaie status van Indonesië
èH. één voiKÓmen gelijkwaardige én vrijwïïïlĝ ë̂ wecierzijaiae
verhouding tussen het Nederlandse en Indonesische volk. Het
comité wil ten nauwste samenwerken met de verwante vereniging
" Nederland- Indonesië". Dat het comité toch zelfstandig
zal optreden, hangt samen met de kerkelijke doelstelling,
die hoofdzakelijk het volgende omvat:
Allereerst acht het comité noodzakelijk een bewuste en ge-
gronde voorlichting van de Christelijke gemeente hier te
lande, inzake het Indonesische vraagstuk, vooral ten aanzien
van de vrijheid en verantwoordelijkheid van Kerk en Zending,
onder de nieuwe staatkundige verhoudingen in Nederland en
Indonesië. Daarnaast acht het comité bijkans nog noodzake-
lijker een bewust en nauw contact, gesprek en briefverkeer,
tussen Nederlandse- en Indonesische christenen, meer nog,
tussen de kerken in Nederland en Indonesië, om elkander
broederlijk en wederkerig te helpen en voor te lichten in de
nieuwe situatie en verhouding, waarin zij als leden der
christelijke kerk tot hun blijdschap wederzijds en gezamen-
lijk zijn geraakt en naar zij verwachten steeds duidelijker
zullen geraken.

Het werkeomité heeft medegewerkt aan een petitionnement,
uitgaande,van de vereniging Nederland- Indonesië. Bij het
sluiteiHtTeX wapenstilstand zijn telegrammen met gelukwensen
verzonden aan Sjahrir en Schermerhorn.

Het werkeomité telt thans circa 150 aanhangers.Het bestuur
is als volgt samengesteld:

voorzitter: Klei j s Hendrik KROON, geboren te Hengelo 5 Mei
iyu4. Neder.Herv. predikant, woont Stadionweg

-6 3~7~ff 133-11, te Amsterdam.

secretaresse: Elisabeth Henriette SIMON THOMAS, geboren te
Batavia 16 Juli 1922,woont Ambachtstraat 13, te
Utrecht.

1000-4-47



penningmees t er es se:- Henriet-t a Paulina Johanna van DIJK,.
• geboren te Middelburg 20 OcTöber 1905,
echtgenote van de hiervoor genoemde
Dsr." K*H. KROON, woont Stadionweg 133-11,
te Amsterdam. •

Betreffende Ds. K,H,KROON, wordt verwezen naar het schrijven
-I*D»Ho. 7745, ö.d. 5 September 1947.

Betreffende Mevrouw Kroon- van Dijk het volgende:
Aanvankelijk was Mevrouw Kroon-van Dijk secretaresse van
het werkcomité " Kerk en Indonesië". Deze werkzaamheden wa-
ren haar, gezien haar gezinsbezigheden, te veel omvattend.
Thans is zij penningmeesteresse, doch de indruk is verkregen
dat zij deze functie meer in naam bekleedt, De daaraan ver-
bonden werkzaamheden worden hoofdzakelijk door haar man en
de secretaresse verricht. Het. is niet bekend dat zij zich op
politiek terrein.beweegt, doch zeer waarschijnlijk is zij,
evenals haar man, de Partij van de Arbeid toegedaan.

• '. •
Betreffende-E. H. SIMON THOMAS: (

Mejuffrouw Simon Tfc o mast/heef t zich in 1937 in Nederland ge-
'"vestigd, komende van Batavia. Hoewel zij hier tijdelijk op
„het adres Stadhouderskade 87 woont, staat zij in het Bevol- ;-
kingsregister te Amsterdam niet ingeschreven. Zij behoort
tot de Nederlands Hervormde kerk. Zij staat bekend als een
zeer beschaafd en serieus meisje, die zich, gedreven door
haar religieuze opvatting, aan dit werk geeft. Yoor zover be-
kend, bemoeit zij zich niet met de politiek. Zij is werkzaam
aan het Instituut voor Christelijke sociale arbeid, Elands~
gracht 70, te Amsterdam.

In de Politie-administratie en de cartotheek van de P.R.A.,
te Amsterdam,is van de hierboven genoemde personen, niets
nadeligs bekend.

Verzonden aan: Hfd. C,V.D. Haag B.2
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ARNHEM, 15 Augustus

B H B I M *

EAU B.
mp**:'

1atum:

Volgno.

In "De Waarheid" van 8 Augustus 19l|.7 komt een annonoe voor
van de volgende inhoud:

"Een algemene ledenvergadering van de afd» Arnhem van de E.V.C.
"heeft met algemene stemmen een motie aangenomen, waarin zij pro-
"testeert tegen de oorlogahandelingen van de Nederlandse regering
"tegen de republiek en verzoekt de Nederlandse regering af te tre-
"den om deze onderdrukkingsoorlog tegen het Indonesische broeder-
"volk verder ongedaan te maken»
n 21 J eisen verder, dat het gehele Nederlandse volk in de gelegen-
"held wordt gesteld zijn stem in deze zo urgente aangelegenheid te
"laten horen, zodat niet een klein deel zijn wil aan het gehele
"volk hip kan leggen* ZIJ ei at hiertoe een algemene volksstemming»
"Ben derde «la, die in deze motie geformuleerd wordt, la het on*
"middellijke terugtrekken van de troepen aohter de demaroatlellj-

Het is niet bekend wanneer en waar deze vergadering ia ge-
houden* Noch in de plaatselijke bladen noch In het orgaan van de
B* V. G» "Werkend Nederland", ia deze vergadering aangekondigd»

De Hoof doonimi aaari s van Politie,
voor dezen:

van Politie,

A a n s

1. Centrale Veiligheidsdienst te * s-Gravanhage;
2* Procureur-Generaal te Arnhem j
3* Burgemeester Arnhem;
k* Inliehtingenoffieler li« Militaire Afd* Arnhem*
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• Nederland beleeft de schande dat het vóór het front van de Verenigde
' . Naties wordt aangeklaagd, beschuldigd van net ia gevaar brengen van

• de vrede l . . ~ : ^ . . - x • . " . . • ' - ' ' . ' : : / , ' ' ' .

Maar ons volk wü deze oorlog niet!
• , ' i - . " • y • ' ' ' • ;"' ., •" .' • : ' - "-••

Meer dan ooit staat Ket vast, dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk dé weg-
van vreedzame samenwerking met Indonesië wil bewandelen -en dat zij >de koloniale oorlog ver-
afschuwt, die ons land onteert en in bodemloze ellende dreigt te storten.
De Regering, die op de Katholieke Volkspartij en de Partij van de Arbeid ̂ steunt, had zich door
de overeenkomst van Linggadjati, niet alleen tegenover het Indonesische, 'maar ook tegen- -
over het Nederlandse volk -verbonden, de weg van 'de vrede en de samenwerking te gaan. V

ZIJ HEEFT Op 20 JULJ .DEZE VERBIN'gENIS GESCHONDEN!

Zij heeft de Nederlandse militairen, onder vreedzame voorgpiegelïngen naar overzee uitgestuurd,
bevel gegeven op hun Indonesische broeders te 'schieten, die slechts vragen in vrrjheid te mo- .
gen leven en hun land volgens eigen wens te mogen besturen, V "

~ Dit zon niet mogelqk zgn geweest, indieai de Party van de Arbeid 'haar
medewerking tot ( dit on-democratische en onmenselijke bedrijjf niet had

• - " " " • ' ; gegeven'! • • • • • " • • • • • • . - : • : . . - ; • : • - • : ' ; - , ; ]• ;-.. • .

De P. v. d. A. had haar kiezers en aanhangers steeds verzekerd, dat zq geen geweld in üido-
nesië zou dulden. • ,. " ' , -- "
Zo lang de P. v. d. A. in de regering zat, zou er geen oorlog komen!
De Partij-raad yan de R. v. d, A. verklaarde terecht, -dat een gewapend conflict', ̂ heilloos voor
beide "riaties" zou zijn. -' . / • • . '• -
EN TOCH hebben de Ministers van. de P. v} d; A. mede het bevel tot „heilloze" militaire actie
gegeven! / ' . -
EN TOOT heeft op 20 Juli het Partijbestuur van de P. v. d. A, zich volledig adfler de mHf-
taire ̂ verval op de vrijheid van het Indonesische volk gesteld!
Sociaal-democratische vrienden, ' '--. ' - . -
De. leiders van de P. v. d. A. zeggen u, dat zq niet anders konden handelen, omdat er anders
een rechtse regering zou komen. Dat is niet. waar! ' '

., » De reactie' bedient zich thans van de P. v. d. A. voor het doorvoeren van
'' - haar oorlogs-politiek, omdat ZQ weet dat een regering' wan Welter ëh Ger-

. • brandy dit niet" zou kannen enp$poedig door de volkswoede zou worden
>. weggevaagd l, • ( * -

• • •> • " • . ' . • • * ' • • ' •
Daarom steunen Schouten en Tïlanus, Welter en'-'Gerbrandy, de regering van Beél en Jonkman!.
Zij gebruiken de leiding van de P; v. d. A, als tiaa werktuig en~deze leent zich daartoe, terwijl
zij doorgaat de e.enheid van de arbeiders'en der krachten van de vooruitgang te verhinderen»

Aan aeArbeidersklasse, aan alle vreaeiievende Nederlanders.
Élke dag die voorbijgaat, brengt opnieuw het bewijs, dat er aan de oorlog tegen het -Indone-
sische volk, waarin ons land is gewikkeld, nog geen einde is te zien.
Generaal Spoor had beloofd door een ,;beperkte politie-actie" van tfen hoogste' veertien dagen
de Indonesische Republiek in elkaar .te doen .storten. - - . . . . . ' .

DIT PLAN IS REEDS MISLUKT!
De^ Indonesiërs, die niet onder (het slavehjük van de koelie-drijvejs terug willen, verdedigen^""J " . r -^

.hardnekkig huntrechtvaardige z£ak. • ' • . . . , " " ' ; . ' . , ' ^
Steeds meer keert zich de werfild-opinie tegen Nederland, dai voor hét herwinnen van zjjn

'eigen zelfstandigheid zo veel aan anderen te danken,heeft, doch onder de ragering-Beel daar-
van misbruik maakt om het Indonesische volk te pogen aan zich te onderwerpen.



- INDIEN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, NAAST DE COMMUNISTISCHE
PARTIJ EN DE TALLOZE ANDERE VREDELIEVENDE KRACHTEN/

/ HAAR INVLOED TEN VOLLE INZET EN HAAR MINISTERZETELS
. I N DE .SCHAAL WERPT, KAN DE OORLOG IN INDONESIË* GJEEN

DAG LANGER WORDEN VOORTGEZET!
Werkers van Nederland, ^ "" *:

•*>'- ^ Vanaf de 20ste Juli-heeft men gepoogd u gerust te stellen met dé bewering, dat het hier slechts
een „politionele aetie van~^beperkte omvang en van korte duur" zou betreffen. Men- poogt u
gerust te stellen door het publiceren van „lage" verlies-cijfers (nog altijd veel te hoog) en
„juichende?' Indonesiërs. „ •"• . ,,

LAAT U NIET BEDRIEGEN!
> - _j_„j^. f Men vreest uw verzet, dat reeds - in grote stakingen en betogingen tot

". uiting is. gekomen! . ^

Men wil slechte tyd winnen en de zwendel .voortzetten! -
Intussen woedt d$ oorlog verder en begaan de koloniale scherpslijpers elke dag nieuwe geweld- -
daden. " .
ïntiKsen vallen de zonen van Nederlandse en Indonesische moeders en wordt dé vrucht van

> vele jaren arbeid verwoest. . - ' - . ' .
fiidien de reactie in Indonesië haar doel zou bereiken, zou zij spoedig haar politiek van geweld
en onderdrukking ook in Nederland toepassen. ,
ffindt daarom-eensgezind dé strijd aan, voor herstel van de vrede op de ^ron,dslag van demo-
Cratie en het zelfbeschikkingsrecht van hét Indonesische volk;. ' ,

DE EENHEID VAN ACTIE VAN COMMUNISTEN EN SOCIAAL-
•-r -- DEMOCRATEN, V, Atf ALLE VRIENDEN VAN VREDE EN VOORUIT-

\~~ GANG, IS DAARTOE DE ENIGE WEG!
üe Hoofdbesturen van het N.V.V. en de E.V.C, hebben, samen met het Wereldyerbond van
Vakverenigingen, de eis- gesteld, dat aan de vijandelijkheden onmiddellijk een eind moet
komen, . ' - \ ' . •

^ ' Mannen en vrouwen van de vakbeweging, zorgt ervoor, zo dez» eis niet
. ' zonder uitstel wordt vervuld, DOOR UW GEMEENSCHAPPELIJKE

STRIJD DE K R A C H T VAN DE ARBEIDERSKLASSE TE DOEN
; GELDEN!

V®rmt in ̂  alle bedrijven, buurten, dorpen en steden,
COMTTE'S VAN ACTIE VOOR DE VREDE:

voor het onmiddellijk staken der vijandelijkheden,,
voor onmiddellijke en directe onderhandelingen met

. . . Sjariffoedm en zifn Republikeinse regering l
Plaatst u ten 'volle achfer het besluit der vak-organisaties van zeelieden en h&ven-arbeiders
der E.V.C. tot de BOYCOTT VAN ALLE TRANSPORTEN VOOR DE KOLONIALE OQRLOG!
Plaatst u achter het besluit van dé textiel-arbeiders en andere arbeiders, OM GEEN MILI-
TAIRE GOEDEREN TE VERWERKEN! STEUNT DE STAKERS! ;

Organiseert protest-acties in de bedrijven, betoogt onophoudelijk voor het herstel van de vrede!
Laat de koloniale reactie.geen ogenblik met .rust! . ,
Bedenkt dat het leven van uw kinderen, de vrijheid en, hét brood van ons volk op het spel staan.
Sluit u in het gehele land aaneen tot een MPACIHTIGË VOLKSBEWEGING, om de regering-
Beel-door een regering- van vrede en vooruitging te vervangen! •

DE WAPENS MOETEN-NEER! ' " ' ^ -
Herinnert u de oude leuz.e van de arbeidersbeweging: • ,

Heel het raderwerk staat stil
Als uw machtige a r m het wil!

v . E>e -Communistische Partij van' Nederland (:,De



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE
Aalsmeer ,...2.8..; Juli 194?.

District Amsterdam».
Afdeeling

Groep Aalsmeer.»
COMMANDANT

NO. 29/47
Bijlagen: —__

Onderwerp:
Vergadering van de ^Vereniging Nederland- ö ± * .
Indonsaii en de C*P,N".ie Aalsmeer ©p 2g JPart,H aatüi^i ï 1 AL-o 1947
Juli 1947. *"• ~

Ondergetekende ,|)ammes Hendrik Po Idervaart,Wachtraeaestaa
der Rijkspolitie Ie klasse,behorende tot bovengemelde G-roép,
heeft de eer tl BOOGBDSLGrSS'MERG'E hierbij beleefd het navolgen*
de te rapporteren. ,:._̂

"Op Zaterdag,26 &£Ï% 194-7,omstreeks 15.30 uor,bevond ik
mi4»in opdraeht van de He «r féroepacoMaandant de» Rijkspolitie
%e Aalsmeer,»̂ , In het gebouw"dè Oude TeilingV'fce Aalsmeer,al-
waa^bp dat -tê l̂ tlp eau vergadering werd gehouden,welke was "be*
legd door de feremif;iagfTlederland-Indonesië'fen d0MCtoimaunisti-
aene Parti| Hederlandü

Dezse î elrgadering was voor een ieder toegankelijk en diende
niet tot gemeenscliappelijke beraadslaging. •

i/,ML/ Be vergadering werd geopend door H.yan SoesttWonende Hel-
ling 26,te Aalsmeer,öomfflunistiseh raadölid dier gemeeate.

Beae aeid» in zijn openingswoord,dat het doel van deze
vergadering was,te prdssteren Jegen. de seliaü,ddaden,door de Ke*
derlandse Regering in IJadonesie&edreven̂ cioor het volk van In-
donesië met de wapenen te lijf te gaan. •

Toorts zeideMhi;J,dat ter toelichting van het conflict !T@-
derland-Indonesië,een, tweetal sprekers 'het woord gouden voeren

Als Ie spreker kondigde hij aan t Wt f sjŷ jgonende te Haarlem
^ nader adres onbek end, propagandist van de vereniging"H'ederland«

f- EadonesieVlid van d© Partij van de Arbeiêl.
V Seae ving zijn rede aan met te verklaren,dat hij een niet

politieke rede aoti houden,doeh dat de politiek,uit de aard
van het onderwerp,niet geheel buiten beschouwing kon blijven.

ÜÓ aèMe voorts,dat de Kederlandse Eegering,door het toe*
passen van wapengeweld in Indonesië,e«n nederlaag had geleden
en beschuldigde lij de legeriag ervan,dat zi;J steeds laad ge-
handeld in mltimatieve «in «a. dat hè* immer ftet doel der Bege<
ri&g was gewe«*st,&aar oud* koloniale politiek *e herstellen*

%reker sèide,dat de Regerijog fan Nederland in deze twee
dingen had te doen,n.l,a.Sfeop«etten van wapengeweld en vSjaade?
lî kh&demib̂ o Aanvaarden van de buitenlandse aanbiedingen van
arbitrage»"

Toorts «ïiteerde spreker enige buitenlandse bladen,die
zicfe afkeurend over het optreden der Nederlandse legering had-
den uitgelaten,o.a.de Hews Cfconicle,de New-York Herald ïribu-
B® on do Washington Post.

AAN
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Aan net einde van zijn rede, verklaarde hij,dat het voor de
Nederlandse Regering nog mogelijk was een BLO r el e overwinning
te behalen, door het onmiddellijk aanvaarden van internationale
arbitrage,terwijl hij tevens de aanwezigen opwekte lid te wois
den van de vereniging<rKederland-Indonesiê'i'

Hierna werd door van Soest,voornoemd,de 2e spreker aangekon
digd,te wetenj^an Kaken,Communistisch Kamerlid,naderte gegevens
onbekend,die aade^dat de gebeurtenissen in Indonesië* het ge-
volg waren van de activiteit van de vereniging voor Rijkseen-
heid en dat hij nooit had geloofd,dat het de bedoeling van de
Nederlandse Regering was geweest om met de leiders van de Re-
publiek Indonesië op vreedzame wijae tot een oplossing te ge-
raken, doch dat het doel van de Regering was geweest,het her-
stel van het oude koloniale systeem.

Hi;J zeide,dat wij thans leefden in het tijdperk van het derde
het ijzeren Lingadjatti;het ̂ tngadjatti van wapengeweld en dat
het wapengebruik in Indonesië de sfeer van onderlinge ver-r
standhouding niet zon verbeteren,doch verslechteren*
Voorts noemde hij het onmogelijk vreedzaam te onderhandelen

met iemand,die men eerstf kreupel had geslagen.
Sjpreker verzocht da hoorders om de parolen die hun door hun

Vaftbondleiders zouden wordteniL§egeven,na te volgen.
Hij roemde het voorbeeld van transportarbeiders en de ze$

lie<ïen,die geweigerd hadden materiaal naar Indonesië te trans-
porteren.

Op voorstel van van Soest voornoemd,werd met algemene stem-
men besloten een request aan de Regering te richten om de vij-
andelijkheden in Indonesië %e staken en de aangeboden buiten-
landse arbitrage te aanvaarden.

Hierna werd gelegenheid gegeven tot het opgeven als lid var
d© vereniging"Hed9rland-34idonesiè"

Aan deze Vergadering,die ik Waehtffieester,tot aan het einde
heb bijgewoond,namen ongeveer vijftig personen deel*

Enige onregelmatigheid heeft zich daarbij niet voorgedaan,
Mj alle sprekers gaf het publiek door een matig applaus j

van zijn instemming blijk. i
Alle sprekers uitten zich in beschaafde Woorden en begeete-

rende of opruiende taal werd door hen niet gebruikt.
^Omstreeks 17.?0 uur van genoemde datum was de vergadering

geëindigd.
Aldus naar waarheid opgemaakt,dit rapport te Aalsmeer op

28 Juli 1947 en overgegeven aan de Heer Groepscommandant der
Rijkspolitie,te Aalsmeer,ter verzending»

de Wachtmeester Ie klasse,

P * Ho Poldervaart.

BZIEH en DOORGEZONDEN;



van.

\Vaarde Vrienden. .

Sinds Zondag j.I. is de Ned, Regeering overgegaan
tot militair optreden in Indonesië.

Datgene wat wij allen zozeer gevreesd hebben is wer-
kelijkheid geworden.

Na vijf jaar oorlogsellende, staan wij opnieuw aan
de vooravond van zeer grote ellende en leed voor ons en
het volk van Indonesië.

Vele ouders zullen dagelijks in spanning verkeren
over hun zonen, velen zullen het leven laten in deze oor-
log, terwille van de aandeelhouders der olie en rubber
maatschappijen.

Naast deze bloedige gevolgen, zal deze oorlog een
enorme schuldenlast voor ons land met zich meebrengen;
en dtft terwijl reeds nu een zeer groot deel van ons volk
leeft aan de rand van 't bestaansminimum.

Werkers van Aalsmeer en omgeving, vooral gij jeug-
digen; allen die de vrede willen, allen die met ons van
mening zijn dat reeds genoeg bloed gevloeid is, gij man-
nen en vrouwen die niet werkloos willen toezien, dat Uw
zonen op de slagvelden zullen verbloeden.

komt naar de grote Openbare Vergadering
op Zaterdagmiddag 126 Juli a.s, om 5.50 uur,

in gebouw „De Oude Veiling".

Sprekers J. Haken, Lid der Tweede Kamer der C.P.N., een
spreker van de Ver. Ned.-Indonesië en een der E.V.C-

Onderwerp: De strijd in Indonesië.

mede, v&o\ met 't
' 7<e06H tectefc frewe&d t&g&i '
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De wapens neer!
Aan de arbeidersklasse, aan alle vredelievende Nederlanders.
Elke dag -die voorbijgaat, brengt opnieuw het bewijs, dat er aan de oorlog tegen het Indone-
sische volk, waarin -ons land is gewikkeld, nog geen einde is te zien.
Generaal Spoor had beloofd door een „beperkte politie-actie" van ten hoogste veertien dagen
de Indonesische Republiek in elkaar te doen storten.

DIT PLAN IS REEDS MISLUKT!
De Indonesiërs, die niet onder het slavenjuk van tde koelie-drijvers terug willen, verdedigen
hardnekkig hun rechtvaardige zaak. , .
Steeds meer keert zich de wereld-opinie tegen Nederland, dat voor het herwinnen van zijn
eigen zelfstandigheid zo veel aan anderen te danken heeft, doch onder de regering-Beel daar-
van misbruik maakt om het Indonesische volk te pogen aan zich te onderwerpen. f

Nederland beleeft de schande dat het vóór het front van de Verenigde
Naties wordt aangeklaagd, beschuldigd van het in gevaar brengen van
de vrede!

Maar ons volk wil deze oorlog niet!
Meer dan ooit staat het vast, dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk de weg
van vreedzame samenwerking met Indonesië wil bewandelen en dat zij de koloniale oorlog ver-
afschuwt, die ons land onteert en in bodemloze ellende dreigt te storten.
De Regering, die op de Katholieke Volkspartij en de Partij van de Arbeid steunt, had zich dool-
de overeenkomst van Linggadjati, niet alleen tegenover het Indonesische, maar ook tegen-
over het Nederlandse volk verbonden, de weg van de vrede en de samenwerking te gaan.

ZIJ HEEFT .OP 20 JULI DEZE VERBINTENIS GESCHONDEN!

Zij heeft de Nederlandse militairen) onder vreedzame voorspiegelingen naar overzee uitgestuurd,
bevel gegeven op hun Indonesische broeders te schieten, die slechts vragen in vrijheid te mo-
gen leven en hun land volgens eigen wens te mogen besturen.

Dit zou niet mogelijk zijn geweest, indien de Party van de Arbeid haar
medewerking tot dit on-democratische en onmenselijke bedrij! niet had

. gegeven!

De P. v. d. A. had haar kiezers en aanhangers steeds verzekerd, dat zij geen geweld in Indo-
nesië zou dulden.
Zo lang de P. v. d. A. in de regering zat, zou er geen oorlog komen!
De Partij-raad van de P. v. d. A. verklaarde terecht, dat een gewapend conflict „heilloos voor
beide naties" zou zijn.
EN TOCH hebben de Ministers van de P. v. d. A. mede het bevel tot „heilloze" militaire actie
gegeven! .
EN TOCH heeft op 20 Juli het Partijbestuur van de P. v, d. A. zich volledig achter de mili-
taire overval op de vrijheid van het Indonesische volk gesteld! ' • ' • ' -
Sociaal-democratische vrienden,
De leiders van de P. v. d. A. zeggen u, dat zij niet anders konden handelen, omdat er anders
een rechtse regering zou komen. Dat is niet. waar!

De reactie bedient zich thans van de P. v. d. A. voor het doorvoeren van
haar oorlogs-politiek, omdat zq weet dat «en regering van Welter en Ger-
brandy dit niet zou kunnen en spoedig door de volkswoede zou worden
weggevaagd!

Daarom steunen Schouten en Tilanus, Welter en Gerbrandy, de regering van Beel en Jonkman]
Zij gebruiken de leiding van de P. v. d. A. als hun werktuig en deze leent zich daartoe, terwijl

. zij doorgaat de eenheid van de arbeiders en der krachten van de vooruitgang te verhinderen.



INDIEN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, NAAST DE COMMUNISTISCHE
PARTIJ EN DE TALLOZE ANDERE VREDELIEVENDE KRACHTEN,
HAAR INVLOED TEN VOLLE INZET EN HAAR MINISTERZÉTELS
IN DE SCHAAL WERPT, KAN DE OORLOG IN INDONESIË GEEN
DAG LANGER WORDEN VOORTGEZET!

Werkers van Nederland,
Vanaf de 20ste Juli heeft men gepoogd u gerust te stellen met de bewering, dat het hier slechts
«en „politionele actie van beperkte omvang en van korte duur" zou betreffen. Men poogt u
geruist te stellen door het publiceren van „lage" verlies-cijfers (nog altijd veel te hoog) en
„juichende" Indonesiërs.

LAAT U NIET BEDRIEGEN!
' Men vreest uw verzet, dat reeds in grote stakingen en betogingen tot

uiting is gekomen ! .

Men \%ü slechts tyd winnen en de zwendel voortzetten!
Intussen woed-i de oorlog verder en begaan de koloniale scherpslijpers elke dag nieuwe geweld-
daden.
Intussen vallen de zonen van Nederlandse en Indonesische moeders en wordt de vrucht van
vele jaren arbeid verwoest.
Indien de reactie in Indonesië haar doel zou bereiken, zou zij spoedig haar politiek van geweld
en onderdrukking ook in Nederland toepassen.
Bindt daarom eensgezind de stryd aan, voor herstel van de vrede op de grondslag van demo- •
cratie en het zelfbeschikkingsrecht van het Indonesische volk.

DE EENHEID VAN ACTIE VAN COMMUNISTEN EN SOCIAAL-
DEMOCRATEN, VAN ALLE VRIENDEN VAN VREDE EN VOORUIT-
GANG, IS DAARTOE DE ENIGE WEG!

De Hoofdbesturen van het N.V.V. en de E.V.C, hebben, samen met het Wereldverbond van
Vakverenigingen, de eis gesteld, dat aan de vijandelijkheden onmiddellijk een eind moet
komen.

Mannen en vrouwen van de vakbeweging, zorgt ervoor, zo deze eis niet
zonder uitstel wordt vervuld, DOOR UW GEMEENSCHAPPELIJKE
STRIJD DE K R A C H T VAN DE ARBEIDERSKLASSE TE DOEN
GELDEN! .
Vormt in alle bedrijven, buurten, dorpen en steden,
COMFTE'S VAN ACTIE VOOR DE VREDE:

voor het onmiddellijk staken der vijandelijkheden,
voor onmiddellijke en directe onderhandelingen met
Sjariffoedin en zijn Republikeinse regering!

Plaatst u ten volle achter het besluit der vak-organisaties van zeelieden en haven-arbeiders
der E.V.C, tot de BOYCÓTT VAN ALLE TRANSPORTEN VOOR DE KOLONIALE OORLOG!
Plaatst u achter het besluit van de textiel-arbeiders en andere arbeiders, OM GEEN MILI-
TAIRE GOEDEREN TE VERWERKEN! STEUNT DE STAKERS!
Organiseert protest-acties in de bedrijven, betoogt onophoudelijk voor het herstel van de vrede!
Laat de koloniale reactie geen ogenblik met rust! '
Bedenkt dat het leven van uw kinderen, de vrijheid en het brood van ons volk op het spel staan.
Sluit u in het gehele land aaneen tot een MACHTIGE VOLKSBEWEGING, om de regering-
Beel door een regering van vrede en vooruitgang te vervangen!

DE WAPENS MOETEN NEER!
Herinnert w de oude leuze van de arbeidersbeweging:

Heel het raderwerk staat stil
Als uw machtige arm het wil!

- . ' t . , . , . , - De Communistische Partij van Nederland („De Waarheid")



OP DE PLAATS....RUST!
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Nu ia .hot 'dan gebeurde Do kolonialo roaotio heeft haar dpeÜ. bo~
rolkt;

. Do kolonialo oorlog togen aöt sloh vri jWoh. tonde. Indonosischo volk'
1.8 Zondagmiddag 5 uur (20 Juli) begonnen,, • ,mf • . ' - '
Vernietiging cm dood- ia ai' op dit mb.no nt in Ihdono.sio, on tlondu.1- " .

. aondon jóngo monaon wordon in/ hot vuur gojaagd om hot kolonialo go»
zag to holpon horütellonu-- ujü do basiis &o lo^on voor oen horniouw-
de .uitbuiting van "napnosio-i ,. -
Önzo* gedachten gaan even t^-rug naar do tijd?. toon du oorato Wador- .
landao tro<spon in Indonoslo larjd,uon# na do Japanse onoitulo.t'io, on
do roactlo In ons land proboü'rdo oin do jongo ropubliok
te maken./ Toan bowoordqn zi j s De yeirabliok Indonosln lei van !ija-
parïaé makellj'^o Kaar .do feiion apral-rüii oen harde on duiao.lijks taal
on hun argumont werd oon bolacholijko fraso, , .
Inmiddols wora do lichting 1945. opgox-oopon on in oon spoo.doplolding
do I- a-ivieio- gofofnioordt Wij hörinneron ons nog goed, want hot la
nauwelijks eon jaar geladen,, hpo onzo coiurnandant on do Overste bo--
woorden, dat or :van ultsending, nog soori sprako, kon zijn.» En wij :
woton nog hooi good wolko inhoud du j'.Caloiao lesaon." on do lozingon '
ovor "land on volkonkundo" haddenc Wij woton ook nog heol good, dat
wij toen al waarschuwden- togon do yluwo pogingon om 'dqor'middal van
da dienst, die oorsto jongons to vorpenton on.hon mot kolonialo op~
VGttingon vol to pompon» Toon kwamon do t-ropon*injöct'ï,p-3 on do gi"OO- "
no spullon, on in Oobcboi' kwap dq iuschuping. Hot raoost . vooruit -,tro-
yond'Q dool van onze bevolking .protesteerde door middel, van o'on bba-
fclng. In Amsterdam word daartogon mot wapongowold' opgetreden»* . .En
toon wlat'on wij, wolko wog do rejïoi'ing zou ingaan».
Do vorlaton kaaornoa waren rooda onkole' dag^n In tp,r. "bevolkt ïot do
jongona van de IIo divisie en ook ai.i gingen ongo weg= richting rim-
boo. Ir wO'rd onderhandeld, on< er wordifgQpraat'1!, mar nu kiinnen v^ij ".
haft uit sproke n,. Dit allo a Yirerd door do kclonlalo ' legerleiding slochta
gozion als oonlitijdwlnat:i., niot_ als oon gerilóko ;poging om langg
do weg van onderhandeling töF"eon good ro^ultaat ;tö komon.
Tijd winnen, en zovool mogolijk troopoh,, . inatoriB-al Qn .stounpunten. • .»
veraamolon in Indonesië oin do voorwaarde voor oon oorlog to; sohoppon,
En%nu ia hot dan zover gekomen» Wat donken do horoii Hoofdoffioioron
op zo' n momont? Aan promoties on ondorsoholdingon, Aan oen ator on
nog oon ator on misaohion eon balk| missohion zolfs aan lauwerkrans-
oor? Wló weet het?, Maar wi^ denkon aan onzo niakkora links en rechts
van de fronton die c;: , . land3k:aochten qn.

oliemagnato» worden vormoord«, Wij "dormr-jn in dit 'ogoriblIUr, aan oruao ka-
uit ona poloton o.f aan al doae gewono Hollandse

Jongens» Naar'.hun gaan ,ook do gedachten uit va,n "do ouders? vrouwon on
kinderen, dié hun jongen of vador in Indonesië ..hebbon en aicti nu af-
vragen! W a t 20,1 o r v a n I:om 'wojpdon» • . ' . , ,
"Trouw"' ia ncg^il overtuigd van de"goüdQ afloop" on hooft de onatorfo-
lijko brutaliteit oia weer oons te onpas net do Lieve Heer <$a Boh^tTöp-
on, hot bogj?ip "God"» dat vooj velen heilig en bindend-is. voor hc.ar

1 KOlOttloal karr-et la io,, aaa&ia&ifcMZ.iAlti&tiaia^i^^ A.-.
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Hct'A.W.J.V» richt ziob in ecu manifc^u tut de jougd in Hedorland
doet een beroep op allo vooruitstrevende kiv^ïibcn on protesteert ,
gen do rogcringspolitiok, Tcvciid heeft zij c^n oproep gericht tot'de „„
milliocn loden tellende Wereldfederatie van Democratische Jcugd| ten-
einde do jeugd overal tor ucrcld to laten protesteren togen hot ineïlj»
pon van do Nederlandse rcgoring in Indonesië. ' '

Ook'do E.V.C, verheft huc.r stem tegen het.geweld, en doot een ïïlcutï
beroep op hot H.V.V. tot'gemeenschappelijk optreden. Zij roept 'alle

•.' workors in do bedrij.vcn op} hun stom te verheffen togen het geweld
on voor de vrede. • •

Hpt partijbestuur der C.P.ÏÏ. roapt;-op tot onafgebroken actie voor her-
stel van do vrodc met Indonesië. Do regering Bcel heeft haar program
verloochend, on als eis vrordt gesteld, dat do oorlogsrcgcrihs Bcel af-
treedt. Do P,v.d.A heeft haar v/oord aan do kiczors gebroken» Het annbUJ-
ven van doze regering, on in het bijzonder van dcz.c ministers van "do
P,V,d.A. is oen aanfluiting .van de dcmocrntia.Er moot cott onafgebroken
protest klinken in de .bedrijven en overal elders togen do schande, ons
volk aangedaan.

De P.v.d,A. ondersteunt do militaire'notie-tegen, do 'republiek,' qn 'tr-
kcnt hot onvermijdelijke"', Naar aanleiding hiorvan heeft Palar sijv
lidmaatschap opgezegd en tovcns zijn zetel iïi do -TJxrcodc Kamer ter be-
schikking gQstold, Hot Vrije Volk heeft hoi over ;rboporkt politioneel
optreden" en zot haar hctza over-do z,.g. "misleidende houding" van
do EVC door. Hot andere orgaan van de P.v.d,A,, Het Parool vcroordjc3t
in scherpe bewoordingen de houding van de P,v.d,A, Hot blad tooat de
overeenkomst, die de officiële ïTederlandso voorlichting heeft mot die
der Duitsers toen zij Oostenrijk binnoaviolcn, onverklaart vcfcdcr,
dat 'VoiG Linggadjati" v/il uitvoeren, gcon gcueld gobrulfcon kan", "Do
YToltors en G-crbrandy's zien de zegeningen van do'oudc koloniale da-'
gon vrojr-aan do horizon gloren". - " •

De LOOP DER ' GEBEUBTENISSEIT is momenteel, in 15*punten ;T7ocr> te geven;
1, Zaterdag zijn ."lic betrekkingen tussen Ifcdorland en do Republiek Voy-

brokca. •
2, De Republiek doet oen beroep op 3ngcland, Australië on do Arabische

, landen om tttssenbcidc1 te komca» ' ' •
3* Aangezien do'-vrede in Azlc in gevaar is gebracht, doet de republiek

oen beroep op India, dczo kirastio voor de veiligheidsraad to brcnge**-
4, Uchroo verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat hij hot,strovcn

van do Republiek ondersteunt. .
5, De Republiek doet oon laatste borocp op de Commissie-Generaal,
6, .Commissie-Gronoraal verklaart dat zij machteloos is,;
7, Spoor droigt mot aftreden, indien er niet tot militair- optrodon znl

rrordon .ovorgcgorn. . , . ' -- :
8,Koortsachtige activiteit in D Jakarta"." Engolso consul verklaart dat

machteloos is, Chinoso consul vcrtr&kt naar Djokja,
.9-. Kfinistor Bcel kondigt voor do Radio de militaire aotio aan,
10,Van Mook ondersteunt dit.Overeenkomst van L-. is opgezegd»
ll.Von Mook verklaart dat Nederland haar vrijheid van handelon heeft

nomen om aan de "onhoudbare toestand1' oen einde te maken,
12«Zondagavond, 5 uur, begin van de militaire acties.
13,Engeland biedt in overleg'met Arnorika aan beide partijen "zijn goede

diensten" aan.

\p 22 Juli ^j^.^ox^rt hooi r̂̂ 0l••,-/":|if Nodcrlana,

tot prot-^o'ii tegen" do l'.n\f-^i ao oorlog vo:cr vrede mot
Innoncsic» Hot A.H.T.V-. roopt dringend allo jongeren
op, aan deze demonstraties ..dopl -te noracn.» Kameraden,,
die momontcol in militair dienstverband zijn,., geeft
aan deze oproep gehoor'11! Wij zullen mot onzo vlaggen
opmarcheren om a l l c n to herrijzen, dat do Noderlandsc
Jeugd, een strijdorganisatie hroft,.dic nooit en to„
nimmer voet zr.l gaven aan do plannen en
tionnairo oorlogshitsoys.irc gaan oon
moot, WIJ HEBBHBJiL'IlUJtór. OP JUïAÏSU.I Qs
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wapens neer!
Aan de arbeidersklasse, aan allé vreoenevende Nederlanders,
Elke dag die voorbijgaat, brengt opnieujv het bewijs, dat er aan de oorlog tegen, het Indone-
sische volk, waarin ons lanfl Is gewikkeld, nog geen- einde is te 7.ien. •
Generaal Spoor had beloofd door een „beperkte politie~actieT' van ten hoogste veertien «lagal
de Indonesische Republiek in elkaar te doen storten.

DIT PLAN IS REEDS MISLUKT!
De Indonesiërs, die niet onder het slavenjuk van de koelie-drijvers terug, willen, verdedigen
hardnekkig hun rechtvaardige zaak. v . / • .
Steeds meer keert zich de wereld-opinie, tegen Nederland, dat voor net herwinnen v«B z$*
eigen zelfstandigheid zo veel aan anderen te danken heeft, deeh onder de regering-Beet «laar-
van misbruik maakt om het Indonesische' volk te pogen aan zich te onderwerpen. :

Nederland beleeft de schande dat het vóór het front van de Y«i«Bgtle
Naties wordt aangeklaagd, beschuldigd van het in gevaar forensen VUB
de vrede I

Maar ons volk wit deze oorlog niet!
1 • *

Meer dan ooit staat het vast, dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk de weg
van vreedzame samenwerking met Indonesië wil bewandelen en dat zg de koloniale oorlog ver-
afschuwt, die ons land onteert en in bodemloze ellende dreigt te stoïten.
De Regering, die op de Katholieke Volkspartij en de Partij van de Arbeid steunt, had ziefa door
de overeenkomst van Ljnggadjati, niet alleen tegenover het Indonesische, maar ook tegea-
over het Nederlandse volk verbonden, de weg van de vrede en de samenwerking te gaan.

ZIJ HEEFT OP 20 JULI DEZE VERBINTENIS GESCHONDEN!

Zij heeft de Nederlandse militairen, onder vreedzame voorspiegeUngen naar overzee'uitgestuurd,
bevel gegeven «op hun Indonesische broeders te schieten, ""die slechts vragen in vrjjheid te mo-
gen leven en hun land volgens eigen wens te mogen besturen.

Dit zou niet mogelgk ztfn geweest, indien de Party van de Af beid haar
medewerking, tot dit on-democratische en onmenselijke bedrijf niet had

, ' • ' ;; gegeven! ' ^ • " ," ; . • : ' ' . .

De P. v. d. A. had haar kiezers en aanhangers steeds verzekerd, dat 233 geen geweld in Indo-
nesië zou dulden. .
Zo.lang de P. v.d. A. in de regering zat, zou er geen oorlog komen! •
De Partij-raad van de P. v. d. A. verklaarde terecht, dat een gewapend- conflict „heiBoos voer
beMe naties" zou zyn. ' v
EN TOCH hebben de Ministers van dé P. v. d. A. mede het bevel tot „heilloze" militaire aetkt
gegeven! > . ' • / " "
EN TOCH heeft op 20 Juli het Partijbestuur van de P. v. d. A. zich volledig achter *de müfe*
taire overval op de vrijheid van het Indonesische volk gesteld! '
Sociaal-democratische vrienden, - "
De leiders van de P. v, d. A. zeggen u, dat zy niet anders konden handelen, omdat er andera
een rechtse regering zou komen. Dat is nietwaar! '"" •

De reactie bedient zich thans van de^P. v. d. A. voor hei doorvoeren van
haar ooilogs-politiek, omdat zy weet dat een regering van Welter en Ger*
brandy dit niet zou kunnen en spoedig door' de volkswoede zou* worden
weggevaagd'!

Daaromjsteunen Schouten en Tilahus, Welter en Gerbrandy, de regering van Beel en JonkmanI
Zij gebruiken de leiding van de P: v. d. A. als hun werktuig en deze leent zich daartoe, terwtji
zij doorgaat de eenheid van de arbeiders en der .krachten van • d$ 'vooruitgang te verhinderen.



INDIEN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, NAAST DE COMMUNISTISCHE
PARTIJ EN DE TALLOZE ANDERE VREDELIEVENDE KRACHTEN,
HAAR INVLOED TEN VOLLE INZET EN HAAR MINISTERZETELS
IN DE SCHAAL WERPTj KAN DE OORLOG IN INDONESIË GEEN
DAG LANGER WORDEN VOORTGEZET!

Werkers van Nederland, . . * ' "
Vanaf de 20ste Juli heeft men gepoogd u gerust te stellen mef.de bewering, dat het hier slechts
een „politionele actie van beperkte omvang en van korte duur" zou ^betreffen. Men poogt u
gerust te stellen door het publiceren van „lage" verlies-cijfers (nog altijd veel té hoog) én
„juichende" Indonesiërs.

LAAT U NIET BEDRIEGEN l
Men vreest uw verzet, dat reeds in grote stakingen en betogingen tot

/ • " - • - - • • , uiting is gekomen! . ,

Men wil slechts tijd winnen en de zwendel voortzetten! *
Intussen woedt de oorlog verder en begaan de koloniale scherpslijpers elke dag nieuwe geweld-
daden. _ _
Intussen vallen de zonen van Nederlandse en Indonesische moeders en wordt de vrucht van

. - ' • ' • " vele jaren arbeid verwoest. "i-
' . • • ' . . Indien de reactie in Indonesië^ haar doel zou bereiken, tou zij spoedig haar politiek van geweld

en onderdrukking ook in Nederland tóepassen. ' -
iBindt daarom eensgezind de strijd aan, voor herstel van de vrede op de grondslag, van demo-

- oratie en het zelfbeschikkingsrecht van het Indonesische volk.
f: DE EENHEID VAN^ ACTIE 'VAN COMMUNISTEN EN SOCIAAL-

. , DEMOCRATEN, VAN ALLE VRBÈNDEN VAN VREDE ,EN VOORUIT-
GANG, IS DAARTOE J>E ENIGE W^G!

De Hoofdbesturen van het N.V.V. en de E.V.C, hebben, sameïi met .het Wereldverbond van
Vakverenigingen, de eis gesteld, dat aande vijandelijkheden onmiddellijk je&n. eind moet"

„„„ komen.' ... . \. ' • • •"' " • ' • • ' ~ . '. ;' . •

T ~ ' -" , .Mannen en vrouwen ''van de vakbeweging, zorgt ervoor,' zo deze eis niet
r - zonder uitstel wordt vervuld^ BOOR UW GEMEENSCHAPPELIJKE

* STRIJD DEv KRA^HT-VAN DE ARBEIDERSKLASSE TE DOEN
; • . " . - • . , " ' - • • . /."• -^-XSÉLPÏM; . » • . , - , v''- • - . ' • " -= " ' * ."
r •. Vormtt in tdle bedreven, buurten, dorpen en steden,
f CÓMJÉPE'S VAN ACTIE VOOR DE VREDE:

' voor het onmiddellijk staken der vijandelijkheden,
; - voor onmiddellijke en directe onderhandelingen met
" ; . Sjariffóedin en asijn Republikeinse regering

Plaatst u ten volle achter het besluit der vafc-órganisaties van zeelieden en h^ven-arbeiders
. der È.V.iï. tot de BO¥GOrö VAN ALLE TRANSPORTEN VOOR DE KOLONIALE OORLOG'

'Plaatst ü achter het 'besluit; vaïFVdè^Hbrtiei-arbeiders en andere arbeiders, OM GEEN MILI-
TAIRE GOEDEREN TE VERWERkEN! &TEUNT DE STAKERS! - '
Organiseert pjo'test-acties ia de bedrjjven, betoogt onophoudelijk voor het herstel van de vrede!
Laat de koloniale reactie geen ogenblik me| rust!
Bedenkt dat het leven van uw kinderen, de vrijheid en het brqod van ons volk op het spel staan.
Sluit u in het gehele land aaneen tot een' MACHTIGE'VOLKSBËWEGING; om de regering-
Beel door, een regering van vrede en vooruitgang te vervangen!

DE WAPENS MOETEN NEER!
\t u de oude leuze van de' arbeidersbeweging:

Heel het raderwerk ?*aat stil
Als uw machtige arin het wil!

Dé ComjnunistiscHe 'Paijtjj vah Nederland(„De Waarheid")
f-'

.i.,-
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Verslag van een op Woensdag*30 Juli 194? door 4e afdeling
Zutphen van de Cömmuftistisohe Partij Nederland "De Waarheid" in
de Cöstnozaal aan hét Oude Wand te Zutphen, gehouden openbare
protestvergadering tegen "de oorlog in Indonesië".

Aénwèzig waren-plm» 110 personen. De toegang tot de zaal
wae-kosteloosé ' s * > • L .

1 Als-spreker trad op: JfOHANHES VLAMELING, geb.te Rijswijk,
7-8-1904, secretaris van £et-District Gooi der C,P»N. "De Waar-
heid") wonende te Hilversum.-

•. • *•-

. " Omstreeks 20*10-uur werd d© vergadering gëppend doof GERRIT
JAN VAN AALDEREN, getSÓren te Zwolle,, 85-10-1903, wonende1 te Zut-
phen, die als. voorzitter'fufigeerde*. Deze zei o.m.:

"Kameraden; H-et k8pitaïlsme*heeft de'klauwen uitgeslagen
naat het" Nederlands® vOlR-. Me,n--zle,t geejj uitweg'meer'ui t de tsgen-
w'öordige choost Beslaatste wereldoorlog bracht een vrijheidsstre-
ve'n. Ook wij ötaoa Vböï- een dergelijk vri jheid'êgtreten. vaft onze
kémeitadefL in Indohsslö* W13 ïstasn'dan ook naost hen.. Hiertegenover
staa't het Nederlandse kapitölisme j ' benevens de^Parti^j van de Ar*
beid. In*de strijd tegeft he't Hitler-fascisme stonden wij sömen in i
één front, doch thans staan wij tegenover een groot gedeelte ven
ons volki: 'Degenen^ 'die de mond vol hebben over 1e oollaborfiteur
SoekarhO; 'moèten-^maar eenê zien naar het Driemanschap van tijdefié
de bezet t ing. *Wa t deed dit- Driemans..ofeap*anders dan'SÖekarno? Het.
Driemahêch9p-,traöhtte ons^lefiid -en volk té .bewegen tot .samenwer-*
king met de vijéndi Is'dit Driemenschap hiervooï1 •gesti'öft gewor-
den? Aanwezigen, wij zij-n. voor deêe predikers van "de hieuwe orde"
niet uit de wég"gegöan en zullen thans voor d&lieren kflffieplon-
ters evenftin uit de1 weg gaan. Wij .zi jn trots op onze partij en
on»e krant «de Vfó;«rhéid","..

• hierop verwelkomde Van Aalderefi de aanwezigen'en de spreker
"kameraad" Vlameling, die hierap terstond het woord verkreeg.
Deze sprak aldus;* * . .

"K-amerade.n* Jïet Nederlandse koloniale; probleem is reeds
300 Jaar Oud. De Regeringspölitiek werd steeds gesteund door de
kapitalistische bourgeoisie» Een politlek^van geweld en bloed.Er
zijn veel Nëderlanderé^die."heel geinig weten van het Nederlandse
koloniale stelsel, MultatulltlDouwes Dekker) deed de'vorige eeuw
de wereld opschrikken door zijn boek"Möx Havela a r" p 'waarin de
misstonden in ïndonesiö opmerkelijk literaire wijze, werden be-
licht; Deze noemt Indonesift zeer terecht: "Dé gordel van smaragd".
Wanneer wij denken aan de tegenwoordige aanhangers der geweld-
VERZONDEN MR; 2*8*de Mlftlvan Binnenlandse "Zöken.
Z.ü.de Minister van- Justitie. - . - • ' »
Dé Heer Commï&e» KoningM i» de Pro.v,Gelderland.
De Heer Hoofd Genêrèle Staf. af d, III B."
De Heer Hoofd Sectie III M.l.D.jt,Marinestaf;
Etö Heer Hoofdöommissaris ven Politie te Amsterdam.
ÏJje Heer Hbofdequani'ssarïs van Politie -te Rotterdam. ;
De Heer Hoofdcömmi'ssQr.is. ?yön Politie te Den Haêêït
De Heer Hoofdcommissaris van Politie ,$e TJtreoh't.
De Heer Hoofdcommissaris van politie te Groningen*



geweldpölitièk, dan* verfteugt h*et onS, dat er ook Nederlanders
zijn, geweest, "" die hun stem tégen dit stelsel hebben verheven. "
Deze man heeft de noden"van het Indonesische volk lerendennen.
De ouderen onder ons weten nog wel, hoe de leden van het kolonia-
le leger in café's, ouder een borrel, werden geronseld ©n herin-
nerden zi oh de expedities naar Lombok en Atjeh* Ook onS land ~
heeft haar sporen wsl -Verdiend op koloniaol gebied»*Het is niet
waar, dat de "Indonesische bevolking de Nederlandse"troe|5en wel-
willend heeft begroet, 21j*heeft op alle wijzen getracht onder
het Nederlands bewind uit te komen. "Wij allen weten, wat het wil
zeggen onder bezetting te levent Het ging er mee als in de 80-
jarige oorlog.*2ij heeft gevochten voor haar vrijheid en vecht
daarvoor nogf steedS. Door ontwikkeling en opstond is de" groei en
saamhorlgliéid^versteirkt «m op deze wl J.ZQ . de>n$t:kDaalistische be-
weging te vestigen. Evenals de bezittende klasse in*l$iè,doór '
vrees gedreven, de arbeidersklasse de mooiste beloften deed,zijn
pok Qörl de-Indonesische bevolking allerlei 'beloften gedöèn. Doch
evenals in* Nederland "de arbeiders weer werden onderdrukt,"zo -gii-1
het--ook in IndofiesiB/Van ol de beloften kwöm niets terecht. In ~
,-1986 kwamen grote delen van .$umatroj'in Opstand in verband met het
niet ihios§en*van deze beloften* Het antwoord hierop was] dot er
binnen Kofte tijd' .honderden lijken bengelden lofigè de wegêiï van
Sumatrê.j terwijl andere;! .werden opgesloten in het kam$ B.óyên
Digoel; Hier we,rd èetraoht de m'ensén geruisloos te let en"* sterven"
in oorden^ waar fiet yoor^mensen^absöluöt onmógelijk'wos te léven.
De komperi van'Jïitler bestonden toentertijd nog niet, doch dit
kamp wa's ni^ts beter en da'n .onder leiding ;vaft Nederlanders.Thons'
is er een t»^ek verschenen bij "Elsevier^s Uitgeversmaatschappij",
dezelfde Uitgever ven"hèt mooie weekblód, getiteld: "Dosr^werd
iets èr°°*a .vefrioht"^ Hierin'gien we ollemool mooie plSotjes en
foto' s ,en wórdt aangetoond wot er is geschied in de'laotste .500^
joor denk zij 'de kolonisatie van Nederloftd, Doch uit een rapport
van de Commissie vooronderzoek van 1940, net voor het uitbreken
van ,de oorlog^ blijkt, dat donk zij deze 300 JQtir koïonièötie,
&fo van. de bevolking Tön Indonesië; k§h-le«èn en schrijven,terwi jl'
de overige 94$ deze"kunst niet möphtig Is, Toen de Jappen kwamen,
warën*180«000 ''soldaten* voldoende, om-het-gehele rijk'onder de
voet te lopen. "De komst vafi de Jappen'bracht voor de Indonesiërs
grote veranderingen, ïn dit licht moet worden -bezien de rede van
H.M,de Koningin'in December 1942, De'kapitalisten in<ons land be-
grepen best, dat er iets was veranderd in Indonesië. Zij doorza-
gen' zeer goed, welke invloed de ÜFapanse'pröpaganda op de bevolkiig
van Indpnesitt' zöü hebben'. Doöh de belbften,neergelegd in deze
rede, waren niet gemeend, hetgeen zeer spoedig zou blijken. Zo
kwam de^.bevri jding in i945j Ons"land is totaal berooid en ver*-*
armd uit;de oorlog'gekomen, Wij hadden geeft"leger, geen wapens,*
schepen, fabrieken,.-niets,waarmede, de bezittende klasse iïl stoat
w&s dé koXoniale politiek we/er j,n het'leven te roepen. Intussen
wa.s door <de Indoneèieche bevolking, dé Republiek 'uitgeroepen. Geen
enkele Nederlander, di-e daartegen iet s'kon doen. T5en kregen we
in 4pr41. 1946 de conférentie"op"de Hoge Velu-wS. Het begiai ws-s
zeer hoopvolv do-ch het resultaat wasi een*luchtspiegeling. Dé R»K.
wilden de erkeftnine van'dè Re£ubïieW-niét.oa''nvaarden. We zoten
toen voor^de verkiezingen ent dé Postij van dé ArMïeld 'rekende^op'
een coalitie riet de-H.K* en zvdpjitte voor 'de K-stlïQlieke reactie.

'2 Oötober 1946 Wijziging va'n art,192 van de Grondwet- in de"
Kamer. Het voeren"overz'%4 van onze troepen was in strijd met dit



de Porti j*van de'Arbeitt, verklaarde hierover dat het toöh niets
had te betekencA. omdat voor de uitzending van troepen toch steeds
•«en~ni-$uwe möchtiglng nodig,was va» de KSï&er. Ik herhaal hier,dat
de -*roepenuitzending naar IMoüesi^ ónwëttig~is. i"

, v 29 Maart. 1947, behandeling van de^achtigingswet in de Kje-
,mèr,»Deze werd Ook weer 'doorgedreven fc&t medewerking von de P.v.
d»A"*';Volgens het blad van déze partij, iwas er weer niets aan dé
han$,?,doch hier bij deze wet'werden de, troepenuitzendingen wettig
gemaafct. Toen echter deze wet werd'aangenomen, "bulderden reeds de
Nederlandse kanonnen*op Modiokerto» Toen kwam Linggadjati tot
Stand. Hièrb'ij werd toegegeven^ aan de .de facto erkenning van de
JBepubliek* Deze erkenning was een morele overwinning van de'Repu-

- tolieic, doch al spoedig bleek én dit blijkt thans zónnèklaör, in
Nederland Wilde men de oorlog. Wij kunnen concluderen, dat"de on-
derhandelingen voorbereiding voor deze oorlog fcijn geweest. Toen
na de bevrijding de arbeiders gehpor gaven aan de oproep van Min.
Schermerhoïn om met elkaar de best© krachten in té^spêtinen voor "
de'wederopbouw en de armoede van onS land wildendeien, zagen wij,
dat zij, die werkelijk iets hadden té delen,, zich gingen terrijkei,
Ook door de uitzending van onze jongens naqr Indonesié ontstond
er vertraging in de.; wederopiKHiw, Voor dé ongevoerde deviezen wer-
den, in-plast s van-machines^wapens gekocht, -têrwfjl de jongens
aan de wederopbouw wof-dên Onttrokken, Alles wat d'o,pr de Eegerinc
Beel-Drees tot heden tot ..stand is gebraölit, is ^oofbouw op de ör-
beidersklösse*. Lege,-linnenkasten en vertlraging van d,é wederopbouw,
Hieruit vloeiden voort'j steeds nieuwe eisen, aan de Republiek. Deze

1 was op eeft ge&even ogenblik aan het -einde van. haar' geduld'en wil-
ligde niet in, de eis vant 4& gemengde gendarmerie. Mè,1̂  ;hét inwil-
ligen'van deze eis hadden zi,j-rejgelrecht 4è duivel in huis ^ge-
haald, want don was "de-Indonesische .bevolking* ö a fi "h'sndön , én troe-
tén gebonden geweest. Wanneer wij tha,ns de.sitUa't.le pvërzien,dan
begrijpen wij waerryoor^ 4e Regering Beel-Dreje's,d*tf,e-:e|tEè nodig hsd,
Zij hadden vergunning nodig ven Engeland eri,,Bevtia^pé bevolking
moest rustig worden gehouden* Deze, Regering~heeft „sJich nu aange*-
past aön het streven van de wtld,emannen Wel t er ̂ Schout en en öer-
brandyé Deze heren*spreken over niets anders don dapperheid van
msiinen als Jan Pie'ter'sz» Goen, Admifoel de Büyter" en Trbinp, doch
zelf blijven zij thuiè en komen .niet in" de'strijd. .Voor deze lie-
den is geen Vaderland, Een arbeider zegt; ."Waar mijn brood is,is
mij£ Vaderland", doch deze heren,hebben niets -Snders don ^de Mam-
moe; Xtezé vriénaen van de onderdrukking vafi het Indonesische volk
zitten onder het plsn Marshallw 5et*spreekt"vanzelf, dot de 20e
Juli 1947," voor déze heren een feestdag wos^ Voigens"de Groene
Amsterdammer" echter was deze-dag een donkere •"bladzijde voor Ons
'volk. Het•• 08nttf.fr.Handhaving Biikseéoheid heeft ziph Zelfs achter
de Regering Beel-Drees geschaard. - . ' , < , *

• • • Hierbij 'willen wij'nog even bezieft de .houdifig van .ie Partij
von de Arbeid. Het blijkt zonneklaér dot-déze,porti j bêst&at uit
een samenraapsel voiTöllerlei èoort mehsen, waorin niets geen"
lijn zit;:1De voorzitter van deze Partij, •Vörrink, volgt slechts
sloof s Se vóötetappen v6n*.Ro»me. en; de réo Stiet. BeZë 'durf t" zich-
zelf 'steeds' op de Uo4?st te ölöan én meent dot aSn de Partij ver
de'Arbeid alles, is~te"danken/Wil hebben 6 ."Ministers in• het Kabi-
net, Zo ook voordat dé' ónderhandelingen begonnen. Bij Linggadjotl
klonk voor de radio"een kiiöhkrëet van'torrink. Dit was'het'suc-
öes"' van* zijn fflrtijr^bruldS:'hl3 voor dé rödiov *P zelfs, dot zijn
-toespraQk werd beslot'eh" Aet hét "Wilhelmus;1*, Ook :de toespraak von

^Miniöter 9.eel werd. b'eslot e|i - met -het "Wilhelmus1».. Mochten er 05
politiek gebied in die. do;gênnë,nkeïè' dingeh niet goed'göan, het
occoord von Linggodjalii>jnfibkte .a|l̂ s goed.'Volgens mij, hod de



de Partij :van de Arbeid'richtlijnen moeten geven voor hfct scheppo.il
Tötf bétere verhoudingen, docÉ*iile%s^^ da ervan. Zo ga«t het a,ló je in
het gareel loopt-van de reactie. Toen dé onderhandelingen waren ' •
mislukt, traden de Ministers vfin de'P.artlj van de Arbeid niét af,,
doch bleven in de Regering. Het Partijbestuur keurde de houding
van*de" Regering goed én er tferd uitgemaakt,.dot de Republiek in ';
deze de schuldige was. Politieel optreden wös, volgens dit Bestuur,
noodzakelijk."Geen oorlog, doch alleör; politieel optreden* Al de
1207000 soldaten krijgeft nu een'politisuüif^rm aan. Toen hierop de
pritiek yan de communisten kwam, zeiden zij i ' l fWij blijven in de
Itegering'j. om erger te voorkómen". Om te'voorkomen dat deze~poli-
iiftle actie geefi oorlog werd. Volgens hef, ''Vrije Volk" is thans
Bière&d Blokzijl,de voorzitter van de l.ViC.-^de schuldige. Deze

. hèv0f;t- de, Indonesiërs/ gesteund in hun progressieve actie en zi^jn
steun" toegezegd' a&n de Republiek. Doch de -oppositie ifi dé Partij
van de Arbeid is groot.» Honderden leden iópen'weg. Het "Vrije
Tolk* spreekt vak enRelen, dié hebben- bedankt, doch heel weinig
in •«verhouding-tot het ledental. Toen in Emmer-Compascuum een rea( '
lift wilde bedenken en zijn lidmaatschap-boekje wilde inleveren b i j ' -
de*secretaris} bleek dat deze ©veneens wilde bedanken. Later bleek,
dat eMlë bestuursleden reeds -hadden Bedankt * zodêt m en: maar "be-
sloot de boekjes gezameni.-i.jk op te sturen aan-het partijbestuur.
Hierbij, vtordt Wel -de mening va n de arbeiders in;-do partij aange-
toohd^ De misdadlêe houding ya-n de, voorzitter' wjreokt zich. Meil ""

, moet deze*voor4itter wegjagëfi;'en hem ïprörvgan.daar vraar hij behoort,
op. de ïftestvaölt* DeZe'mensen,; die filet 'aade'rs ;doeïi dan"schelden op
de dictatuur ^ehSow j et-Rusland» deze lieden.kvjinen niets anders
dafi hét Kexleriafidse volk Verkopen aan het Amerikaanse""dollörkapl-
tóéll. De oppo.sitie vafl Ds.Buskéé en -vele s?l4tiren Vordt editer steeds
sterker en zij eisen thana een endere riöhtingv Hu zeggen Se
huiohelöörs,"dat -e-a?' opnieuw moet worden óriacrh&jicleld en. dat de
grenzen 2öwatrzijnbér-Êikt* In wezen" is het aie-r.a anders dan mis-
daad. D& Re$ubliek*ffioet p|s, de knieln. '• *

Hoe staat-het-'1 nu mét'de Vakbeweging, net liet N.V.V,?
'"In deze dagen, toen er nóg werd gesproken y^ri fusie^van het

N.ViV.êndeÊ.V^C. werd •besloten, dat men geSataecli jk zou staken
bij het "^uitbreken van*een; gewapend conflict In. Incione3i8. Hierop
werd het fusie-rapport verworpen, omdat de-;1.V.O,. dictatoriaal was,
De leden vaft het N.7.T. hebten hièrover'echt.er- niiamer. kunnen oor-
delen, omdat, zij -ïïet fusie-rapport nooit hebben gezien» Dé leden
der. E»V.G, daarentegen hebben leder Voor zicE? het rapport in^druÉ
toegezonden1 gekregen. Thans wordt er 4°o* hét N.V.V. niet gestaaKt,
Zij richt thans een schrijven aan de Regering,-,dó«h dit geschiedt
onder aandrêng vah hef Intetnatlóneal Vakverbond, waarvan enkele

-leden in onS land vertoeven. Dit,*en de buitenlandse arbeidersklos-
se wijsfhet N.V.V. 05 zijn plicht in deze^ Het fascisme is nog
lang niet dood en1 M j de opriüiming daarvan"zi jn er hè el "wet verge-
tenV B.v.de^kapltali-sten ,en. koloniale reactie 'dié vanuit hun
kastelen het fascisme steunden» Reeds vftó^-.de oorlog, nadat hij
•vjaft zi^n r,êis" door Indonesië was teruggekeerd, verklaarde Mussert*
dat het nationaal-socialisme daar reeds in ^óepassing was gebracljr,
Wanneer men voor de radio &e legerbericht en ^oort, dan kan men er

, bij denken "das"©berkomfKandó dea^ Wehrmööht gibt be&ormt" en men
hééft de berichten yen ̂ tijdens de bezetting De 'foto's, welke drie
dagen na het begin van*hét.pöllt:iee3. optreden reedè werden gepubli-
ceerd in de p-ers hier te la.n'de, lagen reeds -long klaar. Er zijn er
bij, dié 1̂  é 8"jaar gél.edén ifi'AustraiiS zijn opgenomen. Wat men
ook niet kan ontkennen,, iejv dtVöt $ha.ns, ftêt als n-8 de bevrijding
dqor de Engelsen, Japöriiiers .woerden., gebruikt: in de str,ijd aan de
zijde van de Nederlanders. Slachting op Cèlebes. Door','de RegeMng
is een onderzoek naar deze zaak ingesteld, waarbij bleek dat tussen
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tüSeen dé 20.000 en 30.000 Indonesiërs het "leven hebben gelaten.
IntüssënJ hangende dit onderzoèkr-"*iS de/betrokken officier over-
geplaatst n'êar BalSavia en aldaar tot Politie-Qoïnmissöris benoemd»
Verder'.hoort men thans geregeld spreken over d;e duur van déze
strijd. Dit zou'een kwestie zijn van drie è^vi"ers weken. Dit zei
men "ook"in 1941, aan Duitse"zi<Jde, toen Duitsland de Sowjet-tTnie
aanviel. Ook thans weer' de tactiek van de verschroeide aarde, ge-

' lijk als toen. Deze'stfijd duurt*long et?, «uitenden jongens zullen
öldaör hun leven laten. Bé weerstand neemt steeds in-hevlgHeld
toe ên"de Regering zal di't'-ielf .moeten toegeven: De berichtgeving
•wordt thahs al geregeld vertraagd en waarom? Het zal jfi deze '
strijd,fiet gaen'als met Hitler, die in zijn eigen nest, Berlijn,

:wèrd*uitg_ëJt*öétd| zo zal "ook deze strijd in Batavia .wp'rden uitge- '
Vochten*. Dan JSal de laatste*Ned6rlander van Javerwordên •-.geworpen,

^Agressïè^wordt bestreden-met .agrèSsie eir haét ms>,,haöt. .ïieze is
•bij'de•Inclonêsische<*bevoiking niet,minder sterk ais bij ons in
'40,, Sèn*g£ede verstandhouding &et Indonesië-is voor beiden vSn

, het grootste belöfig, dpöh deze is/door de thans gevoerde „politiek
onmogelijk'gemaakt'* Onire houding is van het 'begin af duidelijk
g$wêest,"Elk gêw6lddadig:-optreden is door ons verworpen,"ösii welk,
standpunt wij thans nog vasthoüdênK Ieder volk heeft ;recht op een

.eigen.regeringt Tijdens de bezetting hadden"wlj eefi*dure ^eêd ge-
zwóreft dm de strijd tegen het"fascisme voort te Zetten en toen 4e*
ze öntwikkelifig bekend werd! 'trokken 30 »ÖOQ mannen1 naöt del^arkt*•
ha5.ïefl.in*Anïst6rdSm, waÈfr*wijiLopnieu.w.,h$bbèn gezworen- d-e strijd
niet té staken-tot é'aiï hét ,;op"fre'den in ïhdlS e^ einde is gekomen,

,^3,j,breken o&s wpord niet. Onze leden biosoQopTOp-erat'eurs weige-
ren fl)lms met OQrïö^eh'andèiiftgëri te draaien.' Toen;shedeïüiiorgen de

- ^Volen^am" zou'vertrekken met troepen naar Ii}dbnfe^i4, hebben wij
' gezegd: "(Jeen jongen moer 'naar Indonesië'* Sn hierop-'ging de hele
Jünstetfdömse haven wplatw. Onze houding moet zijn7;^om door poli-
tieke stakingen de Regering Beel te dwlïigen(*weg-te gaan. Wanneer
de opmars naar Bjok Jakarta plèats heef t.mógt-èn.élle, arbeiders eer-
opmars naö r Den Haag* "beginnen, 2egge6 wij, opdat -onze jongenê te-
rug komen* "Onze jongens moeten terug, d6"verliezen"zijn groot~en
worden niet bekend gemaakt. Wij'zullen'strijden'nét zolang tot-
elke "jongen weer bij zijn moeder of vrouw-is.'.Wij^wlllea'een vrij
IndpneslB en"een ^i*ij Nederland. Begrijp waarom het ga a tv De klok
.voor- of a ent eruit.'of ons'laM zal^blijven eeü reaoticfiiaire uit-
hoek in"West-Europa, een stootblólc tegen Sow j ét-Rusland» Ons lond
Aal moeten kiezen tussen Waahifïgton en Moskou». Washington, het
teken van het ondergaande kapitalisme én Moskou vernieuwing der
wereld'en heerschöpp! j der^arbeidersklasse. Niemand van ofis wenst
oorlog. W13*Verletten ons tegen de plannen der wereldreactie.Wij
aeggen^niet. dat, oorlog onontkoombaar is. integendeel. Wij""b6sëf-
fen dat" aat zo goed als Stalin. toen in de strijd tegen het Hitler-
fasclsme, Stalirigrad was gevölleni Leningrad omsingeld en'Moskou
in het gezicht "van de moffen tras gelegen, hij ondank-s dat; de.
strijd voortzette* Churohill zond"tóén aSn Roosevelt een" têlegrcfi
dat deze geen materiaal meef'hoeaWe te sturen naar Rusland, omcict
daör de strijd .was afgelopen. Toen ssprak Stalin,van vo-lhoüden en
dat de kracht van de Duitse legers afnam; TOen 'kVram "de oorlogs-
industrie in Rusland goed op gang"en hij, Stolin, verklaarde ver-
der, dat het bruine Aons,ter vanuit "Rusland zou wordêft verdreven.
Dit was• een woord uit een ooradunlstischè overtuiging. Dit was in-
zicht van maatschappelijke ofttwikkellng. De arbeiders liggen onfer
in de kapitalistische wereld* Zij: mogen werken zolang er aên w. rit
verdiend. De arbeidersklasse is echter'sterker den de reactie ou-
danks hun Uniformen^van vergane^glorie.. Het kapitalfsiae- gaat hoor
macht verliezen. Yroeger was dit een &ÏQÖ&, doch het voorbeeld



voorbeeld hebben wij, nadat ̂ £917, de arbeidersklasse in Rus-
léhd ïtet'Tsarisme wegjoeg én'Hè Unie van Sowjet-EepublleRan
stichtte* Het dollörkapitallsme ïnoge maöhtlê schijnen met hun
atoombommen en grote vloten,'doch zij éteunt daarbij ölleen~op d6
macht"van de Arbeidersklasse,"zolang deze zich~van die macht Met
'bewust is. Dit bewustzijn moet worden"versterkt» Wij weten dat
wij vandaag nog in het defensief zijn, doch morgen kunnen" wij in-
de aanval zi.jn» Zelfs de meest progressieve bladen zijn thans
spreekbuizen "Van de koloniale TOpati4 alleen de pers. welke In
handen Is vön de arbeidersklasse brengt"over de strijd'in Indone--?
slê de juiste berichten. Ook hier is'het "De Waarheid"; die de '
waarhêi^ brengt. De bourgeoisie beschikt over veel grotere pers,"
radio,"terwijl zij éelfs dekansel misbruikt om de arbeiders nief

". ~ tot Alt "bewftstzljti .f ê" Blatenkomene '.$&•$ ,'diiBv dis;'Sympathiserende'!
fcaast ons staa^ moeten thans bewust gaan meewerken in de C.P.N̂
Dan pas §al de eenfteld' worden gesfteed in de arbeidersklasse en
zullen wij "in staat zijn de"dood*t6, breng-en aan, de\oorlogsdrl j-
vers en uitbuiters der kapitallstiscfte wereld. ÏJön. zullen wij Ne'
"derland brengen, met de aftdere bè\rus1|geworden naties, aon de zij-
de "van het órbeidersproleteriaat* n

Nadat/spreker zijn rede had bêftindigd, w.prd door de voor-
zitter gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen, waarvan
echter door niemand gebruik,werd gêmaakA, " " * " *

".Hierop werd'dooi-,de voorzitter een motie, gericht tot de
Minister-President, Dr*Beel, voorgelezen,"voè de .volgende inhoud:

w Werkers van hoo^d en hand in prptêstvefgodefing bijeen"
op 30 Juli 19̂ 7; in de Casinozoal t6 Zutphe,», brengt het
volgende te Uwer kennis en verzoekt U te willen bevorde-
ren: " , ' "
l". Terugtrekking troepen? :
2; Siakiftê oorlogehandellngen
3» Hervatting onderhandelingen, ? • - , ' •

Hie'rop werd de vergadering door de voorzitter gesloten te
omstreeks 21.45 uur. .

. " 0,7.D.

Coll,: dR.
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Onderwerp: ÊïotestvergaÜeleCng tegen het gebruik

. . van .geweld in Indie. T •"*

•*» " " ^- ' • < . ' Q'S H E I M.

Kort verslag van de openbare protestvergadering, gehou-
den door "de Nederlandse Vrouwenbeweging1̂ , in samenwerking met
«de Vereniging "Nederland - Indonesië"" en "de Algemene Neder-
landse Vredesactie" (A.N.V.A. ) op Dinsdag» 29 Juli 1947 in het
gebouw "De Vereniging" aan de Willemstraat te 's-Gravenhage.

: ïn de omgeving van het gebouw werd door leden van de R. C, P.
. (Tribune), het A.N.J.V., "de Nederlandse VrouvrenbewegiAg17 en de
P. I» gecolporteerd. Verder werden steunbonnen aangeboden voor
Nederlandse militairen, die de dienst in Indie hebben geweigerd

..en daardoor thans in moeilijkheden verkeren. ,

. Er waren circa 700 personen aanwezig, waaronder een groot
, aantal Indonesiër s • Nadat de vergadering was geopend door:
*,'Mr« Maftelelne Vilma Margaretha Aurelia VOITUS VAN HAMMEj' gebo-
' ren te Wenen, 16 Augustus 1915, wonende te 's-Gravenhage, ver-
krjöeg PAX̂ L het woord. Hij 'werd met een langdurig applaus pnt-

. vangen, waarop hij jantwpordde metvwlk;zai tl begroeten met do
oude groet van de S.D:*A.P., maar dan vertaalt . in het Maleis:
"Merdeka". Hierbij hief hij de rechterhand met gebalde vuist op, .
Een .der aanwezigen riep: 1'Indonesia moet vrij», waarna een spreek-
koor van jongelui "Merdeka" driemaal herhaalde *

Palar besprak de politiële actie in IndiC en "de omstandig-
heden^, die hiertoe hebben galeid. Volgens hem .hobbep. beide par-
tijen zich gesteld óp het standpunt van hot ace oord van langgad-
jati, doch beiden zoudon het anders 'hebben 'geïnterpreteerd. Ne-
derland ging uit van de historische rechten, terwijl de Republiek.
uitging ..van het zelfbeschikkingsrecht. Hij besprak de verschil-
lende bestandssohendlrigeh aan woors'zijden, van Indonesische zij-
.de een duizendtal- en van Nederlandse zijde enkele tientallen
gevallen, "Aan de 'republikeinse zijde hooft geen gebiedsuitbrei-
ding, plaatsgevonden on van Nederlandse zijde wol. .Onder druk van
buitenlandse mogendheden' hoe f t de republiek vr i jweX alle eison
ingcwi-lligd". Verder weidde hij uit over het verloop van do on-
derhandeirngen, waarna hij -een uitspraak van SJARIFOEDINt "liever
dood d'an slaaf" aanhaalde. . .

"Neder land 'zegt", aldus spreker, "dat in Indonesië een on-
houdbare toestand bestaat en dat daarom.de Nederlandse troepen
zijn opgetreden, doch in Nederland bestaat eon onhoudbare toe--
•standŷ daar hot militair optreden elke dag 3 millioên gulden
kost on Nederland dit niét langer kan volhouden.

'.. ' " ' • • • = • • • • ••••. ~': -.'.'-. . ' . . " ' • : • ' • - Het
'Verzonden aan :• -?,. •: '.". '' '/ .'. ' -,...'•;' •
Z..E. de Minister van, -BinnonlaödSiè "Zaken,
Z.E* de Minister van Justitie, . ;
Do Heer Boofd der .Afd. 'ïiï' B van de Generale Staf,

'-'Dé Heer Hoofd Sectie III, M.I.D... Marïnesta-f,
De Heer Hoofdcommissaris ,yan Politie ;te Amsterdam, ,

' De1: Heer .Hoof doommissaris van Politie te Rotterdsim,
«' D>. 'He;er 'Hbp;fd:̂ eâ ŝ .̂î
De Heer Hoofdcommissaris -'
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Het grootste struikelblok* dat nu verhindert om to.t rede-
lijke verkondingen te komen is de aanwezigheid van de militaire
maoht, welke aanvankelijk bedoeld was als beschermingswapen,
doch nu een aanvalswapen is geworden* Wij willen thans niet on-
derhandelen met het pistool .op dé borst» Dat kan alleen als
"Dr* VAET MOQK van het geweld" dé troepen terugroept en de toe-
stand wordt hersteld, zoals die was tijdens de afgelopen perio-
de der onderhandelingen".

Palar ontving aan het einde van zijn rede een stormachtig
applaus; '

Hierna wekte een bestuurslid, een meisje (naam onbekend)
namens het A.N.J.V, de Nederlandse jeugd óp om samen met de In-
donesische jeugd te strijden tegen het voeren van "de koloniale
oorlog".

Vervolgens sprak: Gere.rd NABRINK. geboren te »s-Gravenhage,,
l November 1903, wonende te Loohem, namens de "Algemene Neder-
landse Vredesactie". Hij zeide zich te schamen deel uit te maken
van het Nederlandse volk, dat na vijf jaar dictatuur en na ken-
nis te hebben gemaakt met concentratiekampen, het aandurft thare
in Indonesië een oorlog te ontketenen. "Wij moeton alles doen om
aan dit gebeuren een halt toe te roepen. Deze oorlog is alleen
begonnen om Nederland weer in het genot van d© economische voor-
delen te stellen. Deze oorlog kan een zeer lange duur hebben en
wanneer onze. moeders kinderen baren, is dat voor de oorlog en
wanneer onderwijzers-kinderen opvoeden in de allerchristelijkste
plichten, dan staat deze opvoeding toch in het teken van de oor-
log. Het eind© aan deze oorlog kan, alleen door ijw houding worden
gemaakt.;De grote algemene werkstaking is uitgebleven en zelfs
de partiële werkstakingen hadden geen effect. "Wij moeten'onze to-
tale persoonlijkheid inzetten om een einde to maken aan deze to-
tale koloniale oorlog".

Na de pauze sprak Mevrouw Anna Aleida AIMA - HËYNEN, geb.
te Bramen, 8-1-1909, won* te Amsterdam, ~ " " " * "

Zij verklaarde, dat de volksvertegenwoordiging niet repre-
sentatief meer is i «Dit blijkt uit de algemene .stemming ten aan-
zien van het optreden van do Nederlandse troepen in IndonesiO,
alsmede uit monsèn uit Protestants-Christelijko kringen en uit
do houding van de Zendelingen* Wij moeten, de moed hobben op onze
eigen mening af te gaan. Hot gaat niet uitsluitend om kennis van
zaken, doch om het hobben van inzicht in de gebeurtenissen van
deze dagen. We.kunnen spreken vari eon ontwaakt Oosten en dit be-
treft dus niet alleen Indonesië.

Men spreekt nu van "Politieel optreden" on zelfs van "Go-
weidtoepassing van oigon soort"..HITLER is op dezelfde wijze be-
gonnen. We moeten de feiten simpel zion* Er:WQrdt nu weer ge-
sproken over do'mogelijkheid, dat binnenkort de onderhandelingen
weer zullen worden heropend, "doch is dat mogelijk na ,dozo twoo
weken. In onze democratische samenleving is alles vastgelopen en
nu moeten wij een oplossing zoeken». Wo moeten een regering hebben,
die werkelijk ons volk vertegenwoordigt* Het nieuwe elan van hot
vrijheidstreven-in Xndonosiö moet ons de kracht goven OEI to be-
reiken, dat Indonesië werkelijk vrij wordt".

Hierna verkreeg Mevrouw Mr. pGtronella Evordina ELDÈRING»
gob. te Rotterdam, 6-10-1909̂  won. te Ams'tordam, net woord,
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Zij beweerde met ontroering kennis te nebben genomen, dat
de Nedeïïandse Regering niet in staat is geweest, het conflict
in Indonesië zonder wapengeweld op te lossen» Zij besprak het
gebeuren in,£uid Celebes, waar duizenden voor de ogen van hun
vrouwen en kinderen door onze soldaten werden doodgeschoten.
"Het is juist, wat Prof.ROMIJN in "Vrij Nederland" schrijft, dat
niet wij het zijn, die het onrecht ondergaan, doch het zelf doen
uitvoeren. Over dit alles hebben wij ons diep te schamen en dit
schaamtegevoel moet in daden worden omgezet». Verder behandelde
zij de valse voorlichting van onze militairen in tndie", zowel
door de R.V.D., als doorjiun superieuren, «door wie onze jongens
tegen de Indonesiërs worden opgehitst". "Deze schande kan alleen
uitgewist worden,, wanneer wij bewijzen, dat wij waard waren in
Mei 1945 bevrijd te worden". Zij deed een beroep op "ons verstand
en onze gevoelens, opdat alleen die ene kreet gehoord zal worden
"staakt het vuren". "Geen oorlog, doch terugkeren tot onderhande-
len". Voorts maakte zij een vergelijking tussen Indie" en Spanje
en de vrijheidsstrijd, die nu nog wordt gevoerd. Hierbij haalde
zij de woorden aan "Beter staande te sterven, dan. knielend te
leven". Ha gememoreerd te hebben, dat tijdens d'e betoging tegen-
over Franoo-Spanjo -op 18 Juli 1947 op de Dam te Amsterdam, niet
over Indie gesproken mocht worden, hekelde zij de Nederlands©
demooratie. "De Indonesiërs zullen hun rechten zolang opeisen,
tot zij de vrijheid hobben-» Wij hebben de plicht om de volken,
die nog onderdrukt worden, te helpen en onze stenKzal gehoord
worden. Indie was meer geholpen met de 2 millioen, die dagelijks
voor ons leger in Indid wordt uitgegeven", aldus spreekster».

Verder deed zij een beroep op alle vrouwen om intensief
mede te leven. "De mocdors moeten het als eerste plicht voelen
zich niet alleen te wijden aan de levens van onze kinderen, doch.
ook aan die van de Indonesische, OiÊse taak is eeu o inde te maken
aan de oorlog in Indonesië». Zij eindigde haar toespraak met de
opwekking overal protest te laten horen, zowel in pr.otestverga-
deringen, als bij de "Regering,

Mej. Voitus .van Hamme las daarna een resolutie voor, welke
aan de Regering zou worden; verzonden. In deze resolutie werd de
teleurstelling uitgesproken over het foit, dat dejReggring ,tot
het aanwenden van geweld is overgegaan en het geschil niet op
vreedzame wijze heeft kunnen oplossen on eindigde met een verzoek
deze heilloze weg te verlaten en de oplossing op vreedzame wijze
door arbitrage te zoeken. ,

Er ontstond rumoer en uit de zaal werd geroepen "Eisen"»
Na kort overleg werd medegedeeld, dat het laatste in de resolu-
tie niet verzocht, maar gegist zal wordent

De vergadering werd té 22,30 uur gesloten. De collecte
voor de bestrijding van de onkosten bracht f.97*97 op.

O.V.D.

Coll.:Z/D.
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VROUWEN EN MANNEND
VAN NEDERLAND

DE OORLOG IS EEN FEIT GEWORDEN
Schande i* over ons volk gebracht, dat in de donkere tijden der bezetting,
5 jaren lang, de vaan'van de VRIJHEID heeft hoog gehouden.
De oorlog, die duizenden mensenlevens aan beide zijden zal kosten, is
begonnen.
Een oorlog, die velen voor hun leven ongelukkig zal maken, anderen van
alles zal beroven wat hun dierbaar is en onnoemelijke schade aan vele
mensenzielen zal berokkenen.
Haat wordt gezaaid tussen naar vrede verlangende volkeren. Haat, die zich

' zal uiten in wandaden, zoals dit op Zuid-Celebes^ reeds is gebeurd. Wij
weten uit eigen ervaring, dat oorlog niet te beperken is tot plaatselijke
acties. De bittere werkelijkheid heeft^ geleerd, dat deze maar al te gemak-

/ kelijk uit kunnen groeien tot een wereldbrand.
De Indonesische moeder zal haar zonen met een bloedend hart zien ver-

' * trekken om de strijd aan te binden met hun belagers, zoals W IJ dit deden
in de oorlog met Duitsland,
Hef Indonesische volk echter, dat zijn vrijheid lief heeft evenals wij, zal
deze vrijheid verdedigen tot het uiterste.

Een volk dat voor zijn vrijheid strijdt is onoverwinnelijk.
Het Indonesische volk wenst niets liever dan in V R E D E met ons te
leven, maar in volle vrijheid.
Kunt U dit kwalijk nemen?
60 millioen mensen wensen óver zichzelf te beschikken.
Kunt gjj daartegen zqn?
60 millioen mensen wensen in vrijheid aan de opbouw
van hun land te werken. , '
Kunt gij daartegen zijn? ->-. •
60 millioen mensen wensen zelf een democratische
staat op te bouwen.
Kunt gjö daartegen zqn?
Neen, dat kunt 'ge niet. Het zijn immers de idealen, waarvan wij zelf
gedroomd hebben: „Één wereld zonder vrees en nood", toen wij leefden
onder vreemde druk.
Van Nederlandse zijde is het militair optreden begonnen, of zoals het heet:
„de vrijheid van handelen hernomen".
Van NEDERLANDSE ZIJDE zal dus aan deze oorlog een einde gemaakt
moeten worden. f . , •
Wel is waar bestempelt de Nederlandse regering deze actie als politioneel
optreden, maar het is moeilijk het gebruiken van kanonnen, mortieren en
bommen en het inzetten van leger, vloot en luchtmacht als zodanig te aan-
vaarden. ,

Vrouwen en mannen van Nederland.
Deze oorlog mag geen dag langer duren.

/ Protesteert tegen deze oorlog.
Eist onmiddellijke stopzetting der vijandelijkheden.
Denkt om Uw mannen, zonen en verloofden. '
Beseft, dat iedere oorlog geestelijke ontwrichting met
zich brengt.
Doet een beroep op Uw organisatie "om gezamenlijk
op te treden tegen deze schending van de vrede.
Alleen de Vrede zal Nederland en Indonesië tot elkaar
kunnen brengen.

' . t

' : - -NEDERLANDSE VROUWENBEWEGING
Dagelijks Bestuur
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B«nt TJ voor VREDE met INDONESIË ?

U VOELT, dat het gepraat ov«r "politionele actie" een poging is
* onTde feiten te verdraaien,

T7 VOELT, dat er iets mis is» weftfieer U leest, dat er gebombardeerd
" en'gemitrêilleerd wordt. *

TJ VOELT, dat er iets niet klopt , ̂ wanneer hét woord "terrorist"
meer en meer ifi de kranten opduikt,

TJ VOELT, dat oïïze soldaten voor een onwaardige zaak worden ge-
' brttikt. '

TJ VOELT, dat de*stemming in het Parlement over de'CommunistiscBG
motie tot herstel van de vrede niet de stemming in het

* ' laftd weergeeft,»"
U VOELT, dat er iets aiet in de haak is in ons dierbaar vaderland t

Maar TJ kan het niet onder woorden brengen» < * ;»«

TSÈ WAARHEID IS.ER, JJM II DAARBIJ TE HELPEN l ^

TI bent er voor, dat Indonesiö voor ons als vriend en bondgenoot
blijft behouden i ••• ' *

TJ begrijpt dat de thans woedende oorlog een haat in de harten der
Indonesiërs iaa.it, die slechts door een radicale wending
in onze politiek weer kan verdwijnen.

TJ wil dat tjw zoon^ Uw broer, Uw verloofde gespaard wordt»
OM DAT ALLES TE BEREIKEN, MOET tl 21 CH THAHS BCHAREN AAN DE ZIJDE
VAN DE GROTE OBQEP LANDGENOTEN DIE DE WAAEBEIB LEZEN. .
TJ wil de waarheid wéten over de verdere ontwikkeling van de oor-4

* lógsverri entingen in IhdonesiM
TJ hebt een afsoRuw aan de koppen, dié TJ &o bekend voorkomen uit

* de*eer.ste jaren van de bezetting* • . *
TJ veï-trouwt hen niet, die^TJ wijs willen makefl, dot het hier

slechts een "militaire wandelingtv betreft.
U gelooft hen niet, die U vertellen: "WIJ winnen op alle Fron«tent! .

Dan is er maar èèn middel: ' . *
Abonneer* U op de Waarheidr het enige blad dat consequent

de waarachtige belangen van Nederland-in Indonesië verdedigt}
Maar bedenkt vooral: H6e meer landgenoten* z"ich thsnè op het blad

abonneren, dat de waarheid* durft te zeggen, hoe eerder*
zal een einde komen aan Het oatastrophaïe avontuur, dot
volgens een wo6rd*van het Kamerlid Nederhorst door de
regering~is ontketend en waarvan de gevolgen voor ons
volk- niet zijn te overzien!

WILT TJ VREDE i ; ABONNEERT U DAN .OP-, D E -W A A E H E I D4

TJE WAARHEID, voor, wie het juiste weten wil.
Geef TJ op als abonnè aan een der onderstaande adressen:

AMSTERDAM, N. Z. Voorburgwol 230-232
"DEN HAAG ^ Prinsegrocht 60
MEPPEE, ^ 2e Hoofdstraat 10
ROTTERDAM, He emrs ad singel 185

Typ.: RD. Coll.: dR.



A P

DE W A P E N

Aan de arbeidersklasse, aan alle vredelievende Nederlanderst

Elke dag die voorbijgaat, brengt opnieuw het bewijs, dat er aan
de oorlog tegen het Indonesische volk, waarin ons land is ge*»
wikkeld, nog geen einde Is te zien.
Generaal Spoor had'beloofd'doof een ^beperkte polltieractie"
van ten hoogste vaertién dagen de Indonesische Republiek in
elkaar te doen storten* . *

'.,'. • < :.' :- .DIT PLAN IS REEDS'KISLUKT J -

. De'Indonesiërs, die.niet onder het slavenjük van de koelie-
drijver s terug willen,, verdedigen hardnekkig hun rechtvaardige
zaak.

'̂  Steeds meer keert", zich de wereld^ognie tegeh Nederland, dat
voor hét herwinn'en van zijn eigen zelfstandigheid zo veel aan
aderen" te:-danken heeft, doch onder de regering-Béel daarvan

" ' . - - . . misbruik maakt om het Indonesische volk te pogen aan zich te
onderwerpen» l , . ;

. ; liederlatid; beleeft de .schande dat het voor het front
"--..• '.,...-.. van de Verenigde Naties wordt aangeklaagd, be-

" """ " van het in gevaar brengen van de vredoj

"MAAR ONS VOLK mi DEZE OORLOG NIETJ l'

Meer dan ooit staat het vast, dat de overgrote meerderheid van
het Nederlandse volk de weg van vreedzame s'amenwerking met
Indonesië wil bewandelen en; da't zij .de koloniale oorlog veraf*
schwt, die ons land onteert en in bodemloze ellende dreigt te
storten* , ••-.'•• ...'. . : '
De Regering, die op de Katholieke Volkspartij en de Partij van
dé Arbeid steunt, had zich door de overeenkomst van Linggadjatl,
niet alleen tegenover het Indonesische, maar ook tegenover het
Nederlandse volk verbonden, de itfeg van de vrede en de samen*
werking te.gaan»

ZIJ HEEFT OP 20 JULI DE2E VERBINTENIS GESCHONDENl
* • • • • - • • • •-. - - -,, . - . •, . • - . . •
Zij heeft -de Nederlandse militairen* 'onder vreedzame voorspie-
gelingen naar overzee uitgestuurd, Dével gegeven op hun Indo-
nesische broeders .té' schieten* dl£ slechts ;:vragen'in.:vrijheid
te mogen leven en hun land volgens eigen'.wens te'i^ogen bostureru

Dit zou niet mogelijk zijn geweest'," Indien de
Partij van de Arbeid haarmedfewprkïng tot dit on-
democratische en onmenselijke" bedrijf~ni e t had ge-

, ' , . • . ' - ; geveni ' ' .. : ,. ' ., ".' '.' '...-";;. ""'; .'/'" "'• •

De P*v,d.A, had haar kiezers en aanhangers" steeds 'verzekerd,
dat, zij'geen geweld',,in Indonesië zou dulden»
2o, lang de Ê.vidtA.i" $̂ , 'dê  r eg er ing: zâ , zou er geen oorlog
komehl '•' : . • ,. ....' ..- ' ' •• \' •'.. 't- '
De Partijraad van dé P»v.d*Av verklaarde terecht, dat één ge-
wapend conflict "heilloos, vjooj- beide naties" zou zijn, -2»



SN TOCH hebben de Ministère v§ji de/ivéd,A, modo hot bevol tot
"heilloze" militaire actie gegeven! ;
EN TOCH heeft op 20 Juli het Partijbestuur van de P»v,d,A. zich
volledig achter de militaire öveml op do vrijheid van het
Indonesische volk gesteld!

Sociaal-democratisöhe vrienden,

De leiders van dé P.vid.A. zegden u, dat zij' niet anders konden
Aandelen j omdat er anders een rechtse regering zou komen» Dat
is niet waar!

De reactie bedient zich thans van de Prv.d,A,
voor het doorvoeren van haar oorlog s-politiek,
omdat zij -weet dat een regering van Helt er en

. Gerbraïidy dit niet zou kunnen en 'spoedig door do
valkswoede zou worden weggevaagd! (

Welt er
Daarom steunen Schouten en Tilanus,/én Ger brandy, de regering
van Beo! en Jonkman! Zij gebruiken de leiding van de P«v»d.A*
als hun werktuig en deze leent zich daar t oef terwijl zij door-
gaat de eenheid van de arbe.iders on dar krachten van de vooruit-
gang te verhinderen,

m

. ' 'INDIEN -DE PARTIJ VAN DE' ARBEID, NAAST DE C OJMÜ-
NISTÏSCHB PARTIJ EN DE TALLOZE ANDERE VREDELÏE*

• VENDE KRACHTEN, HAAR'- INVLOED TEN VOLIiE INZET EN
HAAR MINISTERZETELS IN DE SCHAAL -WERPT, KAN DE
OORiOG IN INDONESIË GEEN DAG LANGER YJORDEN VOORT-*
GEZET l

Werkers van Neder land,
Vanaf de 20ste Juli heeft men gepoogd u gerust te stollen met
de bewering, dat het hier slechts een "-politionele actie van
hperkte omvang en van korte duur" zou betreffen. Men poogt u
gerust te stellen door het publiceren van "lage" \rorlies-oij-
f er s (nog altijd veel te hoog) en "juichende" Indonesiërs,

' LAAT TJ NIET BEDRIEGEN l
Men vreest uw- verzet, d-at reeds --in grote sta-
kingen en betogingen tot uiting is gekomen l

Men wil slechts tijd winneji en de zwendel voortzetten!
Intussen woedt de -oorlog verder en begaan de koloniale scherp-
slijpers elke dag nieuwe gewelddaden. /"
Intussen vallen de zonen van Nederlandse en Indonesische moe-
ders en wordt de ̂ vrucht van vele 'jaren arbeid verwoest.
Indien de reactie in Indonesië haar doel zou bereiken, "zou zij
spoedig haar póliti.ek van geweld en onderdrukking ook in Neder-
land toepassen» • '
Bindt daarom eensgezind de strijd aan, voor herstel van do vrede
op de grondslag van democratie en Êot zelfbeschikkingsrecht
van het Indonesische volk.

•• • •' -DE EENHEID VAN ACTIE -VAN COMMUNISTEN ,EN SOCIA/.L-
-DEMXR/iTENi- VAN ALLE-; VRIENDEN VAN VREDE EN VOOR-
UITGANG, IS DAARTOE DE ENIGE WBO:-J
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De Hoofdbesturen van het N.V.V, en de E.V fC, hebben samen met
het Wereld verbond van .Vakverenigingen, de eis gesteld, dat aan
de vijandelijkheden onmiddellijk een eind moet komen.

MAKKEN EN VROUWEN VAN DE VAKBEWEGING, ZORGT
ERVOOR, ZO DEZE EIS NIET ZONDER UITSTEL WORDT
VERVULD, DOOR UW GEMEENSCHAPPELIJKE STRIJD
D E K R A C H T VAN DE ARBEIDERSKLASSE TE
DOEN GELDENI
Vormt in alle bedrijven, buurten, dorpen en
steden. .
COMITÉ" «3 VAN ACTIE VOOR DE VREDE:

voor het onmiddellijk staken der vijandelijk-
hedenj voor onmiddellijke en directe onderhan-
delingen met 'Sjariffoedin en zijn Republikein-
se regering l

Plaatst u ten volle achter het besluit der' vak-organisaties vnh
zeelieden en haven-arbeiders ' der' E.V.C, tot BOYCOTT VAN ALLE
TRANSPORTEN VOOR DE' KOLONIALE OORLOG j Plaatst u achter het be-
sluit van de textiel-arbeiders en andere- arbeiders, OM GEEN
MILITAIRE GOEDEREN, TE VERREKKEN'. I STEUNT DS STAKERS l
Organiseert protest -act ie s in de bedrijven, betoogt onophoude-
lijk voor h«t herstel van de' vrede l
Laat de koloniale reactie geen ogenblik met rust!
Bedenkt dat" het leven van uw kinderen, de tfljheid en het brood
van^ons volk op het sptsl staan»
Sluit u in het gehele land aaneen tot een MACHTIGE VOLKSBEWE-
GING, om de rëgëring-Beel door een regering -van vrede en voor-
uitgang te v-ervangenj • - , ' ,

DE WAPENS MOETEN NEER l
'• ' ' • - \• ' • ' ,. . . . . . . • . . . . . . . . . . . ,. , . .. . • . . . . . v

Herinnert u de oude leuze van de arbeider sbeweg ing t *
. ' - - . ! • ' . > • ; :•'•-.'..; • ' V" ' - ' -. - • ' - ' • , ' * ,'

HEEL HET RADERlüERK STAAT STIL -
ALS OW' MACHTIGE £RM HET WlLf

De Communistische Partij van Neder-
land ("D̂  Waarheid")*

typ» t S-vD»
Coll.t dB.



CENTEAIE VEILIGHEIDSDIENST rs~Gravenha$'e. 18 Aue.1947,
Javastraat 68
tel»: 182730,

Dict* V, typ,: SVD» '..••^a*:^ )lA /* £

../Onder v/er p i
j.,'^vV' ••

• ' '" '" ' ' . . . - G S H E I M. t
> - " ' ^**

: Kort verslag van de openbare protesi>vergadering, gehouden
"' door 'de Eenheids-yak^Centralef bedrijfsgroep "Transport", op

Woensdag 30 Juli 1947, te 10 uur, in de openlucht aan de Mond-
haven te Rotterdam,

Aanwezig slechts circa 600 a 700 personen. (Allen haven**
arbeiders),

' " Anton van den BerpT geboren 23»3.190? te Rotterdam, voor«*>
zitter der Plaatselijke E,V»C,, wonende te Rotterdam, zei dat,
nu Op' 'dit ogenblik het hoofdbestuur van het Wereld «Ver bond" vnh
Vakverenigingen te Amsterdam vergadert met de hoofdbesturen van
het N,V «V.» en de E»V,C.r het spannende uren. zijn voor de arbei-
der sklasseé Spreker kaam via zijn bekende beooog over de herden-
king van de eerste vflJcwStatenvergadéring^éh 'de Indonesische
kwestie ;op het a,s, VGrtïëk van het troepen transportschip
"Volendam" en zei, dat dit een schande is voor de Rotterdamso
arbeidê sklassef aocti dat de schuld hier-.niet berust-bij de
havenarbeiders» doch bij de arbeiders in de "overige bedrijven,
die andermaal weer getoond hebben, dat zij nog niet voldoende
solidariteitsgevoel he'bben»

In een zeer omslachtig betoog zei spreker, dat niot alledn
wordt geprotesteerd tegen de oorlog in Indonesië, doch dat er
tevens v/ordt -geprotesteerd tegeli de nood Vc?Jl do*" arbeidersklasse^
daarbij uitvoerig ingaande op de loon-en prijspolitiek, torwlj-|i"'
ris vergelijkend voorbeeld de militaire uitgaven door spreker
worden gesteld.

Tenslotte bracht spreker, ha de gebruikelijke critiek op
de Scheep vaart-Vei* enig ing Zuid, het vraagstuk van dé Antwerpse
havenstnking ter sprake.Hij betoogde, dat de schopon mot "be-
smette" lading niet gelost mogen worden én dat schepen, waarom-
trent twijfel bestaat, wat de ïadinginhoüö. betreft, oveneens
niet gelost mogen worden,

Spr.eker betreurde, dat niet meer arbeiders ann de oproep
tbt deze protestvergadering gehoor hebben gegeven en zei, dat
deze vergadering uitsluitend als protest is bedoeld on als
morele steun voor de in Amsterdam plaats hebbende besprekingen
met het bestuur van het Wereld Verbond van Vakverenigingen.

'•-.*•' •• •: •» 2 -
AAN l '
Z,E. de Minister van Binnenlandse Zaken
Z*E. de Minister van Justitie
De Heer Hoofd Afd*IIIB van de Generale Staf
De Heer Hoofd Sectie III M,I,D«» Marinestaf*
De Hoer Hoofdcommissaris van Politie, Amsterdam
De Heer Hoofdcommissaris van Politie, Den Haag
De Heer Hoofdcommissaris van Politie, tJtrecht
De Heer Hoofdoommlgsaris van Politie, Groningen.
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ïehslöttë gaf hij het advies ,010 'smiddags het werk norniaai te
hervatten» •• '

, Smid, geboren $*4èl887 te de Leek, wonende té Hot*
tèrdam, secr©tarx& èe? ï4sa't gelijke E.ViC»^ onderstreepte: de
woonden van A* van: défe Berfe en fcéi. dat het solidariteitsgevoel
steeds groter wordt önde.r de arbeider s § dat de invloed >van de
EéT*0* steeds toeneemt vooral in de overheidsbedrijven* Spreker
hoopte.} dat in dé toekomst èe ambtenaren ..in overheidsdienst hun
stèin zuileft verhëffeii als teken van protest tegen het oorlogs-
geweld in Indonesië

Jan, ^Sigtïgaii^eliórea 101̂ 1918 'te R6tt^rdam| wonende te
rdami secretaris van dë^edri^fsgroep "Transport" legde

•weer de nadruk óp de woorden van A.&, van .den. Berg en ?/,Spild. en
zei, dat Vroensdagmiddag (30 ffuli 194-7) hét werk hervat kon
worden; Spreker vroeg door middel van handopsteking wie" het met
dit voorstel van het bestuur niet eens ti af j waarbij bleek, dat
hét grootste gedeelte dor toehoorders he.t werk niet wilde her-
vatten* '

J.Bestmanf kennelijk van 2 i jh stuk gebracht door deze. voor
hem blijkbaar onverwachte uitslag 7' trachtte tot drie keer ioe
de vereiste meerderheid te krïjgen» doch .telkens- zonder succes*

• *

Aftvan den Berg T hernam hierna het woord, gaf in een vloed-
golf van woorden te kennent dat men vortr ouwen moest hebben in
het ̂êftïREPf llIÜ3i| ̂öt-hî  --gea-ien-nad hóe ̂irc a :1QOO arbeiders
ha het eindigen van zijn yede het veld hadden verlaten en dus
accoord gingen met. zijn advies 0m hedenmiddag hot werk te her-
vatten en dat blijkbaar, de radicalen hier achter 'zijn gebleven,
Spreker verzocht tenslotte nogmaals stemming d.m.v» handopste-
king, waarbij het aantal voor- en tegenstanders ongeveer gelijk
:»é»*Spreker zei, dat Uit deze uitslag overduidelijk bleek* « dat
het merendeel het advies van het bestuur opvolgde en sloot; da»r-
na de vergadering,

* *

De vergadering was per st.rooibiljet aaiigelcondigdj waarvan
een exemplaar $prdt aangèhechtv :;

Het werk M'^de haven "werd door deze protest-vergadering
niet gestagneerd» , •

C.V.D.

Coll»t dR.

i
. ' ' . ' • - f •' •
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Aan de Havenarbeiders en Zeelieden.

ICameradenj , ,

Wij roepen U op om heden, Woensdagmorgen^ geen werk te

aanvaarden, maar om 10 uur aanwezig te zi^n op een grote

P R O f E 8 T V E R G A I^B''R I N" . -<*• .

achter het aanneemlokaal aan de Maashavené Het gaat tegen de

arogante houding van de SiV»Z,j die tiw bestuur niet te woord

wilde staan over Antwerpen en tegen het vervoer van troepen

en moord tuig naar Indonesië* ,
1 ' - ' : ' ' ', • ' . " ' " , ^ ' . - " ' • ' ' - 1 ' •

Aanvaardt geen werk H Komt allen ter vergadering H'
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Bedrijfskrant C.P.N.

Te Ower informatie moge ik U berichten* dat op Trijdag 25 Juli
1947 te Doesburg door onbekenden in de blikfabriek aldaar een bedrijfs*
krant der C»P.K. werd aangeplakt, waarvan ik U hierbij een afschrift
doe toekomen.

Be redactie en administratie dezer bedrijfskrant is gevestigd aan
het adres Klarandalseweg 91 te üwent.

HST HOOFD VAN DE CENTRALE

Heeaens deze:

Aan de Heer Hoofdcommissaris
van Politieg

t : K 5 E M' ' • J^>*Crttöbendam.

Coil.:
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A L B B;M S f l B E D SI J f S K R A N T.

Uitgave C.P.H'. (De Waarheid) , Redactie en administratie:
Klarendelseweg 91, Arnhem*

g I T R A E D I. T t S» •

G R O O T S E M E E T I N G I N A M S T E R D A M .

Paul de Groot rgeyt OD tot herstel van de Trede.

In een massavergadêring mét dramatische hoogtepunten heeft de mllitaifte arbei-
dersklasse van Amsterdam ten getale van dertigduizend mannen en vrouwen, in
het E.A.I.gebouw bijeen, gedemonstreerd tegen de koloniale oorlog van de rege-
ring -Beel, • r
De rede van H.Dano; waarin hij het besluit van de Zeelieden en Transportarbei'?
dersbond, aangesloten bij de t.V.G. mededeelde:

"Boyoot van alle oorlogstransporten naar Indonesië"

wofdjK met stormachtig gejuich begroet: Op de traag: "Wat staat ons te doen?",
antwoordde Paul de Groot: "Indien de transportarbeiders en de zeelieden Ons
roepen, zullen de mannen en trouwefi van Nederland, de afbeidera in~de bedrij-
ven, de landarbeiders, de intellectuelen en de Jeugd antwoorden met de algeme-
ne werkstaking•
^Tdeze'woorden volgde een langdurige ovatie, die Overging'in een bewogen
-Jternationale» Tervolgens deelde Paul de (Jroot het besluit mede. BAT HEDEN IN
EEN GROOT AANTAL BEDRIJTEN, TOOR ZOTER DB AARD TAN HET BEDRIJF HIT TOELAAT, ~
TUSSEN 11 en 12 UUR EEN SIT-DOWNSTAKING~2iAL WORDEN GEHOUDEN, (Ook dit besluit
werd met een stormachtig applaus begroet)*

Rede van PAUL DE GROOT. '

De 19de Juli, aldus begon F.de Groot zijn herhaaldelijk~met stormachtig applaus
onderbroken red*, de 19de Juli is als een schok over het "Nederlandse Tolk ge-
komen, slechts te vergell Jken^met Mei 1940„ Nadat"men met allw middelen van
propaganda het Tolk had trachten wijs te maken dat de onderhandelingen met d*
Republiek een gunstiger keer zouden nemen is de oorlog gekomen*
Hij kwam; zoals altijd, als een dief in de nacht*
Men heeft gezegd dat de Republiek Indonesië onhandelbaar zou zijn gebleken.
Toor het front van het Nederlandse volk hebben wlJ in se fw**&* Kamer aan d*n
Minister van "Koloniën'* Jonkman-gevraagd'. "Lég bewijzen óp tafel**»
"Bewijs dat Indonesië Linggadjatt hééft overtreden*"*BiJ is in gebr*k« gebleven
Alleen om het Nederlandse volk een rad voor de ogen te draaien, zegt men dat
-^ geen oorlog, maar "slechts" ten politionele actie is. Maar de eerste feiten

jeds slaan de leugenaars in het gezicht,

Bofflmenwtrrpers vallen open'steden aan, treinen worden beschotemt
Het Ned.leger valt aan met mortieren en kanonnen.

Men zegt: Dit is geen oorlog£ maar "geweldfoepasslng van «igen soort" (hoon* *
gelach in de zaal); Fel keert Paul de Groot zich tegen de voorlichting van het
Ned.Tölk. "Dé grootste leugenaar was Ooebbels. Daten de leerlingen van G o ebbe Is
beseffen, dat zij Hun meester niet kunnen verbeteren".(Applaus);
Paul de Groot wijst er vervolgens ©p,~dat de wereld-pers het optreden van de
Nedólegering algemeen veroordeelt. Met klem verklaart hij: Maar wat hier ge-
beurt heeft nletê te'maken, met de wil van het Ned.Tolk,"(Applaus).*
De Regering heeft het besluit tot oorlog genomen-zonder'de Volksvertegenwoordi-
ging te raadplegen. Laten wij daarbij niet vergeten, dat de smxkvtft meerder-
heid van de kamerleden gekozen is op een program van vreedzaam overleg met de

- - 2 -
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met de Republiek. Wij Communisten zullen de verantwoording vodr de oorlog van
de hand'wijzen: wat ook Het standpunt van de anderen moge zijn.
Maar wat Is dit standpunt? De P.v.d.A.leld£ng>heeft haar kiezers het woord ge
geven, dat zij dóór dik en dun voor de vrede pal zou staan» *~
"Als wij deel uitmaken van de regering", so z<»ide de P.v,d*A«leiding, "komt
er geen oorlog". De arbeiders moesten de loon-stop maar nemen, de duden van
dagen hun karig pensioen,» fte verzetsmensen hun fooi en dé "barmhartigheid"
voor de oorlogsmisdadiger», omdat ifi "elk geval de P.v.d.A. dé vrede zou bêwa
renl" En thans zegt men, als*wij Iet niet doen, dan komac komt er een rechtse
regering, die de oorlog"voert.~Dit karakterloze gezegde hebben wij in de oor*
log zo*vaak gehoord. Het is hetzelfde praatje als van fien die zeiden: "Wannee:
ik niet blijf zitten en~de bevelen vafi Sefrs Inquart uitvoer, dan komen er
N.S.B.'ers op mijn plaats en dan wordt het nog erger. »
MAAR"1 IEDEREEN WEET DAT MEN IN'NEDERLAND NIET KAN REGSREN ZONDER Dl P.v.d.A.
SN IEDER WEET, DAT ALS DE P.v.d.A, MINISTERS HUN TOESTEMMING TOT DE OORLOG
NIET HADDEN GEGEVEN, ER GEEN OORLOG GEKOMEN ZOU ZIJN.

Thans lafit de personalistiseheeoeialistisehe minister, kam Jonkman Op de
socialistlsohe-min. Sjarlffoedin^sehieten. Maar de geaohiedenis gaat snel ia
deze dagen. Hftt karaktervolle optredefi van de heren Pel«r en Slotenmaker"d*
Bruine bewijst, dat het niet de plicht ven ean socialist ia om tekateft uit*te
leggen maar om zijn eenmaal gegeven woorden aan Zijn volgelingen gestand te
doen. Het voorbeeld van hen zal morgen en overmorgen door anderen gevolgd
worden. -" "
De Communisten staan niet a 11 eenf In Het Vrlji Tolk kon men de oproep lezen
vanIKoos Vorrink. maar men ia s er niet in, dat de grote meerderheid van de
parti jraadder P.v>M* fé̂ öff ê# &&&$ «W* Slechte onder de dreiging, dat
ÏOOB vorrlnk «n do overige bestuurders hun portefeuille ter beschikking zoude
stellen, zijn zij gezwicht.
Hetzelfde Is gebeurd in de vergadering van hoofdbesturen van het N.7*V«» waar
men zich in meerderheid fel tegen de regerlng**polltlek keerde» spreker «ijat
op de verklaring van Kerk en trede, ondertekend door prof.lering en Ds.BuBfces
(Applaus), Tevens op de oproep van de Katholieke jeugd, «De Toorts». Hen vraa
«at «ij doen moeten» Bat wijst zich van zelf» Onze eerste plicht is solidari-
teit met de Republiek» Wij zullen vrijheid en reent voor Indonesi» en voor on
zelf verdedigen, foen er gestaakt werd tegen uitzending van de Ie divisie* da
ten velen nóg, dat wij overdreven* Men geloofde immers in het woord van Jhr,
Van der Goes van Haters, die gezegd heef 11 "Wij'staan er garant voor» dat de
troepen niet voor geweld zullen worden, gebruikt*** Thans staan wij voor een
langdurige strijd» De Republiek kan niet vernietigd worden* Wij zullen al onz
kracht inspannen voor de staking van de vijandelijkheden* VANAVOND HEEïT
HOLLANDS GLORIE, DJS ZEEUEDJSN. HET VERLOSSEND* WOORD GESPROON. GSEN tóAtf MELgR
ta&AB EST ÏRONT, GBKE KOGEL MEER VOOR Dl OORLOGSVOERING, Dï JONGSNS8 BIS NOG H
NEDERLAND ZIJN ZULLEN HIER BLIJVEN (Langdurig applaus)*
Als Hollands Glorie roept, dan zullen allen, de mannen en' vrouwen ven Neder-
land, onze jeugd, de arbeiders la de steden, de landarbeiders« de boeren en
de middenstanders, de intellectuelen, hun woord volgen»
Zij zullen zich dan gereed moeten maken voor een algemene werkstaking*

Typ.i BD*3
Coll.: dR.
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DOBDBECHT.

Door de Directie van de Mij* "DB SCHELDE" te Dordrecht
werd op Woensdag 0̂ Juli 1947 medegedeeld, dat één der
-werknemers, Korne lis STEK, geboren te Beerta, 16 Mei
wonende te. Dordrecht, Glazenstraat 85, heeft getracht het
personeel der fabriek aan te zetten om uit naam van het
gehele personeel der fabriek een telegram aan de Regering
te zenden als protest tegen de gevechtshandelingen in
Indonesië.

Hij trachtte dit te bewerken bij twee ploegen» Door de
eerste ploeg werd hiertegen heftig geprotesteerd. Hierna
stelde hij voor een telegram te zenden uit naam van een
groot deel van. het personeel. Ook hiertegen werd geprotesteerd
en geantwoord, dat hij zulks dan maar moest doen, met de leden.
van zijn partij n̂ Jjj .v:Q_- ]i - Door de tweede ploeg werd hem geen
antwoord gegeven en gingen ai j aonder enig resulaat uiteen.

Bij onderzoek is niet kunnen blijken of wel of miet een
telegram door S2EK is verzonden.

Genoemde STEK is voorzitter van de bedrijfsgroep Metaal
van de E.Y.C, en lid van de Gemeenteraad ( C.P.H.)te
Dordrecht.

Dordrecht, }1 Juli 194?,

Verzonden aan.:
de heren
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

Javastraat 68 te 's-Gravenhage
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof

Eaamweg 14 te 's-Gravenhage
Hoofd-van de Intelligentiedienst der

Kon .Marine-Westplein 12-Hotterdam
Burgemeester van Dordrecht.
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afdeling Leerdam van Aa G.P.N. L E E R D A M , 38...Jtoll 19...47*

TYP V» Nadat op 24 Juli 1947 bij de bewoners van Le«rdaja,door de
leden van de afdeling Leerdam van de C«PftK«r>aiaf letten huls aan
huls waren bezorgd(een exemplaar van deze pamfletten voeg ik
hier b IJ), werd op 25 Juli 1947, te 7*30 uur namiddag, op een ter-
rein gelegen achter het hotel"Kempllaan het Dr Voogdplein te
Leerdam, e e n openlucht samenkomst gehouden waarvoor door de
Burgemeester der gemeente Beerdam toestemming was ge r Ie and.

Als spreker trad daarbij op Be r tu a vat) der Ham, d Is trio t sse ere
tarls vanode 0*P,N* te Rotterdam.

Aan het spreekgestoelte w*ran een vlag en verschillende span-
doeken gehangen,waarop allerlei leuzen stonden*

Voorts was op het terrein aanwezig een auto van het dagblad
"De Waarheldnwaarln zich een luidsprekers Insta Ha t Sa bevond*

Door enkele leden van de ü*P*19»werd gevaat met "De Waarheid"
f en MDe HutterSvan dit laatste blad wordt hierbij eveneens een

^ 63? * IL <^"") exemplaar overga legd*
% " op net terrein waren olroa 150 personen aanwezig*

De samenkomst werd geopend door L, va n Maaften/voorzlttor van
de afdeling I* e r da* van de E *V* u «wonende te ^aerdam^^aantje vajt
Iperen 24.net; speet hem dat de belangstelling voor deze zoo be*
langrijke vergadering niet groter was .Daarna schetste hij In
het kort de situatie In Indle en herdacht hij de gevalle ben.

( Hierna verkreeg B*v,d*Ham het w oord «Deze begon met te zeggen
dat kort geleden In de gemeente ^ o r dam een oude man met een
grote snor had gesproken over Indle en dia meende dat er In
India op los geslagen moest worden*Hlj laakte dit ten zearste.
Voorts memoreerde hij In kort de bezettingstijd die wij hier
hadden mee gemaakt en waarin zoveel Illegale strijders voor de
vrijheid waren gevallen.Dat het Indonaslfeéuvolk precies eendei
snakte naar de vrijheid als wij In die tijd.Varder dat onze __
zullende yatffirIflfi met de snorrebaard aan het hoofd van uit
Londen allerlei mooUbelöïUJiJ had jjttdWAh, !•*«!• dat van al die
beloften nleta was terecht gekomen».

Kaar zijn zeggen had het IndondstéaVvolk met haar regering
alles gedaan om met Nederland tot e -n aoccfrd te komen en zich
aan het verdrag van Liggadjatle gehouden,terwijl dit verdrag
door Nederland was ge schonden^a n de Nederlandse zijde niets
was gedaan om een goede verstandhouding te bewerkstelligen*

het »oofd van het Bureau
Oe n tra Ie Veiligheidsdienst ülJ

AAN

a-GRAVEKaAGE(Javaatraat 68).
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ja l j eiste daarom In naam van de Nederlandse jeugd voor wier ba»
langen hij op kwam,de onmiddellijke terug trekking van de Heder
landse troepen,opdat onze jongens aan den opbouw van ons land
konden heipan «Voort gaande ze 1de hij dat de anorre baard Gerbran-
dy en Barle Jozef Beel dezen oorlog hebben gewild en dat zij waa
ontstaan door de Influistering van Ame r Ike,Engeland en G-r leken-
land, e r aan toevoegende:MDlt la de Truman doctrine",.
Voorts hekelde hij de P.v.d.A.als zodanlg,dooh julgtè het toe

dat voon aanstaande leden uit deze partij haar thans de rag toe-
keerde.Kaar hij vernomen had was dit ook het geval met het ge-
meenteraadslid der gemeente Leerdam de heer Mans 'dié haff bedankt

iiIj noemde het geheel een antl-communlstlsohe hetze»
Toch zou de C .P. N .h» ar standpunt zelf bepalen en zich niet la-

ten verleiden tot het proc4ameren van ean algemene s tak Ing, daar
dit de Nederlandse zaak zou scha de n. Om een einde te maken aan
dit bloedbad wees hij als middel aan,het zenden van telegrammen
aan de regering waarin men het beleid der regering Inzake Indlë
zou afkeuren. •

Ten slotte verklaarde hij dat ook de afdeling Verdam vanée
C.P.W.een telegram van alt deze samenkomst zou zenden aan de
regering,v?aaj«ln de arbeiders van Verdam hun afkeuring over het
beleid dervragerlng In India' kenbaar maakte*Jiilj verzocht toen
allen die daarmede aocoord gingen op te staan*

Door circa 30 personen werd daaraan gevolg gegeven.
ülerna sloot Van naaf te n voornoemd te SI uur de samenkomst.
Bij het verlaten van het terrein werd op ean plaatje de

nationale gedraald.
aet geheel had een rustig verloop*

De Inspecteur van Politie.

•v .d .Boomgaard) •



LANDGENOTEN l

De leerling is geworpen! Nadat door de verregaande tegemoetkomendheid van de
regering van de Indonesische Republiek overeenstemming over de uitvoering van het
accoord van Linggadjati nabij scheen, is met ruwe hand in de loop der gebeurtenissen
ingegrepen. De regering heeft thans besloten de wapens te laten spreken. Zij wenst
niet af te laten van haar doel: de militaire bezetting van de Republiek met Neder-
landse troepen als steunpilaren van het herstel van het koloniale terreurbewind, zoals
dat reeds in Zuid-Celebes is gebleken.
De minister-president heeft in zijn rede van Zondagavond vergeefs gepoogd deze eis
te rechtvaardigen. Het , feit is niet uit de wereld te helpen, dat de Nederlandse
regering met haar ultimata Linggadjati heeft verlaten.
Thans is het accoord van Linggadjati geheel verscheurd. De regering-Beel heeft haar
program, waarmee zij zich aan het land heeft voorgesteld, verloochend; zij heeft de
politiek van vredelievendheid ten opzichte van het Indonesische volk, die in de
Koninklijke rede van 7 December 1942 was neergelegd, de rug toegekeerd.

Hiermede heeft zich hei noodlot voltrokken en is
thans definitief de band tussen Nederland en
Indonesië doorgesneden.

De oorlogsverklaring aan het Indonesische volk kan geen ander gevolg hebben dan dat:

Indonesië thans v o o r g o e d voor Nederland
is verloren. k

Dat het zover is gekomen, daarvoor draagt mede de leiding van de P. v. d. A.
verantwoordelijkheid.
Zij heeft haar toestemming tot de vorming van een koloniale militaire macht in
Indonesië gegeven, terwijl zij zich er voor garant stelde, dat deze niet voor geweld-
dadig optreden tegen het Indonesische volk zou worden gebruikt.

De P. v. d. A. heeft haar aan de kiezers
gegeven woord gebroken.

Minister Jonkman legt thans de politiek ten uitvoer van Gerbrandy en Welter.
Het aanblijven van deze regering, in het bijzonder het aanblijven van de ministers
van de P. v. d. A., is een aanfluiting van de democratie.
Het besluit van de regering voert ons land naar de catastrofe. Het heeft een
broederoorlog ontketend, die zowel Nederland als Indonesië bloedige offers kost.
Het besluit der regering stort ons land in een avontuur, dat voor ons volk slechts
toenemende lasten en verarming kan betekenen.
Wij zijn er van overtuigd, dat zij die deze ramp over ons land brengen, hun doel
niet zullen bereiken. • t

Wij roepen alle vredelievende en democratische Nederlanders op, zich thans aaneen
te sluiten. Geen enkele steun aan de regeringspolitiek, onafgebroken actie tegen de
koloniale oorlog, tot de vrede in Indonesië zal zijn hersteld l
Onafgebroken protest tegen de schande, ons volk aangedaan, moet in de bedrijven
en overal elders weerklinken. De oorlogsregering-Beel moet vervangen worden door
een vredesregering, die Onmiddellijk een einde maakt aan de vijandelijkheden.

NEDERLANDSE MANNEN EN VROUWEN l
Weest eendrachtig en vastberaden l In deze dagen wordt niet alleen beslist over
het lot van onze kinderen, over de eer van onze natie, maar ook over de, toekomst
van Nederland. De vaan van vrijheid en menschelijkheid, in de bezettingsjaren zo
hooggehouden, zal ook over haar nieuwe belagers zegevieren.

, HET PARTIJBESTUUR VAN DE C. P. N. (DE WAARHEID)

LEERDAMMERS!
Bezoekt allen de openlucht vergadering op
Vrijdagavond 25 Juli a.s. in de tuin
van Café Kemp. Aanvang 7.3O uur

Spreker: Bertus van den Ham
Distr. Secr. van Rotterdam.
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roening,

Maar aanleiding van onderstaand bericht, voorkomende in
"De Waarheid" van 26 Juli 1947, wordt bericht, dat bij
onderzoek is gebleken, dat te Amsterdam tot heden toe in
geen enkele bioscoop door de film operateurs gehoor aan de
desbetreffende opdracht is gegeven. De verwachting van de
bioscoop-directies is, dat dit ook in de toekomst over het
algemeen het geval zal zijn. Overigens is men van
dat met het oog op de orde en rust in de filmjournaals
niet veel nieuws betreffende de oorlogshandelingen in
Indie zal worden gegeven, \n porlogs journaal s in de bioscopen.

Operateurs mogen ze niet draaien.

Het hoofdbestuur der Bedrijfsgroep "Bioscoop en Theater"
vaP- ^A Üii V -G - heeft de bij haar aangesloten filmoperateurs
opdracht gegeven alle passages in films, die direct de
oorlog in. Indonesië ondersteunen, als uitbeeldingen van
troepentransporten, oorlogshandelingen, enz. , uit de jour-
naals te weren en niet te draaien. Het bestuur meent, dat
gezien de houding der Regering, die lijnrecht tegen de ge-
voelens van alle vredelievende Nederlanders is, alle pas-
sages die eenzijdige voorlichting .geven verwijderd moeten
worden. Het besluit is ter kennis gebracht van de Neder-
landse Bioscoopbond, de Indonesische Vakbeweging en het
Wereldvakverbond. "

L-2.

Aan, ..Hfd C, V. D.,
' Haag.

1000-4-47



Amsterdam! 2

Ho. 6930-»47 l—~—
Datum:

G ' LJ~:-~~̂ ~.-̂ 7-~~~~"? p&uywzi
arslag van de openbare"protestvergadering, t e gek KL.'b. gowaiLt
a .Indonesië/' onder auspisi'ën van de vereniging ïlederland-

Indonesi'é en de -vereniging Nederlandse Vrouwenbeweging, gehou- ;
den te Amsterdam, op Zaterdag 26 Juli '1947, te 20 uur, in de
Apollohal. .
Deze vergadering was aangekondigd door middel van aanplak- ;
biljetten en was toegankelijk op vertoon van een toegangsbe-
wijs, a ƒ 0.25. :
De leiding berustte .bij: Trees HEXLI&SKS,. e/.v Soe'nito, geboden- \e 2wolle 18 October 1915, wonende' üerrit van der Veenstraat

51, te Amsterdam. ( Bestuurslid van de ïïed.Vrouwenbeweging),. ;
'Sprekers waren:
\/ Elisabeth glBTELMAl» geberon te_Echtveld 11 December . •
1892, e/v. vVü^Sluis, v?o*e*t*e MJX. 15!}, te Amsterdam. { Ge- .,
meenteraadslid voor de ï»:v,d.Arb. en bekend strijdster voor de j
vredesgedachte). ' i
fc/ Hendrik Ma t the jas van RAMDWIJK, geboro». te Gorinchem
9 November lyOy* onderwijzer, wonettéte Otadionkado' 88» te Am-
sterdam. (Hoofdredacteur n Vrij Hederland" en bestuurslid
van de vereniging " Iederland- Indonesië*".
3/ Lambertus Hioodemus PALjiR, gebore-H- te Roeroekan (Menado)

'5 Juni 1900, wonê55o UltoJwaQgdonatraat 51> te Amsterdam.( Hij
.; , bedankte als lid van de E.v<»d0Arb., inverband militaire actie

: in Indonesi'ë en zal zijn Kamerzetel ter beschikking stellen,}..

4/ Johannes Jacobus EÜ6KES, geboroja-^e Utrecht 16 Septem-
ber 10'9'b?">. wöhcH8Fë~1U'liiti'o JG t^üu611 aa't gg; te Amsterdam. C Hij

- behoort tot één der zeven Hervormde predikanten, die zich
bij de S.U.A.ïo hadden aangesloten)* • .

Voor het gebouw en in de zaal werd gecolporteerd met verschil-
lende tijdschriften o.a. wüe Vlam", "E|n%. " Vrij Hederland»,
" Yferkend Hederland" en̂ .et Socialisme, In het gebouw werden
teunbonnen verkocht voor de', dienstweigeraars. De aaal, waar-
n zitplaatsen waren aangebracht, had een capiciteit voor
ongeveer 6000 personen. Aanwezig waren circa 4000 bezoekers,
waaronder een 50. militairen enj>0.. Indonesiërs. Achter het ;
podium was een doek gespannen meT"het opschrift " Spaar onze j
jongens". • . • \e 20 uur marcheerde een groep van de A.IIoJ.V. het gebouw

binnen met vlaggen, ̂g.̂ r.ô e_.̂ .4 Ĵ â .§̂ d§r̂ vgOTrjlet—ünie_̂  ge-
dragen door miJjBJ;,adLr.̂ n̂  ,>ê -̂ piicnl̂ ïte;â a2.sŵ  g'iaaïï̂ 'dei oorlog "i

_ ""̂ ""̂ onesi'é'Vj,"en dergelijke. Dêae""gro¥p'~sWrd"e"~*z:ï=ölï'""
HëF'pddïum. Tijdens het opstellen

p werd staande tt Ëe Internationale", gezongen
Q) ' ̂  " " • •Te 20,15 uur werd de bijeenkomst geopend dóór Mevr.Mr„.Soenito.

Heyligers. In haar .openingswoord verwelkomde zij de"s'fiïèTEefia'
en de aanwezigen» 2ij sprak over de oorlog in Indonesië, die
door de Nederlanders ontketend was en wee-s er op dat deze
oorlog niet noodzakelijk en onvermijdelijk was» Zij sprak
over de grote groepen der Nederlandse bevolking, die deze
oorlog niet wilden en riep een diep medelijden uit tot de
vrouwen, wier mannen, zonen en verloofden, thans in de strijd



-3" werden g@braoht.in Indones ie'/-In d.eze ptotestvergadering," t»
dus @preekat,er,̂ zal.e@n actie worden gevoerd, tot opheffing
de ooriogrfiierna gaf zij het,woord aan Eevrev.d, Sluis.

JL
Deze apfrookfltQj? begon o va E de politionele actie, die door de
Nederlandse Regering is ingezet in Indonesië. "uit wordt ge-
noemd een politi/5/êle actie, maar wij weten allen, aldua

- qteTj dat dit oorlog betekend.-'Zij wijdde uit over de verschrikt
kingen van een-oorlog* die -W&4- allen sso van nabij hebben ge- v
zien en mede gemaakt.@i>e oorlog in Indonesië ia geen opgedron**

?en oorlog» maar dit is een oorlog^ die. wij zelf hebben ontke-*end. En vanavond spreken wij uit met grote bezorgdheid "Waar
leidt dit heen?" Er is bij ons pijn-om^de merale en gê itëlijkè;
verwqrd^aKftvdie „ ook de.ae oorlx>g brengt * -Spxeelĉ iaJ memoreerde : ,
dat wfrö^ngrote sohuldtho*(Éfe» aan Indonesië door de^JOO^aar
koloniale overheersing^TIk weet .het̂ ŷ alduo Bpi;uuka lui'> wi j heb*»
ben ook wel iets goeds gedaan in Indië, maar het verkeerde,
door de koloniale overheersing, overtreft verre het goede.
En nu zullen'wij het.de Indonesiërs laten weten dat er in Ne- :
derland honderd duizenden zijn die-deze oorlog niet willen» Wij
zullen het onze Eegering duidelijk maken dat wij deze broeder,*
moord niet dulden* Wij. zullen onze stem doen horen aan Q-erbran.̂
dy en zijn aanhanger^y Spreekster zette nog cd.teen het doel

/ ., „**** van het gooialismeySgr haar streven naar vrijheid en recht :en ;
L ** eindigde met een^ oproep to.t de aanwezigen om te strijden,met

alle Ett̂ . ten dienste staande middelen, voor de vrede tussen.
Nederlanden Indonesië. - • • . . . ' •

werd het woord gevoerd door de Iregr Handwijk
geschiedenis van de afgelopen twee jaren̂ -alclui'a :

-tassen de jonge staat Indonesië en Nederland, is een
eensohafceling van aarzelingen* prijsgeven en hernomen stands '
punten en verwarring, waarin tenslotte een duizendmaal doelbe*
wuster en wilskraohtiger oppositie haar zin gekregen heeft V -
En nu, op net moment waarop de kanonnen spreken* wil men ©ns,
Hederlands volk, in slaap sussen met een politipjdêle actie,
geen oorlog, een beperkt doel', geen volledige bezetting van
de Ee.publiek, wapengeweld ter uitvoering van het vriendschaps-
aoooord ena. I)e oppositie heeft gewonnen in dubbele zin, om
het gelukt is .progressief Nederland als haar uitvoerders te
charteren, ,. . , v -

l/ii- • - ft* t* f***
Yervölgêns/̂ frak hij »¥̂ j? liet; schënd«« van de demaraatiélijn.

(/Uè Ministe r-*Presid ent heeft gesproken over het duizenmaal
aohenden van de • demarcatielijn door dé Indonesiërs en onaö mi-;';
litairen hebben deae lijn niet, of nagenoeg niet geschonden?'' |
Hierop las spreker een citaat voor bit een in Batavia ver—
sohi-jnend blad genaamd" In het Vizier", welk blad onder de
militairen aldaar wordt verspreid en waarin het navolgende -
stond vermeld; "De Nederlandse militairen zijn wel in het be**,;

' zit van. ëeïi sohietwapen maar niet van kog.els. Dit was, volgens
de schrijver in genoemd blad, geen bezwaar, want dan _gebruiken i
zij maar hun blank stuk staal waarmede zij de tegenstanders -.••;• J
aan de grond vast konden priemen. ( geroep; "Schande" en ê n-"'̂ ]
fluitconcert was hierop het- gevolg.) . „, . ,

blad, aldus spreker, moet Minister Be e l -bekend zijn, ter*»,
wijl hij met de inhoud hiervan op de hoogte moet zijn, of '-iöfe --.
dien zulks niet het geval is dan .dient het toch op de werkta-
f el van Minister Jonkman voor te komen 7 , >:
Hierna sprak -hi^ over de terreur die t .Volgens hem, in Batavia/

Mevrouw Schermerhorn had 'hem persoonlijk medegedeeld'
indien zij Nederlandse militairen in de hospitalen



zij haar .naam niet durfde te noemen, dit uit vrees vooc
moïest van de zijde der militairen,

U> Door in Indonesië een koloniale oorlog te ontketenen, begaat.Ne~
derland een medelijk kwaad en een politieke dwaasheid» Nederland '
heeft het overleg en d,è arbitrage, als middel ter beslechting
van geschillen aanvaard en daarom heeft Nederland geen recht de
wapens op te nemen, zolang deze arbitrage niet is ingeroepen.*-'
Hij eindigde met het voorlezen van een gedeelte ait het Indonesi-
sche volkslied,

i i, • .

Ha de pauze werd het woord gegeven aan -ge heeavPalar. Bi;) het ver-
. schijnen van deze spreker op het podium, werd er daverend geap~.
plaadisseerd en werd door de aanwezigen staande, waarvan dé
meeste met gebalde vuist, de'Internationale*gezongen. Spreker
dankte voor deze ontvangst."Dit lied, aldus spreker, herinnert
mij aan mijn oude partij, de S»D«A*P», waar ik nu met heimwee aan
denk.-'Hij sprak over het standpunt van de P*v«d.Arb., betreffende
Nederlands^ Indonesische kwestie, , we Ik standpunt hij niet deelde •

' en /tfaarjürfaeze partij had^^verlaten.
Spreker stond uitvoerig stil bij het accoord van Linggadjati en
hoe dat is bereikt namelijk door de Nederlanders via hun histori-
sche rechten en door de Republiek via haar zelfbeschikkingsrecht*
Daarna sprak hij over de argumenten door de Nederlandse Regering
aangevoerd ter ontketenen van de oorlog, n,l, dat de Republiek
de grondgedachte van Linggadjati verwerpt en de onhoudbare. toe-
stand in Indonesië">-"Zou deze onhoudbare toeat^nd, aldus spreker,
geen betrekking hebben op de enorme militaire uitgaven voor Ne-
der land? V
Vervolgens - sprak hij over het beroep dat pr*v, Mook heeft gedaan
op de vooraanstaande Indonesische leid ersC" Met Dr.v0 Mook onder-
handelen en de troepen terug naar hun uitgangspunt dan zeg ikj .
* Van. harte graag!". Maar met Dr.v, look en het geweld dan zeg
ikj " Merdekall.y .-,

.» 4-t, «*.

Ds» Buskes het woord verkregen hebbende, begon te spreken over de
historische roeping van de Nederlanders tegenover Indonesië^ In
dé vervulling van. deze historische roeping faalde onze Regering.
Het is onze diepe overtuiging, waaraan wij met diepe weemoed den-
ken, dat onze Regering tekort is geschoten,, (.Otef lui t en geschreeuw
in de zaal). Wij zijn het met de Regering eens dat er een onhoud-
bare toestand in Indonesië* heerste. Wij ontkennen, evenmin dat zij
geen lankmoedigheid aan de dag heeft gelegd« Maar op de twee-
sprong gekomen, koos de Regering het politioneel optreden, dat is
de oorlog. Waarom heeft de Re.gering niet de. weg van arbitrage
en bemiddeling ingeslagen? Dit was haar roeping. Door inzetting j
vaa het militaire apparaat ontstaat de verwijdering tussen
Nederland en Indonesië.
Over de Regeringspersonen r ulduo Da.» Dm als» o» zal ik niet spreken. ;
Ik ben ef van overtuigd dat zij eerlijk zijn geweest in hun
Christelijke- en Sociale opvattingen.( Geschreeuw uit de zaal:
" Kom er maar eerlijk vooruit, niets verbergen, durf je het niet
te zeggen enz.). Ds»Buskes herhaalde hierna nogmaals de door hem
uitgesproken overtuiging omtrent de Regeringspersonen. Wij moe*
ten thans deze Regering het halt toeroepen terwille van Indonesië*
terwille van het socialisme, terwille van het Christendom. De
Regering moet de bemiddeling aanvaarden j opdat in de kortst mo-
gelijke tijd een einde aan de oorlog komt/" . • .

Nadat nog een resolutie werd voorge&emen die aan de Regering zou
worden opgezonden,waarbij de vergadering haar diepe teleurstel-



uitspreek/ over het optreden in Indones ie j de erkenning dat
door "beide partijen fouten zijn gemaakt; terwijl er met de
meeste nadruk bij de Regering opaan w&rd/üf gedrongen door arbi-
trage en bemiddeling een einde aan de oorlog te maken, werd de
vergadering te 22.45 nor gesloten.
Opmerking: ^7 *mj* t*n**

-Dtf* vinaroaiiifiiia uliM up u uu u^r, iimiu p t i t e n d e aanwezigen
waycM- ongeveer 90 ^/oommimicHbjrnetgeen bleek door hun inter-»
raptiesi het reageren op het gesprokene en het opstaan met ge-
balde vuist. In het bi ponder werd Ba^Buskea vaak geinterrupeerd,
daar deae spreker nog al vaak het geloof naar voren braont en
blijkbaar in zijn uitlatingen niet fel genoeg was, naar de me-
ning vah de aanwezigen. De interrupties maakten op 33s»Buskes
kennelijk nog al veel indruk daar hij, emotievol uitriep dat,
wilde men met hem in debat gaan, zij dit op straat konden doen.
Dlijkbaay heeft Bs.Buskes zijn rede niet geheel uitgesprokenT

a mi' ïïf* ̂^r Haag . . J. B. 5 •
A*dam.

*dam«
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Onderwerpt .Protestvergadering
» .tegen hét Regeringsbeleid

• ; . ;»;t.o.v. Indië.. '
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Verslag van de openbare "Protestvèrgadüringj tegen-Het
. geweld in Indonesië", onder auspiciën van de vereniging NeH(

land-Indonesië en de vereniging. Nederlandse" Vrouwenbeweging,
gehouden te Amsterdam, op Zaterdag 26 Juli 1947, te 20 uur, in
d e Apollohal, . • , -

Deze vergadering was aangekondigd door middel van aanplak-
biljetten en was toegankelijk op vertoon van een toegangsbewijs
a f.Q,2?. - " , ';

* . • . • • , . • • ;• • • t

J- . . D* leiding berustte bi.1a ^r.eies';\HËYLIGERST e/v Soenito,
vgeb, te Zwolle 18. Octobèfr 1915, • Won»' GVrrit van der Veenstraat
51 te Amsterdam. (Bestuurslid" van de NeÖ.Vrouwenbeweging).

t Sprekers wiarên*
y $ EUsabetk ~_. _ -,.,... ̂ imy j. :^eb. te Echtveld 11 Decern.Ber 1892, e/v

v v»d»Sluïsij won*•<$&>Amsterdam, (GéBé'enteraèdslid voor de P,v.d.
Arbeid en bekend strijds'ter-;"voor dé 'vre,desgodachte)#

'. -2) Hondfiik ^ïatfrhqua ,van RANDWUKt gebr te Ge- ^hem, 9 Novonbor
/ 1909, onderwijzor, ^9ön. te Amstordasi* (HGC: Redacteur "Vrij

V Nederland" en bestuurslid van do vororiigint: "Nederland*»
Indonesië ", = . •- ' s

y)/ 'Laaibortua NicodoliiUs PAIiARj g eb* te Rocro-ekan (Mcnado) 5 Juni
^ 1§00» won. te Amstofaam* (Hij bedanlctc als lid van do P.v.d.

/met Arbeid, in verbandy&ilitaire actie^in Indonosio on zal zijn
Kamerzotcl tor bosékhikking stellen)*

BÏÏ_SKEStgeb« te. Utrecht 1'6'Sojotcmber 1899,
won* te 'Amsterdam, (,Hij behoort tot'ddrf dfer-zovb"h "Hervormde

,4) Jp^annqa Ja,cobus -BTJi
won* te Amsterdam, „ . . _ _ _ . . _ . . _
predikanten,-die zich bij de S^D.A.P.ha'ü'aon aangesloten)*

Voor hot gebouw-en in de zaal .werd göcoiporteerd'met ver-
schillende tijdschriften o.a. "De Vlanr', -"E^n".. ?1Vrlj Ncderlajid",
«Werkend Nederland" en "het Socialisme". In het gobouwCordon

AAN* , , . ; -.-.- • -• •* • '•• -."•:- ' * :- •
Z.E. de Minister van'Binnenlandse Zako;n •* - '
Z.E. do Ministor van Justitie . "•••' •<-• •••'- • '
Z,Ei- de Minister van •OvóTzosc-Gebiedsdelen '- r .
dHr. Conimissaris dof.:Koaing^n-: in de Prö>y,-Noord'Ho-lland. -
dHr. Hoofd afdeling JHB-vai/de Generale-Stuf". "- • •;
dHr. Hoofd Sectie-•HïyiriI;b*,'Ma^ineStafr;T ' • - ; ::
dHr; Ho o fdcommi s sar is.'1 vfear Poli tic»- • Eött erdaia^ •'•'*'.
dHi?.,: Hoof de ominissaris' van' Pblitio, Den^ Haag ">*» ; ' • • • '
dHr, Hoofdcommissaris van Politie,- üt:r*«fcfc:f ; • • :
dHr. HoofdcommissarlS'-van Poiit i-o, Groningen.-^ . "•



.* »
•wordtin stotmbètfïMa vorfcocttÈ vó^ do dienstweigeraars» De zaal,
waarin zitplaa'tscfc "waren aangebracht^ had oon eapaeitcit voor
onsov-or 60€0 pc-ï»,sonoïi.* Aar^oaig war on circa 4000 bezoekers i
•waarondor oen 50 "'militairen on 50 ïróonoslors* Achter hot podium
was oen dook gespannen mot hot opschrift "Spaar onze Jongens"»

ïc' 20 uur narchooröc e.en groep van do A..ÏJ.J.V» hot gobouw
binnon mot vlaggen, waaronder 4 vlaggen dor Gow^ut«4Jniot gedra-
gen door militairen en opschriften" als' ""Staakt do oorlog1^ "Vrode
n:et Indonesië " oh dergelijke. Doze groop stolde zich op aan weers-
zijden Van het podium» Tijdens het opstellen werd staande "De
Internationale",

Te 20, .15 uur werd d© bijeenkomst geopond- door I'lcvrouw ïfir.
Soonito»Hc3-"ligörs» In jjaar openingswoord verwelkomde zij do
sprekers on do aanwezigen. Zij sprak ovor de oorlog in Indonesië,
dio door de Nederlander $ onlsketend^as on woes er op* dat deze
oorlog niet noodzakelijk en onven'-iijdclijk was. Zi3 sprak ovor
de gróte groepen dor tfcdcrlaiidso bovolking.. die dozo oorlog niet
wildon on riepen diep aiodolijden uit -tot de V3?ou¥.(en, wier mannen^
zonen on f verloofden, thans in do strijd werden gebracht in
Indonesië, "In dq?e prot'ost vergadering"^ aldus spreekster* Hzo.l
o'eii actie worden güvoeró tot ophofTing van do oorlog"» Hiorna
gaf zij hot wqord "aan "

Deze besprak de pólifclölo aetio- oio door do Nodorlandse
of,crirg is In^ezot in Indonbsio, "Dit wordt genoemd oon politie-

' -IQ actie * maar wij wotón .alldn^- dat'- dit -„oor log betekent", Zij
wijdöo uit oVor do vers«hrikkingeri..yan 'öon oorlog, dio allen zo
van nabij hebben gozion dn modo gemaakt. "Do oorlog in Indonesië
is soen opg^drongon oorlog,, maar .dit is oon oorlog, dio wij zolf
hebban èntketc'nd. En- -vèna vond- spreken wij -.uit i.ut grotó bezorgd-
heid i!!V»raar leidt dit heen? "öEr 'is bij ons pijn om 'ei u morele en
2>oóstülijke verwording, die ook deze oorlog brengt". Zi^momo-
r^,v;rdo dat Nederland een grote schuld hooft aan ïiidonesie door
de "300 jaar koloniale overhoor sing", "Ik weot het wij hebben
ook Wei iets goeds gedaan in India, ,maar het v^rkcerde| d«or
do koloniale ovcrhceKlng, overtreft VGr'êe hot f,oodo» En nu zul*
Ion wij het de Indonesiërs laten weten dat or In Kt dor land hon-
dord duizortdon zijn die- deze por log niet willen* 7-ïi$ zullen hot
onze Regorlng du^.delijk .meteen dat vïij flezo btocdeSwaobrd niet dul-
den* Wij il^llori ohfce st'om-'dopn horen afeii Gtrbrandy en zijn aan**
hangers". Spreeksxer zette nijg lic-t , dooi. Van (hot: öbéialisine uit**
ec-n zomedtü h^t str<eiwen naar vrijheid- oh recht eti oindJ.gde mot
een oproop tot de aanwezigen om te : strijden, met alle hun ten'
dienste staande jnjddelcn, vpca- de vrede tussen Ko du r land üïi In-
donesië* . , .

Hierna, iseird hè* woord gevoerd door
"D*è gescMed«ïilf Van de, afgoiopen t^ie-e. jaren, tussan de
staat IndoïiesiQ en'.'Nèderlanö* Is, .een." aaneenschakeling van

aarzelingen* prjt|agoven $n' &6ïj«Jnic$. >taivipunten on vervjarriftg •
waarin tenslotte 'oen duifcdödmadL .doe^fcewwsteï1 en ?/ilskrafthtigor
oppositie h^ai'-f in gek^e^ckï -Jioe-fi* En rmf op .het aojaatit vjaarop
de kêtHö|m<3ïi sproken* wiï .M&&s4Q$j :;^Gde;rïan4s, voik^ in slaap sus-
s on met @en ' pc4iti^le .a^^ié(*',géén,'<w3 |̂\^n böporlrfc doeJLf geen
vollodigo' be^ef itng 'fs«L 4eV' pöpMföt&a&tj, .wap.éïisp'W.eid tor, nitvöoring
van' hat vrleMschftpgiiBèeK^''én2.*Vp in

- hot . gcjlu^C X*"f rógye^alof ...ïïodorland als '
'• - 4: 3 fc' " '" • • " ' . •



uitvoerders te charteren, .

''";-. Vervolgens besprak hij de schendingen vah do denmrcatiélijn.
" • J^De Minister'-'Pr'esident heeft gesproken'óver het-duizendmaal

: schen'den. van do dcmareat ielijn door de. 'Indonesiërs - e n onzo ml*»
: litairon hebben deze lijn niet, .of nagenoeg niet geschonden1'*
*r-J-'Hier óp las spreker- oen" Citaat voor uit.een in Bntavia. verseb.ij*

' " • - " riorjd blad genaamd trln het' Vizier", welk blad onder, do militaireii
. ï ': Aldaar wordt verspreid en waarin het navolgende .stond vormolctt
ï"c r ;"£eNederlandse militairen zijn wc\ iii hot bezit van een schiet-

. .Wapen maar niet yan kogels» Dit/was j vol'gèris';' de sclir ijver in
'•••••"" • genöenjd. blad, geen bezwaar, want ...'dan g.ëbruikon zij maar hun

' blink étuk staa>l waarmede zij de;togengt,andprs.-'han'.de grond vast
: - ' konden priemen, (geroep: "Schande" en een' iTlu-itconeert was hierop

h e t gevolg), ' . . . . : " .
"Dit blad, a34tis spreker, rooet Mini'ster-Beel bekend zijnf. ter-

;; .>ijl"hij met/de inhoud hiorvaij op'.de -hoogte moot zijn» of indien
: ' zuïKsi niet het. geval is dan dient.-hot toch op de . wbrkfef ol van

Mini ster jonkman voör.to Jcómen",, , '•*••'. '
• ••• ' • ' , . - v- - ; "" *

. " Hi'erha" sprak hij over de terreur die j volgöïBhom,, iïi Bata-
via^,bestaat. Mevrouw SQ^ermerhorü had'hoffl'persoonlijk medcgec'uolc!

- dat ai j j indien zij NetierlanAse militAireh. In de hospitalen be-
zocht j : • haar naam niét durfde te noómon, uit vrees voor rao-
lest van de zijdo.der militairen,
"Door in Indonesië een koloniale oorlog te.ontketenen, begaat
Kederland een zedelijk.kwaad .qn;é©ii politieke dwaaflhead, Neder-
lënd heeft het overleg en de varbitnge, <als middel ter beslech-
ting van geschillen aanvaard en daaröni heeft Hederland geen
recht fle .yfapehs op te nemen j zolang deze arbitrage' niet is ingo«

• roepen"é Hij eindigde met het voorlezen van e^- :gedeolte uit het
• 'Indonesische volkslied, .-"•:....-'

('- * '.' • ' . • ' • " . ' • ' " ' " ' • -
Na de pauze werd het woord gegeven aan Palar, Bij het vor-

. schijnen van deze spreker, op. het podium-, werd or davercM geap-
p'laudisseerd eh werd doqr-de" aanwezigen staa-M o j Waarvan de
möc-stenmet gebalde .vuist.j de "Internationale tr gczqî ;eh. Spreker

•* - danlrte voor deze ontvangst, "Dit .lied̂  •aldus" spy'oker. herinnert
•' mij aan mijn oude partij, de ,S.D,A,P,, wafer..ik nu mot heimwee

aan clen'k". ;Hij sprak over het standpunt- vrih 'de P,v»d,Arbeid,
betreffende Hederlanas-Indoiiesische kwestie j.-welk standpunt hij
.niet .deelde en waardoor fel j deze partij hacl nioeien verlaten»

• • * • - • " ^ ' : .' ' - - P ' " , • • ' ~ ' . '

Spreker "stond «itvöèrig stil bij ,hot-accoord van Linggadja-
'••• ' ' tl en hoe fiat is bereikt namelijk door de Nederlands via hun

historische rechten on door de Republiek via haar zelfbe^chik-
kingsfecht, Daarna sprak hij over de argumenten door de'Nederland»
se Regering-a;ang^évoerd. ter ontketen ing van de oorlog, n,l, dat do
Republiek de'grondgedachte van'Linggadjati verfjerpt en do on-
houdbare toestond in Indonesië, "Zou deze.onhoudbare toestand? !
aldus spreker,"gefen betrekking hebben op dé enorme militaire ' .
uitgaven voor Nederland"? "/ " ' ' . : ' . . - . . •

Vervolgens aprak hij. over het beroep dat prvvjMook'heeft
- gedaan op de vooraanstèiande|hdoncsische. leiders, 'uMet'.'Dr:,y,Mooi

onderhandelen on 4e troepen,,terug naar hun uitgangspunt dan zc\
"Van harte graag l", ïïuar' met pr^.v.iHöok en hot. goTjeld öan zo-;:
"Merdeka11. •"• -: ' ' ' -r ' - • - • • - . ' ' ^ ' •-^•^^-•-: • -'V ' ' •

' ' ' ' ' • • • " ' '



•• 4 •»

Ps.Buskos het woord verkregen hebbende, begon te spreken
over^dc historische roeping van de Nederlanders tegenover Indo-
nesië* ttln da vervulling van deze historische roeping faalde
onze'-Regering. Hot is onze diepe overtuiging, waaraan wij met
diepe weemoed denken, dat onze Regering tekort is geschoten,

- (Gefluit en geschreeuw in de zaal)."i/ij zijn het met de-Regering
- eens dat er een onhoudbare, toestand-in Indonesië heerste. Wij
- ';d-ntkennen evenmin dat zij geen lankmoedigheid aan de dag heeft
•-•- golègd. Maar op de tweesprong gekomen, koos de Regering het

politieel optreden,; dat. is de: oorlog. Waarom heeft'do Regering
niet "de i?eg van aro|*rdgo on bemiddeling ingeslagen1? Dit was
'haar roeping. Door inzcttlng van het militaire apparaat ontstaat

• de verwijdering tussen Roder land en;.IndonesiS»

Over de Regcrlngsporsoncn zal Ik niet spreken. Ik bon er
•"• v&i-.overtuigd, dat zij eerlijk zijn geweest in hun Christelijke _

eri Sociale opvattingen, (Geschreeuw uit de zaal* "Kom er maar
• oorlijk vooruit, niets verborgen, fdurf jo hot.niet te aeggen

enz*) Ds*Buskcs herhaalde hierna nogmaals de door hem uitgespro-<
ken overtuiging omtrent de Jlegcringspersonon* Wij.moeten thans
deze Regering het halt toeroepen torwillp van Indonesië, tor-
wille van het socialisme, t er wille., van hett Christendom» De Eo-
g er ing moet de bemiddeling aanvaarden, opdat, in de koitst mogc<~ -

• lijko tijd een einde aan de oorlog komt'1»" \ .

Nadat nog een resolutie word voorgelezen clie aan de Regering
zou-worden gezonden, waarbij de vergadering' haar diepe teleur-

• 'stelling uitsprak'over het optreden In Indonesië, de erkenning
dat door beide partijen fouten zijn gemaakt} terwijl er met de
meeste nadruk bij de Regering opaan werd gedrongen door arbitrar-
go en bemiddeling eeri oinde aan d@ • oorlog,.te maken, werd de ve-r-
gadering te 22,45 uur gesloten»

Nog moge worden opgemerkt•, dat "van de .aanwczigeïi ongeveer .
90$ communistisch georiënteerd i/vas, hetgeen blt̂ i door hun ïn-
terruptios. het reageren.op het gesprokene on"het opstaan met ge*
balde vuisi* . In het bijzonder werd Ds.Buskes. vaak golnterruw«
pcerd| daar deze spreker nog al vaak het geloof naar voren bracht
e-n' blijkbaar in zijn uitlatingen niet fel genoeg ?/a s j naar de
mening" Van do aanwezigen* ,De interriijipies maakten op Ds,Buskos
kennelijk nog al vool Indruk daar .hij," emotievol uitriep, dat
wilde mon mo.t hem in debat gaan. zij dit op straat konden doen.
Vermoedelijk heeft Ds. Buskes z,ajn rede niet goheel uitgesproken.

C,V,D,
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Doss. 6/521

Törzonden
aan:

- Tijdens het afleggen van de regerings.vj
2e.Kamer der Staten-Generaal ©p 23 Juli l
uur verspreidden de twee hieronder vermelde mannen gratis
exemplaren van het dagblad "De Waarheid" (extra editie)
onder het publiek,
l, johannes Jacobus VAN DIJK, geboren te 's-Gravenhage,
2 Januari 1904, van beroep kok, wonende Van der Gaagstraat
36 te 'B-Gravenhage (Loosduinen);

12. Adrianua Jan MOZIJH» geboren te Schiedam, 8 December
1920, van beroep chauffeur, wonende Burgemeester ïtan^ois-
plein 22 te 's-Gravenhage (loosduinen),

Mozijn is een actief lid van de Communistische Partij
He derland (C.P.N.). Hij maakt eveneens deel uit van het be-
stuur van de Bedrijfsgroep fransport van de E.V.G., afd.
Den Haag.
-T—̂ _ .Omtrent hem werd gerapporteerd bij dezerzijds schrij-
ven fsrr/382 d.d. 29 Mei 1947, waarin hij Sorijn werd ge-
noemd. Zijn volledige personalia konden toen niet worden
verkregen.

Overigens wordt verwezen naar dezerzijdse brieven',
.46 d.d. 30 November 1946 en 7 Februari 1947 (uw

brieven re'sp. genummerd Bureau B.1813/1 '46 M.tfV d.d. 11
Juni 1946 en B.8009 d,d* 16 December 1946.

op 26 Juli 1947
het Hoofd van de C.V.D., alhier.
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• Doss.25/23.

Betreft:
Reactie bevolking
op Politioneel
optreden in Indo-
nesië.

_/met de -,„,„.

•x

De radiorede van de Minister-Pres
d«d.* Zondag 20 Juli 1947, waaruit bleek, dat door de
Eegering aan Dr.VAN MOOK de nodige bevoegdheden aijn
verleend om over te gaan tot politioneel optreden in
Indonesië, werd door de bevolking van 's-Gravenhage in
het algemeen kalm opgevat.

Op Maandag, 21 Juli 1947, werd in openbare- en
particuliere bedrijven het werk normaal opgenomen. Het
dagblad "De Waarheid" verscheen/headline "Beel - Jonfc-
man gegen bevel tot koloniale oorlog". De voorpagina
van het blad, geheel gewijd aan de Indonesische kwes-
tie, bevaï o.m. een oproep van het Partijbestuur van
de C.P.N, tot onafgebroken actie tegen de "oorlogsre-
gering Beel". Op de Riviervismarkt (bij het gebouw van
de voorm.Residentie-bode, waar "De Waarheid" wordt ge-
drukt) en in de nabijheid van het partijgebouw van de
C.P.N, aan de Prinsegraoht alhier, werd door groepen
personen gedebatteerd, waarbij merendeel stemmen ge-
hoord wercy v&6r het besluit van de Regering.

Ook Dinsdag, 28?Juli 1947, werd in kantoren en be-
drijven normaal gewerkt en bleef iedere actie,om tot
staking over te gaan, achterwege.

In de avonduren evenwel ontvingen een aantal le-
den van de C.P.N, de mededeling zich de volgende mor-
gen (23 Juli 1947) te + 4.30 uur te melden op bepaal-
de punten, met het doel in groepen naar de remises van
de H.Ï.M, en naar andere bedrijven te trekken, teneinde
het personeel te bewegen het werk neer te leggen. Dit
kwam ter kennis van bestuursleden van de E.C«P. alhier,
die daarop de actie van de C.P.N, daadwerkelijk -onder-
steunden.

Op Woensdag, 23 Juli 1947, werden te + 5 uur groe-
pen personen waargenomen, o.m. op de SlachÊhuiskade
(+ 20 personen), Etuitweg (± 25 personen), tramremise
Harstenhoefcplein (i 40 personen), tramremise Frans
Halsstraat (± 75 personen). De houding van de communis-
ten gaf in het algemeen geen aanleiding tot optreden
van de .zijde der Politie, uitgezonderd bij de remise
Lijsterbesplein, waar agressief werd opgetreden tegen
het "uitrijdend" personeel.

Toen de stakingsactie bij de tramremises geen suo-
ces bleek te zijn, begaven de communisten zich naar an-
dere bedrijven, o.m. : gasfabriek. WAJLDOEP. BgSCHEE.
ENKES (Voorburg). BOBS. Slachthuis. Meerdere bedrijven
werden door de C.P.N.-bedrijfsfcern zelf "bewerkt".

Noch met de acties van buiten, noch met die van
binnen de bedrijven uit, werden'resultaten geboekt.
Reeds te 8 uur v.m. was het om en in de bedri'jven vol-
komen rustig. De onder het personeel van de bedrijven
verspreide biljetten, werden veelal terstond verscheurd.
Opvallend is, dat het districtsbestuur van de C.P.N.
voor het personeel van de H.T.M, en de overige bedrij-
ven (zowel particuliere als publieke) |wqejftoffp-fê g-
st£2£ibjndejfc&IIL liet drukken (zie bijlage ï en IlT.
Hetpersoneel van de H.T.M, werd gevraagd 24 uur te
staken, terwijl op de arbeiders van de overige bedrij-
ven - "Haagse bedrijfsarbeiders" - een beroep werd ge-
daan het werk van 12-2 uur neer te leggen.

De tekst van beide biljetten behelst niet alleen
een protest tegen de in Indonesië begonnen "oorlog",

-doch-
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doch ook tegen de loonpolitiek van de regering: een
tip voor de arbeiders, dat het een met het ander ten
nauwste samenhangt*

De vermelding in beide biljetten, dat de Tweede
Kamer om l uur op het Binnenhof vergadert om een ver-
klaring van de Minister-President aan te horen, is niet
vreemd aan het feit, dat aldaar een groot aantal leden
van de C.P.N, en B.G.P. tijdens de zitting van de Twee-
de ârner in groepen bijeenstonden. In de omgeving van
het Binnenhof werden biljetten verspreid, waarop ver-
meld: "Tegen de koloniale oorlog". "Hedenavond spreekt
Paul DE GEPOT in de Houtrusthallen C.P.N. (De Waarheid)
(zie Uijlage III).

De leiding van de stakingsactie berustte bij het
C.P.N.-lid, H.HOYENS, voorzitter van de Plaatselijke
Raad van de S.v. c.

Hoewel het initiatief tot de actie uitging van de
C.P.H., verleende de l.C.P. daarbij actief haar mede-
werking. De strijdbijl was tijdelijk begraven. Te 20
uur (23 Juli 1947) werd in de Houtrusthallen een in
"De Waarheid" en op genoemde strooibiljetten aangekon-
digde vergadering van de C.P.N, geopend. Naar schatting
van deskundigen waren slechts + 2000 personen opgekomen.
"Verwezen wordt naar bijgaand verslag (bijlage Iv).

Te + 22.15 werd de bijeenkomst ontbonden en ging
men rustig huiswaarts.

In uiterst links georiënteerde kringen was men
zich er van bewust, dat de stakin^saotie een volkoggn,
mi!̂ £ËËi2î JdL̂ eJIS£̂ P!* hoewel ïncRnffTöTK'"*lïhTerTver-
"WüMÖTll̂ ü̂ ŝIfr̂ a* de G.P.N., district Den Haag,
zich zo krachtig liet gelden.

De editie van "De Waarheid" d.d. Woensdag 23 Juli
1947 zegt onder het hoofd; "Ook in Den Haag protesten
tegen de koloniale oorlog" het volgende:

Hedenmorgen is op een aantal bouwwerken in Den
Haag het werk voor 24 uur neergelegd als protest tegen
de oorlogspolitiek der regering, Beel in Indonesië.
Bij de K.l.M. nieuwbouw werd het werk gestaakt, even-
als bij de Eijksgebouwendienst aan de Boorlaan. Bij de
Habo aan de Benbaan staakte bijna het gehele personeel,
terwijl bij VAN AARDSBNS grondwerken aan de Benbaan al-
le arbeiders net werk neerlegden.

Te Delft legde een deel van de ochtendploeg bij
OALTé het werk neer.

Bij de Blikfabrieken te Delft staakte de helft van
het aantal arbeiders het werk.

's-lorgens vroeg verzamelden zich vele mannen en
vrouwen bij de remises van de HTM in Den Haag en tevens
bij een reeks van bedrijven, teneinde met de arbeiders
de stand van zaken te bespreken. Tot een protestactie
kwam het bij de HTM nog niet. De extra editie van onze
krant vond wederom grote aftrek en voor ons gebouw be-
spraken velen de nieuwsberichten van de dag.

Hierbij gaat tevens een opgave van de bedrijven,
waar d.d. 23 Juli 1947 werd gestaakt (bijlagen T;.

Aan het Hoofd van de C.7.D., alhier
Verzonden op 25 Juli 1947*
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De oorlog in Indonesië is een feit geworden.
Nederlandse jongens zijn egn heilloos avontuur in gedreven door
de oorlogsregering Beel, die de volle verantwoordelijkheid voor
het vloeien van Nederlands en Indonesisch bloed draagt.
De P.v.d.A. ministers Drees, Mansholt, Vos, Neher, Jonkman
en Lieftinck zijn hiervan niet uitgezonderd,

In de P.v.d.A. zijn er velen, die het niet eens zijn met de oorlogs-
koers van hun ministers. Het Twede-Kamerlid Van de P. v. d. A.
P A L A R bedankte als partijlid. En niet alleen bij de P. v. d. A.-
leden, ook bij de Katholieke en Protestants Christelijke arbeiders
bestaat een afschuw tegen nieuwe ellende in hun gezinnen en in
hun land. '
Hedenmiddag om l uur vergadert de Twede Kamer op het
Binnenhof, teneinde, nu de oorlog reeds begonnen is in volle
omvang een verklaring van Beel aan te horen.
' jdaag móet de stem van de werkers, die de oorlog na 5 jaar
H ïrterreur moe zijn, luid Êlinken in den Haag.

Wij roepen u op om van 12 uur tot 2 uur het
werk neer te leggen als protest tegen de begon-
nen oorlog, als protest tegen uw eigen lage lonen,
die NIET VERHOOGD kunnen worden - naar
men zegt - omdat. er geen geld is. Er is echter
wel geld voor het leger, wel geld om een opmars
naar Djokjakarta te beginnen!

Toont dat ge U niet wilt vereenzelvigen met dezulken, die ter
wille van dividenden en tantièmes onze Nederlandse jongens
opofferen en een ander volk onder de voet lopen,

Van 12 Jot 2 uur de bedrijven stil!
Eist VREDE en nog eens VREDE. - Eist welvaart
en vreedzame opbouw van ons eigen land.

oorlog meer !

Het districts-bestuur van de C.P.N. (De Waarheid)
Den Haag.



RT.M.'ers,
De inkomstenbelasting stuurde velen van U onlangs een navor-
dering thuis, die zelfs bij sommigen op liep tot 100 gld. en meer.

Uw lonen zijn nog steeds niet verhoogd!
Intussen voert de regering thans oorlog in Indonesië.
Uw kinderen, Uw familie, Uw broer, vallen wellicht op dit
ogenblik in een onrechtvaardige, door onze regering begonnen
oorlog.

Uw geld gebruikt men om er bommen
en granaten voor te kopen!

Daartegen zult̂  ge Uw stem
verheffen!
Vandaag vergadert de Twede Kamer op het Binnenhof. De
zitting begint om l uur.

Legt vandaag bij de aanvang van de
arbeid als protest tegen de oorlog,
als protest tegen de loonpolitiek van
deze regering ook, het werk neer!

Staakt gedurende 24 uur. Doet het onmiddellijk.
Ondersteunt daardoor de stem van diegenen, die vanmiddag in het
parlement tegen de oorlog zullen optreden.
Andere bedrijven volgen Uw voorbeeld.
Vrede, vrede en nog eens vrede is Uw leuze!

CPN (De Waarheid)
District Den Haag
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Hedenavond spreekt PAUL DE GROOT

in de HOUTRUSTHALLEN

v CPN (DE WAARHEID)

AANVANG 8 UUR
KAARTEN AAN DE ZAAL
8000 ZITPLAATSEN
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KORT VBESIAG van de opejibare vergadering van de
afdeling ïïen Haag, gehouden op i?5 «m ~
hallen alhier.

Aanwezig waren + 2000 personen. Omstreeks 20.30 uur
opende de voorzitter~van de afdeling Den Haag:

Petrus Paulus Jacobus MESSGHEE, geboren te Velsen, 28
Juni 1903, wonende te fs-Gravenhage, de vergadering. Hij
deelde mede, dat de aangekondigde spreker voor die avond,
Paul DB GBOQf, niet in de gelegenheid was de vergadering
toe t e spreüeën, aangezien asijn tegenwoordigheid was ver-
eist op de zitting van de 2e.Kamer. In zijn plaats zou par-
tijgenoot:

Gerard Gilles GEELHOED, geboren te Haastrecht, 4 Au-
gustus 1920, wonende te 's-Gravenhage, het woord voeren.

E0n Indonesische vrouw (gegevens onbekend) werd in de
gelegenheid gesteld om een kort woord tot de aanwezigen te
richten. Zij deed hierbij een beroep op het Nederlandse
volk om de Indonesiërs in de strijd om hun vrijheid te on-
dersteunen*

Vervolgens werd helf woord verleend aan G.G.JreejLhoed.
¥eder-Sprefcer bracht in herinnering de strijd, welke'

landse volk tegen de Duitsers had gevoerd, teneinde kaaa»l««
vrijheid te herkrijgen. Dezelfde methodes, welke wij in /
die tijd verafschuwden, worden thans in Indonesië toege-
past. Spreker noemde daarbij het verschrikkelijke drama,
dat zich in Putten had voltrokken. Thans worden door de
Nederlanders op Zuid-Oelebes dezelfde geweldplegingen op
de bevolking toegepast. Men heeft in Ie dagbladen kunnen
lezen van de moord op 20,000 weerloze burgers, waarvoor
een zekere kapitein WBS$KR3jING, thans hoofdcommissaris
van Politie te Batavla, verantwoordelijk is.

De regering heeft thans het besluit genomen om over
te gaan tot politionele maatregelen. In feite echter is
het oorlog voeren. In het vervolg zullen er slechts poli-
tie-berichten verschijnen, in plaats van oorlogscommuni-
gjie's. Spreker oefende fefcle oritiek uit op de Partij van
de Arbeid. De grote meerderheid van die partij is, volgens

, g Geelhoed, tegen de oorlog, zelfs zodanig, dat Koos VQBEIIEg
V S3c en de overige bestuurders hun portefeuille ter beschikking

«v> zouden stellen, hetgeen door.de communisten niet anders
dan toegejuicht zou kunnen worden. Spreker huldigde het
standpunt van mannen als PALA1. SIOTEMAKEE DS BRïïiHE. die
met de huidige gang van zafcen niet aocoord gaan. Zelfs in
Katholieke kringen, met name "De ïoortsgroep" heeft men
een vlammend protest laten horen tegen de regeringsverkla-
ring van Dr.BEEi. Hieruit is gebleken, dat de communisten
niet alleen staan in deze strijd. Ook in Christelijke
kringen heeft de huidige gang van zaken verontwaardiging
gewekt, hetgeen tot uitdrukking komt in het weekblad "Kerk
en Vrede", waarin een verklaring voorkomt, ondertekend
door Prof.HAHIM en Ds.BUSKBS.

uostreeks 21.30 uur werd de rede van Geelhoed onder-
broken door de aankomst van Paul de Groot, laatstgenoemde
werd door de vergadering met gejuich ontvangen en hem werd
direct het woord verleend. Hij verontschuldigde zich voor -
zijn late komst, omdat zijn aanwezigheid in de 2e.Kamer
werd vereist. Spreker wees er op, dat het de Communisten
zijn geweest, die steeds hun protest hadden laten horen

-tegen-
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tegen het uitzenden van troepen naar Indonesië. DE GOffS
VAST HMEES had steeds verklaard, dat de uitgezonden troe-
pen nimmer tegen de Indonesiërs zouden strijden, doch nu
Is gebleken, dat deze troepen zijn gebruikt om kracht bij
te zetten aan de eisen door Hederland bij het accoord van
Linggadjatti gesteld. Ben eerste en tweede Divisie zijn
naar Indonesië vertrokken, doch een derde-JGivisie gal nim-

aaar„J[Moneglë_. vertrekken, zo verklaard? , volgensj
éker de "üoordbestû llF'̂ ah de Zeelledenbond, H.DAHE.

in de te Amsterdam in het E.A.I.-gebouw gehouden meeiing.
Tolgens spreker stond Dane tijdens de oorlog aan de goede
kant. Toen het de belangen van ons volk betrof, voer hij
in oonvooi naar Moermansk, doch thans zal hij zich aan de
goede kant scharen, door geen man en geen kogel naar Indo-
nesië te vervoeren.

Hierna deelde speker mede, dat in Amsterdam een sit-
down staking was afgekondigd, waaraan zelfs in de gemeente-!
bedrijven gehoor was gegeven. Alhoewel de toestand in Den j
flaag geheel anders is, dan in Amsterdam, deed spreker een i
beroep op de arbeiders om zich achter de partij te scha- '
ren.

Spreker besloot zijn rede me* er op te wijzen, dat
men thans nog niet tot een algemene staking was overgegaan,

J omdat het thans nuttiger is om dn de bedrijven te agiteren*.
Qastreeks 21.45 uur ging de vergadering rustig uiteen.

l

Verzonden op 25 Juli 1947
aan: het Hoofd wan de C.V.D., alhier

de Heer Procureur-Generaal, alhier.
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Op 25 Juli werden door leden van.de CPN Utrecht strooitoiljetten
verspreid houdende een oproep tot het "bijwonen van een -
vergadering van de vereniging Uederland- Indonesië af d. Utrecht
op 28 Juli 1947.

Een exemplaar van dit strooibiljet gaat hier nevens.

i.C

Uitgetrokken door .^> '• Afd./Sectie Datum

A.L. 17249-42



Ver. Nederland-Indonesië
Afdeling Utrecht

GROTE OPENBARE

~ ~ v e r g a d e r i n g
Op Maandag 28 Juli 1947
in het N. V. Huis, Oudegracht

Sprekers:
Mr. J.H. v. Heuven Goedhart,

Hoofdredacteur „Het Parool"

C.N. Palar,
ex lid der Tweede Kamer

Dr. J. Verkuijl,
Geref. Zendings-Predikant

Dr. Ben Polak,
Toegang 25 cent Wethouder van Amsterdam

KAARTEN AAN DE ZAAL VERKRIJGBAAR

Aanvang 8 uur - Zaal open 7.30 uur
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BEÏÏHBIDSVAK:CBiraBAIig;'tE.Y.C.). Af d. De

Volgno.

9JUII1947

Door de Plaatselijke Centrale der E.V.O.y afdeling ,
Ben Haag, was op 23 Juli 1947 om 20 uur een spoed kader-

.—i u i<̂  j~- ^

vergadering voor alle kaderleden en overige functlonna-
rissen der B.V.C, uigeschreven in het B.V.C.-gebouw, Ko-
ningstraat 42 alhier.

Op deze vergadering, die goed bezocht was, werd het
woord gevoerd door de Hoofdbestuurder:

Pjeter WIEGMAN» geboren te Amsterdam, 7 October 1903,
wonende Nickeriestraat 29 II te Amsterdam, die een uiteen-
zetting gaf van de situatie in Indonesië en de reacties \l::a;
daarop hier te lande. Als kern vanzïjn rede fcwam^naar" vo- -«
"ren, dat de E.fTÜT̂ Ieiding had bemerkt, geen kans te zien
om een algemene werkstaking te doen uitbreken en derhalve
de tattiek zou toepassen van de vitale bedrijven (hoog-
ovens, havens, transport^bedrijf voor bedrijf "plat te
leggjttl» Om tot dat doel te geraken drong hij aan opdé
uiterste activiteit van de kaderleden en functionnarissen
der B.V.C.

Vervolgens werd een voorstel aangenomen, om contact
op te nemen met alle groeperingen, die zich tegen de gang
van zaken in Indonesië in "woord en geschrift" verzetten.
(C.P.N.. l.C.P., de Vlamgroepen, Spartacus, de Vrije &o-̂
cialisten Vereniging (V.S.V.), de Nederlandse Bond van
Vrije Socialisten (N.B.V.S.) en de bladen "Het Parool" en
"Vrij Nederland") teneinde in èeze kwestie, een zo groot
mogelijk aantal personen te betrekken, hetwelk aan uit te
voeren acties ten goede zou komen.

Verzonden op 26 Juli 1947
aan: het Hoofd van de C.V.B., alhier.



OSNTRALE VEILIGHEIDSDIENST 's-Gravenhage, 4 Augustus
, Javastraat 68.

i»ö-.< B.19780; • • tel.182730.

Dict, V, typ. i SvD,13.

Onderworp» Vergadering E.V.C.

G E A E I M.

Verslag Van de' op Donderdag 24 Juli 1947 te 's~Gravenhage
gehouden openbare vergadering van de E.V.C*, "Bedrijfsgroep
Bouwnijverheid**. . •

Aanwezig waren plm»l50 personen. in hoofdzaak arbeiders
van het bouwwerk aan de Boorlaah to • *s~Gravenhage, waar plm»
100 'arbeider s werkzaam zijn, die vrijwel allen hebben gestaakt,
om de vergadering bij t'e wonen» Het werk wordt uitgevoerd door
het Ingenieursbureau Bouwnijverheid te Oegstge-est>

Van de 100 man, die werkzaam zijn bij de stadhuisbouw te
's-Gravenhage (Hollandse Beton Mij.) staakten 3 man voor het bij-
wonen der vergadering en bij.de Habo, die ̂verschillende werken
in uitvoering hoeft, ".e'è'h man, • ' ' - ,

Tot de staking was. .-ppgewekt door middel van pamfletten»
:•'• Als spreker trad opi . .

Hubert̂ s yj.coî a'B Wilhelmus, HOJVEJ&y g.eb. te Venlo, 3 Juli
1898, won te ïŝ ravenna.geY die er zijn misnoegen over uitsprak,
dat de opkomst zo slecht was. Het grootste gedeelte van zijn
toespraak ging over de positieverbetering van de bouwvakarbei-
ders. in het bijzonder over de vacantie*regeling en vacantie^
•toeslag». Spreker 'bracht naar voren-j dat door do E.V.C. -zal wordci.
getracht te komen tot 14 dagen aaneengesloten vacantie met vol
loon plus 50$ toeslag»

Spreker * verklaarde-, dat de E.Vé-C* niet accoord kan gaan met
de thans geldande collectieve overeenkomst en doelde mede. dat
de E.V.C, een ontwerp voor een nieuwe GJUO. had samengesteld,

Na nog te hebben gesproken over de regelingen betreffende
regen- en vorst verzuim̂  verklaarde de spreker, dat het een Biis~
daad zou zijn, om deze bijeenkomst te besluiten, zonder te heb-
ben gesproken over de kwestie in Indones-ië,

"De Regering BEEL", zo vervolgde spreker, "is begonnen met
de politiële actieToorlog Eiogen we het niet noemen) in Indonesië,
waar het bloed van onze Indonesische broeders en van onze jonden*
zal gaan vloeien. T/ij dienen ons daar togen met Ier acht te. ver-
zotten. • < • " • ' " • •"

Ik
AANi '
Z.E. de Minister van Binnenlandse Zaken
Z,E, de Minister van Justitie
dHr. Hoofd der afdeling IIIB van do Generale Staf
dHr, Hoofd Sectie III M.I.D., Marine staf
d3ffi?. Hoofdcommissaris van Politie, Amsterdam.
dHr. Hoofdeomraissaris van Politie, Rotterdam.
dHr. Hoofdcommissaris van Politie, Utrecht.
dHr. Hoofdcommissaris van Politie, Groningen, .
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t-:""- ik roep dé arbeiders op. om ovoralj waar dit mogelijk is,
tegen deze oorlog te ageren1'*

Spreker vroeg zich af hoe lang deze oorlog wel zou duren
en hoewel hij het mogelijk achttej dat verschillende steden zou-
den Worden bezetj betwijfelde hiĵ  of daarmede de oorlog wél ,
zou zijn beëindigd, daar hij er van overtuigd was, dat de Indo-
nesiërs zouden overgaan tbt de guerillastrijdj waarmede zij
waarschijnlijk beter op de hoogte zijn, dan het Nederlandse le-
ger. „ , •

• • "Er is weinig verschil tussen ClffiïST.IApENj die ons land
binnenviel en pamfletten, uitstrooide en de "̂ politie" Generaal
£POOR, öie hetzelfde doet"*

Spreker deelde mede j dat de EiViC. de havenarbeiders en
zeevarenden heeft -opgeroepen, om niet hun ciedewerking te verleng
bij de transporten van troepen en goederen, bestemd voor de oor-
logvoering In Indonesië»

<? ." .

Dit is ook doorgegeven aan het Wereld Vakverbond*
' Hoewel verwacht werd. dat de E«V,C. een algemene staking

zou proclameren, is dit niet geschied»

"Het is onze mening, dat wij beter 24 weken onrust kunnen
verwekken in de bedrijven, dan een proteststaking van 24 uur
uit te schrijven en dan weer gewoon voort t̂ aan",

Nadat do aanwezigen zich accoord hadden verklaard mét het
zenden van tv/ee moties aan de Regering, houdende protest tegen
de oorlogvoering en verzoek om verbetering van de vacantie*rege-
lingf werd de vergadering te 15,45 uur gesloten,

C.V.D.

Coll.l dBV
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CENTRALE VMLIGHEIDSSIEÏrafT * »s-GRAVENHME". 16 Augustus'47,
N/ ._. Java straat "68.*

No. "B.19779. ' 0) Tel. 182730.
Diot,: V. Typ.ï HD» ** : - . _
Onderwerp: Protestvergadering . / ;ÜL_ ^

G E Et E I M* ï A-c'°v

' , • - • ' Kort verslag van de openbare vergadering,^g"êbr^ganiseerd
• door de vereniginfe "Kerk en Indonesië"; "NederlSnd'-Indonesie"' efl

de ^Beaheids-Vak-Centrale". gehouden OP Vrijdag, 85 Juli 1947, te
20 uurp in dé grote zaal van gebouw "Odeon*, Gouvernestraat 50-72

' te Botterdam* ' ' •»•

' * ' Aanwezig waren circa 850 personen, mSrehdeela arbeiders*
•'" / \s warefi circa 10 Indonesiërs en èên West*-Indi«r aanwezig^.
^.; v'(Zaalcapaciteit 900 zitplaatsen^). -^

WIETSE SMID,, geboren 9^4-1887 te De Leek, wonende te
Rotterdam, secretaris d,er plaatselijke, afdeling-der"E«7.C., open-
de nbmêns de drie organisaties en verzocht goede nof.a te nemen
van het feit det niet, zoals in de> aankondigingen stond vermeld,
de vereni^inpj "Keife en V'i^de". doch de ver^nlging"Kerk en Indöne-
aift" aan d©2e avond haar medewerking verleende.,

Spreker leverde critiek op het besluit van~dè Burgemeester
dm de o^enluöhtvergadering, te verbied.èn, doch hoopte^ dat in de
toekomst de bösls kon worden terbfteed, waarop .deze'avond is'opge-
zet, om zodoeïide'1 de BuTgemfi'Jes^rer-.te''dwingen zijn standpunt te

. . .

geboren 5-6-19QÖ, wonende te AmêterdamfUiter-
waardenstraat 54 hs*. ving zijfl rede aqn met*»rop f,e wijzen^ dat
hij Sis oud S.D.A.P.er de overtuiging huldigt e. steeds gestreden
heeft voor'de vrijheid. *"Ik mag JJc tftans begroeten met de Indone-
sische vertaling van dit , woord "Merdeka*1 ,"

,In een zwak betoog gaf hij een ovèrziöht vafi de ontwikke-
ling van dé huidige situatie in Indpnesië, Hetgeen thans in Indo-
üesië plaSts TÈfidt, noemde hi3 bëschömend. "Het Is een conflict
tussen het geweten en hét moeten, wat ook'de PSrtij'van*d6 Arbeid
heeft moeteè öanvaardeji, sselfs ondanks^het feit. dat met hem velen
in deze partij daartegen hebben geworsteld ên'gist#eden*n

tJitvoerig besprak hij*vêrvolgens het tot stand komen van
de overeèTakqmst >$n linggadjati, waSrbij hij er herhaaldelijk op
wees, dat "de partijen elkander niet begrepen hebben". "Men kan
dl t 'noemen kwader trouw, doch ook*goéder *t rouw." Hij we 8 de me-
ning toegedaan, dat bij beide partljen^goede trouw^heeft Voorge-
zeten» ' • % . '

'Hij wees op 'de chaos van de huidige berichtgeving, waar-
door het voor een gewoon mens'niet meer mogelijk is om zich~een
zuiver beeld' . van., dé huidige situatie te vormen. Hij verzocht de

-- * ; - f - ^ * - -''' . . '

VERZONDBaT AAN: - ; !.'x '

Z.E.de Mini ster ven Binnenlandse Zaken, ..,
Z, Eé de Mini-ster von :Justitt-e. - ' ,
Z,E»de Minist.er̂  vön Overzeese Gebiedsdelen. . .
De Heer Hoofd Sectie IIÎ B, Generale Stof*
De Heer Hoofd Sectie III -M.I.D., Marine sta f.;.
De Heer Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam» .
De Î eer Hoofdcommissaris van Politie .ïjè Den HaSg, -
De Heer Höófdaommissai'is van P-olif.le ,te Utrecht. ,"
De Heer Hoofdcommissaris van- Politie.' .te Groningen. r
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H$$ vèfisoolit de 0p^lQgsb«rlefctgeV3?Ég niet tV^ertTOUweix* 41$ VOG.»T
beeld*yM|i|ide hij dé Nederlandse radioberichten Van dié morgen,
waarin werd gezegd, daït er geen belangïljknieuws waè, terwijl
even later de Engelse jfradlo wel belangrijk nieuws over ïndonesiE
zou hebben doorgegeven; '

. - 'HlerofJ besprak hiy "de ;oorzaken, ,die volgens ïietó hebben ge->
leid"tot dit gewapend optreden van .de Nederlandse ̂ troepen, Siert:, j
merkte ni J op, dat Nederland zich op het standpunt stelt dat "de •'•
Republiek de .grondgedachte vön*de overeenkomst"veft Linggadjati vr,"
werpt en b*v» 21oh niét wenst^te~houden aan hét stakeh'"v§n^h6t
vuren» Hij echter wa» dé mening töegedéan, dat bij dé totötandko«
mifté Yan de oVereenkCfeöt vaö Linggadjati, Nederland té veel was
.uitgegaan VTaö de lii ̂ torisc^ê /gedachten yan bezi t srexjiht en. op Inde *
neetft en zij lö bli;JVeh VöstKouden aan de èrfceönlng wdè jure VS n
de Nederlandse aouvereifilteit gedurende het övergangatijdperk^tci -
wijj 4e.Republiek igi'üitëegaan van de gedachte ven het zelfbesch.1 r.
kïhgsrécht' der volkeren en de erkenning "de facto".

Naar aijn mening zlja de onderhandelingen"of volkomen gelief
waardig^Tvoet,^ejrpL6rdr A®?a de .ïaogelijkheden ontstaan door de in-

-.4erpretat.ie zoals dezer<ïöèr-de Néd«riandöeRegering werd gegeven
in December. 1946. ; - - , - - ; v*:-:-;-—. ^- ~~f •*..&? • -.

fc Boordöt de'•'Re.p.ubl.ïèic^zioïirop het .standpunt,'St'élde,dat zij
•imet'deze Interpretatie niets van,itoeti;h8d»-kw8,a de Cóiotaissie-Gene--
raftl in gróte Moeilijkheden. 06*Néierla?idse Regering,••elCUi* ver*
volgde spieker, zegt tfiftne, dat .de Republiek de grondgedachten van
Linggadjati niet riökoïat, wat hij'ontkende en daarbij wees op het
inwilligen, «ij het mede onder dwang van Amerika-Engeland-Ghina sn
frankrijk» van 4-van de 5 door Nederland gestelde eisen. Naar zijn
mening was" het voor de Republiek.niét'mogelijk om de 5e eis der
gemengde gendarmerie*in te willigen»

; HieroVër heeft hij in dé;• Kamer gezegd: ndat dé Republiek
hiervoor l iete-r wilde borst en". - "

Na hef inwilligen vaiï deze eisen kwöm de Nederlandse Rege-
ring weer iliêt B ftieuwë eiaen'. Ook thans probeerde. SJarifoêdin,mee o'
ohdisr'de internationale druk,welke hierbij 6p*hem werd üitgeoefer^u
om deze 8 nieuwe eisen in~ D jok J a ingewilligd te krijgen^ d6óh in
ïljokjs yoélde men hief nieta.voftr» : ,

l'Evenals. iii het Berleiflent-,-heb-ik ook*hier laten zien,"hoe
lic de Indonesiache kwestie-bekijk. Lfen heeft. Al j döer een fatsoen-
lijke kerel genoemd,möar ik. nam di^t alles niet, Iffèt vele onderen
in de'Porti J vari de Arbeid'Jieb ik*gewpr^teld oft uit dit alles te
Icomen, doch üet 't« hun niet .geluïct en men heeft mij tenslotte al-
leen laten «taan** . ," • •• * • . . • ' * ' *

Hij besloot zijn betoog met zijn denk uit te spreken aan de
organisaties, dié hem. ln*de gelegenheid, hebben "gesteld zijn mening
over'dit"vraagstuk ütt te spreken en spoorde de .aanwezigen San om
lid te worden va'n de vereniéing"""Nederland-IndonésiS". o^dot het
streven van deze'vereniging, het verkri jgen van vrede met Indone-
siB verwezenlijkt zal kunnen worden, -_•: •

* * BANTON4 van den"BBRÖ, geboren, 23*3-1903 te Rotterdam^ wonende
te Rötterdsm, voorzitter der plaetseliJÊe E.T.G.^ verwees naar de
dagbladen van 2Ï-7-1&47 en zei'hoe groot de tegenstellingen toch
wel zi jn, «want èneral jds wordt hierin^be^hrevên''de^herdenking
van" de eerste Vrije- statenvergadering te ÏJoMrecht, terwijl men
anderzijds de oorlog in indpnesiB bëschTijft; wöar wij beug zijn
ee"n broedervolk"5 te anderintkken. De Spaanse .tyr-önnie dacht, dot 7.1 j
f n Nederland een Mssiê te vervullen had^J doch ik: ben ervSn over-
tuigd, dat in de eerstw: vrije StatenVetgodering geen debat"zal
zijn geweest over het al of niet toelaten Von Spaanse politie-



politieagenten in onfcé s^edejii Ook Bèel'-wjas op d£te ̂
aanwezig, nem( deel a<aa he*$ dafck^ébed, dat wèrU Uitgefprojfcéö voor
onze hèrkregeïi vri jhedejv ö|a Achter de sndejrè dag' de rol va'n
Philips Il'te gaon spelen*" Breker zei,, dat hij reeds diverse
keten neef t Betoogd, da% wel Joaeif ,-CrQebbels Verflagen is, doch
dat de bedeKt« leugen^hlervóor im dVplaets is gekomen.

" Alles. '*wat wij tot 05 Redefi hebben gehoctrd is phra seölögi e
én :de gebeurtenissen hfbbeh Ai j In. het gelijk gesteld", want thamr
spreken de kèaonnen* Itet'pa&t; onf slechte èên woorcl n, 1." schuld-;.':"
voor de Regering? die met s.t«un Vön politieke pferti^en, uitgezon-
derd de C.P,1J. , tot deze döa4 kwam.
' * Wij hebben 5 Jaa^qiiderdanjkk^nè aan d^alijve meegemaakt,
dschteu, na de oorlog^ 'dfct elle kéna^n, wóar ter wereld ook, ift
frisheid konden leven, doek zien» d^t nu, S jaar na de oorlogee
niet anders doen dan eerl vrij Indoiiesiöch volk onderdrukken en
onze wil aan dit Volk opleggen.".

- • - Spreker oritiseêïd^ de af^ijüiig fan de apenluohtvergade-
rinê door de Burgoaeestjsr en zei i dat, het arbeidersvolk .eens be-
wust zal worden van de klassedQsd'en door haar machtige $rm een
einde zal ttaken «an, all© oorlogen* • ' '

" Spreker ging uitvoerig ïn op- dé Spaanse kwestie, z»i* zi^fn
zowel de* strijd in Spanje. Griekenland als Indonesië nauwverwant "
met" de strijd vön de arbeidersklasse in Nederland, die gebukt gaat
ond,er zware lokten", 7tt1>e kllliöenèn! die nodig zi^n om de nood van
de arbeidersklasse te verlichte^; gebruikt men voor de öönkoop vé;n
laoordw^rktuigen in J^aerik?» Bezê kölbftialt oorlog z«l ons land
doen leegblö«öden.*lk kan tolledig de "woorden van Sémlfolf onder-
schrijven n+1. dat dé partij) d4-e''dezife oorlog heeft goedgekeurd,
haar socialisme heeft verloochend» ' *

* , Dé" E.V.C, kent slechts èfen.döfrd in deze kweStie, n*l.zie}i
Eft^ll en tégenover hét koloniale reafc'tionnairê kapitaal en hoewel
ze Weer alleen .sta at 'in dezfe strijd, daar het iÈÏ»V.V..'. de sament'-Gr-
king heef j; geweigerd, heefir èij ysndaêg J\©t parOol .ultigeêeven,dnt
de boyoot zól worden verscherpt 'en dat va'na f dit ogenblik geen
colli goed*meer zal woeden verladen voor Indöneèie, Duizenden ar-
beidere uit het ÏÏ.V*V* zullen önsse daad Bteunenv zodat we toch
niet fllleen zullen staan, terwijl bovehdl en een beroep i's gedaan
op het Wereld Verbond van Vakverenigingen, zodat dit parool in de
gehele weréld-zal worden opgevolgd* jk waarschuw tli 'dat^de Indo-
nesische kweètiè niet in èéïï week .opgelost zal'zi jR, dat hier eert
langdurige Strijd Êaü wordeö verwacht, doch dat het nog altijd
beter " is> , staande te sierveö da^jeèknield , te leven."

*Sp*ekej? wees ïioglaaalri op*de Spaanse Burgeroorlog en Üei •
tenslott-e^ dat Éeh*ët ypOii iflbest zöfgen, da't "Nêderiönd onbetrouw-
baar wordt voor het miï^töiï'e aachtögpïJöraat, en dat men 'in de be-
drijvêïi propagafida inoest makfeïi voor' vrijheid en welvaart voor een
ieder, die leeft op deze wereld,• - - - " - • ' " ' - . • . • • j-

* K . n y ' DS^HUNDRIK: JAU MISPHIOM BK?JER, geboren S7-4-189 e te
K» t /w Arnhem, Bem.Predikönt , wonende te Hptterdam, zei: "Wij kunnen 5

groepen onderscheiden in Hed*erland;^wa&rvan de* eerst e groep de
slappen, én .onveraöhllligên z.ijn» Hèjb' 3ra de grotex€roiiwe massa^die
mee* belaïïêstelliïie heeft v^or byv, rt§en vierdaagse*? &on voor de

. grote poli tieke'gebeurteni'Ssen. ;
. !Pot*d0 tweede gïkoep;rek$n ik MTroöwtt isn "Rijkseenheid",

voor wie het een opluchtin|; moet zt;j.n., .dot z-ij nu^vrij baan heb-
. ben voor hun ̂ ^ zorgvuldig vóörbéreijölt doelstellingen,

" • ".' Be derde ̂ ^ groep bestö stuit" de Hegerlng én de portijen^ie
deze Regering Voïmen, Ailèfi^me^sën, -d i é alleen maar Hji" kunnen
knikken en napraten» Ir zitten zeer zeker %o ede element ©ft in deze
groep, doch zij zijn gezwicht voor de overtuiging dat het niet



" * * * "

, anders kon* Ik ben van, pt^rdee^. dat deze groep eèrv waord,lg
wQordvoerder~heeff! gevonden in de figuu* van Logemann, dié ten«-
mijïste erkent* dat we een morele flederïaag hebben geleden. Ik
vind het Tinfoiï» dat de scnuld^ttitsiuitend oön dé ''Republiek wordt
gegeven en als het l&èsr Is, dot eigen roem stinkt, "sf.inkt het in
-öns-lafid als de. pest; Het Indonesische volk is veel te lankmoedig
•geweest en 01 spreekt men: nu wel van 'duizend en meer schendingen
/van bet bestand, men moet niet vergeten, dat filet de T. R. I. stond
t^gejaouer blanke troepen, die in hun land niets te maken hadden."

Spreker'oritiseerde de .voorlichting omtrent de gehele Indo-
nesische 'kweöti e en wees nogmaals op de z*i. ware woorden van
togemann, .dat "we hier een morele nederlaag hebben geleden.1*

M$e vierd^ groep is, de.gro^p der resolute mensen, die vanof
2ÖJ'0'uii nefen en nog reefis neen tëebböjl gezegd en zegen, dot dit po-
litieel optrede^ slechts öamouflage wös van' een koloniale~oorlog.
Grfeweld kan nimmer leiden tot een rechtsorde, hoogstens tot een
«öachtöörde en' zij 'is in strijd met olie beginselen van Christendom
en* socialisme,- Het <M*dê heeb-Bersblöéd^ia weer naar boven gekomeii ,-
en de2e vierde groep keurt., , dit olies" ten zeerste af, stelt er l
«d-ch -tegeh*te weer* en is er ven overtuigd^ det dit alleen moor
f en noodlottige uitwerking -kan. hfe-bben, op onze internationale be»
trekkingen* .- , ' ' r- *

De vijfde groep jfcijn de menée|ï^die nog niet weten lioe hun
houding* in -Öl't- conflict moet zijn,' Met ,'zl^'d'ë fee;nsënt. die - noden-
keè en die thans voof •moeili.jRe prb;ble5öen", staan* Wannéér 'zij" op
het oérdeel der politieke partijen. afgïis:n.l!-dan 'koken 'zl'3, mits ze
geen communist feijn, er beduveld, .beken ld of» ' ' ; *'

Wat zal de houding 4er Kerk in , dit. .conflict" zijn? Ik zie
' .

let een welwillende" neutraliteit in de'^orm van een gebed ,vöor
h^öt 1i«l.«i'3n vos enze jongens .va n leger, *vlópt en luchtmacht;
Se, een gebed tot de krijgsgod, n.l. f.ót.God ,- Nederland en Oronje,
Twaarbij .spreker1 schamper opmerkte»- dat men bïi^kboór ifi Nederland
een God voor zichzelf fieeftli Ik vind'. het walgelijk, dat, mengde-
Veorzi enigheid gebruikt voor eigen menselijke bezigheden» Het SK
vaftgelie ig een^bpodSchap von vrijwillig dienstbetoon vpn mens
toi mens en "moet niet misbruikt worden voor elgen^aordse klein*
zieligheden* Trouw Qan Het Evangelie» betekent Ket spreken van
ons geweten* en dit geweten spreekt, want het komt op voor de vrij-
heid van het Indonesische volk." ' . • .

WIETSE SMID las Hierna een.telegróm voorr ondertekend door
enkele l'eden*von de Partij van de Arbeid, luidende: "De wapens'
neer", welk telegram in de loop van ;d-e avond wo s ~ bi nnengekomen .
Hij danfcte de sprekers voor de -gegeven.,, uiteenzet tingen, wekte' op
voor het lidmaatschap van de Vereniging "Nederlöhct-Indónesifc^,
wees er op, dat door de aetiês van nu en in de toekomst cle hier*
aanwezige Indonesiörê in grote m6eiaiikheden..kunnefi komen en dot
reeds nu gezorgd móet worden t dat déze mensen evefitueel ~15i j de
burgert J Runnen worden ondergebracht 'Sn verzocht tenslotte de
collecte t e^gedenken ; welke aan de uitgang zal worden gehouden
voor de bestrijding vön.,de ofikosten vpn ,de o vond ,wa erna hij te_
S3»3Cfuur de vergödering sloot; . ' "

'Gecolporteerd werd met "De, Vlam" en "De Tribune», voorts
de bekende brochure van- dé Vereniging ?Ne£erland-IndonesItt"t
Drie punten van Iicggad;j9t.i*, *: - , • . " ' . ' . . . * "

' De vergadering was per 'ötrooibiljet en per advertentie
in enkele dagbladen aangekondigd. « • • • ,

. ... '' . • - . . . - Nog ~
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Nog inogé worden opgeanerkt, dat door'de EUV^C; vergunning
was gëyroögd deise^avond in de open lucht te houden! doch dat
door dé Burgemeester vsn Rotterdam hierop afwijzend was ge-
schikt* • . - > . .

C.Vè».

Goll.t dR.
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Vereniging "Kerk «a Indonesië*»

Hiermede heb Ik 4e «ejf tJ te berichten, dat te Rotterdam op 25 •

«Pull 1947 «en protestvergadering werd gehouden, welke ims bel*gd dooi

de E*V.C.f de Vereniging tteöerlanci-IiidoneBic en de Terenigir^ Kerk en

Indonesië» • , /'

Van laetstgenoeKde verenieing zou - volgens de I.D. RotterdaBi -

secretaresse zijn, Mevr ouw IEQOH ^ van MUL». won«n.de te JüEsterdem - Z>.,

StRdionweg 1^5, echtgenote ran DsJCroon^ Ked. H«rv. predikant te Am-

sterdam. f

Ik iaoge l ^#£%«N»lË&a mij te Yfillen doen lalieiiten ontrent het

doel enz* ran de Tearenlging Keapk en Indonesië, elflEbede ontrent de

ia«nt peraonalia en jMüütieln» oriëntering ren de bestuiirsleden»

levens moge üc U vend-JBen naar rai,1n brief B. No. 20006 d»d. heden

betreffecde Da» Kroon*

HET HOOÏD ?M EE C1RT5RAIJE

Naciecs

Aan de Heor Hoofdcommissaris
van Politie,
te
A K . a - T B & P A
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Rotterdam, l Augustus
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hh ,

Dezerzijds wordt bericht dat op Vrijdag» 25 Juli 1947
alhier een openbare vergadering werd gehouden als protest tegen
de gang van zaken in Indonesi'ê (Zis omtrent het v er s lag: I •D.Rot-
terdam» No.684, d.d. 26-7-1947).

Deze vergadering werd belegd onder auspiciën van de
Benheids Vak Centrale» de vereniging Hederland-Indpnesiet en de
vereniging Kerk en Vrede»

Bij de opening van de vergadering werd, bij monde van d?
voorzitter, medegedeeld dat abaaievelijk de naam Kerk en Vrede
was gebruikt als mede-organiserende vereniging voor deze avond.

Met de vereniging Kerk en Vrede, doch de vereniging
Kerk en Indonesië had haar medewerking aan deze avond verleend.

Van de vereniging Kerk en Indonesi'ê is te Rotterdam
geen plaatselijke afdeling bekend. Voor zover hier bekend berust
het secretariaat van de vereniging Kerk en Indonesië bi j t
Mévrguw Kroon- vanDi jk , jyonend^te^^j/^^rd^m^Zuid tM§tadJ.£nw|e^
tel.98656, '" " ~" ""*" ' ' """ ' " ' ""*** "*"*

Zij is de echtgenote van Ds. Kroon, ITed.Herv .predikant
te Amsterdam.

Ver?onden aam Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat 68
te 's-Gravenhage*
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[Kort verslag van de openbare vergadering, georganiseerd
door de* v er enig ing B„JCarJ£- e n Indo neaiJS " " Nederland -.. Indi?r
naaiJL » en de "Jffie
25 Juli 1947, £ë~20 uur, in de grote zaal van gebouw "Odeon",
Qouvernestraat 50-72 te Rotterdam.

Aanwezigralrca 85 O personen, merendeels ̂ bootoando uit
arbeiders. Voorts waren circa 10 Indonesiërs en één West-In-

aanwezig. (Zaaloapaoiteit 900 zitplaatsen).

Smidt\Wietse, geboren 9-4-1887 te De Leek, wonende te
Rotterdam, fmBtli'UnoTrgtrant TJoT4rt*v~aQrt'''*0^aT'iia der plaatselijke

^MbSLhS*» openA namens de drie organisatie1 s en verzocht goede
nota te nemen van het feit ^n^/llft t > PlflP-ls in de aankondipinaaa

jjtónd vaginaal, de vereniging n Kerk en Vrede„n, doch de ver-
eniging "gerjkjïr^^ medewerking
verleende.

Spr. lever^critiek op het besluit van de Burgemeester
om de op enlu oh tv erg ader ing te verbieden, doch höopttf dat in
de toekomst de basis kan worden verbreed, waarop deze avond
is opgezet, om zodoende de Burgemeester te dwingen zi jn stand-
punt te wijzigen.

Éalarj L.üU^ geboren 5-6-1900, wonende te Amsterdam,
Uiterwaardenstraat 54 hs, ving zijn rede aan met erop te
wijzen, dat hij als oud è.D.A.P.er de overtuiging huldigt en
steeds gestreden beeft voor de vrijheidf*Ik mag U thans be- ft
groeten met de Jndpnesische vertaling van dit woord "Merdeka".

In een agftg betoog gaf hij een overzicht van de ont-
wikkeling van de huidige situatie in Indonesië. Hetgeen thans
in Indonesi'ê plaats vindt, noemde hij b e schamend,^He t is een
conflict tussen het geweten en het moeten, wat ook de Partij
van de Arbeid heeft moeten aanvaarden, zelf*ondanks het feit,
dat met hem velen in deze partij daartegen hebben geworsteld
en gestreden.-'

Uitvoerig besprak hij vervolgens het tot stand komen
van de overeenkomst van Linggadjati, waarbij hij er herhaal- %.
delijk op wees,*dat&de partijen elkander niet begrepen hebben.'

"Men kan dit noemen - aldus apr — kwader trouw, doch ook
goeder trouw.^Hij tihMde mening toegedaan, dat hij beide partij'
en goede trouw heeft voorgezeten.

Hij wees op de chaos van de huidige berichtgeving, w.aar
door het voor een gewoon mens niet meer mogelijk is om zich
een zuiver beeld van de huidige situatie te vormen. Hij ver-
zocht de oorlogsberichtgeving niet te vertrouwen. Als voorbeel
noemde hij de Nederlandse radioberichten van dien morgen,
waarin werd gezegd, dat er geen belangrijk nieuws was, terwijl
even later de Engelse radio wel belangrijk nieuws over Indo-
nesië" zou hebben doorgegeven.

Hierop besprak hij de oorzaken, die volgens hem hebben ;
geleid tot dit gewapend optreden van de Nederlandse troepen, l

Hierbij l



/""zich, hierbij merkte hij op, dat Hederland/"öp het standpunt stelt
dat de Republiek de grondgedachte van de overeenkomst van Lingga-
djati verwerpt en b.v» zich niet wenst te houden aan het staken
van het vuren. Hij echter was de mening toegedaan, dat bij de
totstandkoming van de overeenkomst van Linggadjati, Nederland te v*
veel was uitgegaan van de historische gedachten van bezitsreohten j
op Indonesië1 en zij is blijven vasthouden aan de erkenning "de jure)
van de Nederlandse souvereiniteit gedurende het overgangstijdperk, j
terwijl de Republiek is uitgegaan van de gedachte van het zelfbe- j
sohilkingsreoht der volkeren en de erkenning * de facto ".

r-^—-Waar zijn mening zijn de onderhandelingen op volkomen gelijk
waardige voet gevoerd, doch de mogelijkheden ontstaan door de in-
terpretatie zoals deze door de Nederlandse Regering werd gegeven
in December 1946.

^^Doordat de Republiek zich op het standpunt stelde, dat zij
met deze interpretatie niets van doen had, kwam de Commissie Ge-
neraal in grote moeilijkheden. De Nederlandse Regering, alduD vor-

^ V f l l i M ï r ï * nij^r» > zegt thans i dat de Republiek de grondgedach1feri~van
'tlïnggadjatï niet nakomt,» wat hij ontkende en daar/bij wees op het
inwilligen, zij het mede onder dwang van Amerika-Engeland-China
en Frankrijk, van 4 van de 5 door Nederland gestelde eisen. Haar
zijn mening was het voor de Republiek niet mogelijk om de 5e eis
der gemengde gendarmerie in te willigen.

Hierover heeft hij in de kamer gezegdi"dat de republiek
hiervoor liever wilde barsten".

Ba het inwilligen van deze eisen kwam de Nederlandse Rege-
ring weer met 8 nieuwe eisen. Ook thans probeerde Sjarifoedin ,
mede onder de internationale druk die hierbij op hem werd uitge-
oefend, om deze 3 nieuwe eisen in DjokJa ingewilligd te krijgen,
doch in Djokja voelde men hier niets voor,

^Bvenals in het ^parlement heb ik ook hier laten zien, hoe
ik de Indonesische kwestie bekijk. Men heeft mij daar een fatsoen-
lijke kerel genoemd, maar -fe*^-iiam dit alles niet. Met vele andere
in de Partij van de Arbeid heb ik geworsteld om uit dit alles te
komen, doch het is hun niet gelukt en men heeft mij tenslotte al-
leen laten staand

Hij besloot zijn betoog met zijn dank uit te spreken aan
de organisatie1s, die hem in de gelegenheid hebben gesteld zijn
mening over dit vraagstuk uit te spreken en spoorde de aanwezigen

'a&n om lid te worden van de verenigin^Bsderland - Indonesië1,,op-
dat het streven van deze vereniging, *«•%• het verkrijgen van-.*»*
vreedaame vrede met Indonesië verwezelijkt zal//orde n.

• /-W**»/»**»»

van den Berg,\Anton, geboren 23-3-1903 te Rotterdam, wonen-
hfide te Rotterdam, StdjgenstiU.'aat ÏT0.13BT voorzitter der .plaatselijke

2.V.G.,. verwifsjb-'naar de dagbladen van 21-7-1947 en zeg-fr hoe groot
de tegenstellingen toch wel zijnpfwant enerzijds wordt hierin be-
schreven de herdenking van de eerste vrije Statenvergadering te
Dordtrecht, terwijl men anderzijds de oorlog in Indonesië beschrijft
waar wij bezig zijn een broedervolk te onderdrukken. De Spaanse
tyrannle daoiit, dat zij in Nederland een missie te vervullen had,'
doch -Bs^r1 i f fe r van overtuigd, dat in de eerste vrije Statenverga-
dering geen debat zal zijn geweest over het al of niet toelaten
van Spaanse^politie-agenten in onze steden. Ook Beel was op deze
herdenking aanwezig, nam fleel aan het dankgebed, dat werd uitge£
sproken voor onze herkregen vrijheden om eqhter de andere dag de
rol van Philips IX te gaan spelern/Spr^zeg-t-, dat hij reeds diver-
se keren heeft betoogd, dat wel Jozef Qoebbels verslagen is, doch
dat da-fcaotoodbis: bedekte leugen hiervoor in de plaats is gekomen.

£-"AHes w%t wij tot op heden hebben gehoord is phraseologie
ttugl upr en de gebeurtenissen hebben mij in het gelijk gesteld,

want



want .-tüaadspreken de kanonnen. Het past ons slechts ö4n woord
n.l* "eoi&dig-" voor de Aegering, die met steun van politieke par-
tijen, uitgezonderd de C.P.iT., tot deze daad kwam*

Wij hebben 5 jaar onderdrukking aan de lijve medegemaakt,
Z&&ST-aprv» dachten na de oorlog» dat alle mensen, waar ter wereld
ook, i$ vrijheid konden leven, doch zien, dat nu 2 jaar na de oor-
log, we niet anders doen dan een vrij Indonesisch volk ^ao» on-
derdrukken en onze wil aan dit vnlTr " *JU.9X Vb*» V**V.«V S?** »»** W **a W «*•••• Cff %*,«*• w V **«*»*»p -̂  "jHyjJf'̂ EMfcJaHg'*;?™ ' • _ i

A Spr. J»eeritia9erdfe de afwijzing/4%fl. de Burgemeeaterjvan de
/ openluehtmeeting^cÈ&eij^ïfrefft £**dat üet abc arbeidersvolk eens bewust
/ zal worden van de klassedaad en door haar machtige arm een einde
l zal maken aan alle oorlogen. t£ j gT^
^ Spr. gfattfl uitvoerig in op de Spaanse kwestie- on oogt,' da*

zowel de strijd'in Spanje, Griekenland als Indonesië nauwverwant
jije met deftstrijd van de arbeidersklasse 4ö Nederland, die ge-
bukt gaat onder zware lasten, dni?h dat mewle millioenaa, die
nodig zijn^om de nood van de arbeidersklasse te verlichten, ge-
bruiktTvoor de aankoop van moordwerktuigen in Amerika. Deze ko-
loniale oorlog zal ons land doen leegbloeden.on api-ir'kan volledig
de woorden\van Sam Wolf onderschrijven n.l. dat de partij, die
deze oorlog heeft goedgekeurd, haar socialisme heeft verloochend.

De E.V.C, kent slechts l&n daad in deze kwestie, n.l. zich
stellen tegenover het koloniale reactionnaire kapitaal en hoewel
ze weer alleen staat in deze strijd, daar het ÏT.V.V. de samenwer-
king heeft geweigerd, heeft zij vandaag het parool uitgegeven,
dat de boycot zal worden verscherpt en dat vanaf dit ogenblik geen
célli goed meer zal worden verladen yo@ar Indonesië. Duieenden ar-
beiders ait het 1T.V.V. zullen onze daad steunen,-aagt opr-i-, zo-
dat we toch niet alleen zullen staan, terwijl bovendien een b e*
roep is gedaan op het Wareld Verbond van Vakver enig ingen^z o dat
dit parapjL in^de gehele wereld zal worden opgevolgd. S^rf%aar-
sohuwjÉ'rf*!ifia,twtte Indonesische kwestie niet in een week opgelost
zal zijn, dat hier een langdurige strijd kan worden verwacht, doch
dat het nog. altijd beter is, staande te sterven dan geknield- te
levea»^'Spr4*>Jwjgfl^'nogmaals op de Spaanse burgeroorlog en zeg-t ten-
slotte, dat tosl«,er voor moeden" zorgen, dat «Estland onbetrouwbaar
wordt voor het militaire machtsapparaat, en dat men in de bedrij*
ven propaganda moe$ maken voor vrijheid en welvaart foor een ieder
die leeft op deze wereld.

Mispelblom Bei^erTyHendrik Jan^ geboren 27-4-1896 te Arn-
hem, Rem. Jfi?edikant, wo nenia"ë t e Ro 11 er dam. v-an
"MQ.g7) z e ^ ; dart lig "R rQf l t t f tnVnhnf tn nn^ftvanVi^Ma«a7>- zeg-frv dart méi"5 gyoepfin^icnfanan on^flygnViairfQn in Nederland,
waarvan de eerste groep de slappen en onverschilligen zijn.

Het is de grote grauwe massa, die meer belangstelling heeft
voor b.v. " een vierdaagse " dan voor de grote politieke gebeur-
tenissen. |7 fc

Tot de tweede groep reken/ •»#&•. Trouw"en Rijkseenheid? voor
wie het een opluchting moet zijn, dat zij nu vrij baan hebben voor
hun zorgvuldig voorbereide doelstellingen.

De derde groep bestaat uit de yftegering en de partijen, die
deze regeringaat vormen. Allenmensen» aogt opg»-^ die alleen maar
11 ja H kunnen knikken en napraten. Br zitten zeer zeker goede
elementen in deze groep, doch 2iju|3^n gezwicht voor de overtui-
ging dat het niet anders kan. -Spr>- -10 van oordeel, dat deze groep \n waardig woordvoerder heeft gevonden in de figuur van Logemann,

diejtenminpte Q rkent» dat we een morele nederlaag hebben geleden.
.Siw/^indJB het unfair, dat de schuld uitsluitend aan de Republiek

^Jwordt ff eg even, en aogtt dat» als het waar is, dat eigen roem stinkt
^Jljiiet in ons land IgjjLnkJ) als de peat.Hfet Indonesische volk is veel

te lankmoedig gewêe"st en al spreekt men nu wel van duizend en
meer schendingen van &&$ bestand, men moet niet vergeten, dat

hier



hier de T«R.I. stond tegenover blanke troepen, die in hun land
r niets te maken hadden/' Sprr^U-oritiseerdbdg. voorlichting om-
trent de gehele Indonesische kwestie en wo^s/ nogmaals op de
z.i. ware woorden van Logemann, dat^Vre hier een morele neder-
laag hebben geleden.^

<^*De vierde groep is de groep der resolute menaen, die
vanaf 20 Juli neen en nogeens neen hebben gezegd en zagen, dat
dit politieel optreden slechts camouflage was van een koloniale
oorlog:. Geweld kan nimmer leiden tot een rechtsorde^ hoogstens
tot een machtsorde en zij is in strijd met alle beginselen van
Christendom en-Üocialisme. Het oude heersersbloed is weer naar
boven gekomen en deze vierde groep keurt dit alles ten zeerste
af, stel£ er zich tegen te weer en is er van overtuigd, dat dit
alleen maar een noodlottige uitwerking kan hebben op onze in-
ternationale betrekkingen.

De vi jfde groep zi jn de mengen, die nog niet weten
hoe hun houding in dit conflict moet zijn, het/zijn de mensen,
die nadenken en die thans voor moeilijke problemen staan. Wan-
neer zij op het oordeel der politieke partijen afgaan,dan komen
zij, mits ze geen communist zijn, er beduveld, bekaaid af.

Wat zal de houding der Kerk in dit conflict zijn?
v Jaag t qprolcar nioh af, an zie/ /twee mogelijkheden n.l.

Ie. een welwillende neutraliteit in de vorm van een
gebed voor het welzijn van onze jongens van leger, vloot en
luchtmacht?

Se. een gebed tot de krijgsgod, n.l. tot God - Ne-
derland en Oranje, (waarbij spreker schamper opmerkt^ dat men
blijkbaar in Nederland een God voor zich zelf heef tj) S^af-fS ind/
het ««t .»!••» i 0 fc walgelijk, dat men de Voorzienigheidgebruikt
voor eigen menselijke bezigheden. Het Evangelie is een bood-
schap van vrijwillig dienstbetoon van mens tot mens en meet niet
misbruikt worden voor eigen aardse kleins; iel ighesten. Trouw aan
het Evangelie, betekent het spreken van ons geweten en dit ge-
weten spreekt, want het komt op voor de vrijheid van het Indo-
nesische volk.v

ffietse, -goboran 9-4-1887 te Do Looit, -voornoemd.,

^j tent:
/ 14*4 f+*s++Jt,

ff gufiix:

l&es>"hierna een telegram voor ondertekend door «nkele leden, van
de Jartij van de Arbeid, luidende: "De wapens neer*, welk te-
legram in de loop van de avond 6*Mbinnengekomen^dankte de spre-
kers voor de gegeven uiteenzettingen, wekte op v^oor het lidmaat-
schap van de Vereniging Nederland-Indonesië"* wa^s/ er op, dat
door de actie's van nu en in de toekomst de hiery»anwezige In-
donesiërs in grote moeilijkheden kunnen komen en dat reeds nu
gezorgd moet worden, dat deze mensen eventueel bij de burgerij
kunnen worden ondergebracht, en verao«e*-tenslotte de collecte
te gedenken, welke aan de uitgang zal wordin^gjehpuiden voor de

*£*bestrijding van de onkosten van de/£ avond^terTS^uffi te 22.30
uur de vergader ing fHaie daai'üi matig ulïöSngüat.

Gecolporteerd werd met "De VlamM en "De Tribune",
voorts de bekende brochure van de Vereniging "Neder! and-Indo nes ie1!
Drie punten van Linggadjati.

De vergadering was per strooibiljet en per adver-
tentie in ankele dagbladen aangekondigd* j

Haas ra il j de wordrt opgemerkt,_ dat door de B.V.d. ver- ]
gugnjflg_was gevraagd deze avond ¥e hnüdëh)in da opan iu«hfcf doch
dltt door de Burgermeester van Rotterdam hierop afwijzend was be-
s ohiktTI
—.« •. — JPWSWw ->-• «^.._«. .«^_.. _*.. ̂ 4.. _t_ .•«».... «_.».»—_>.. ..*...«»__.. ««d _«. — -.«..__.-•._.»

VERZONDEN AANl HDOiKD CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST
Javastraat 68 te 's- GRAVENHAÖE
PROCUaETM-GENERAAL te ' S-GRAVENHAGE. \. '.. —- , . ' ' • • J



jMv/iïftDe Indonesische
kwestie!

De Burgemeester van Rotterdam weigerde toestemming voor het

houden van een Openluchtbljeenkomst op het Afrikaanderplein.

Wij roepen hierbij de Rotterdamse bevolking op tot bijwoning van de

O P E N B A R E V E R G A D E R I N G
in de grote zaal van gebouw „O D E O N" aan

de Gouvernestraat

op V R IJ D A G 2 5 J U L l
des avonds om 8 uur zaal open 7.30 uur

S P R E K E R S :

MISPELBLOM-BEYER - Voor Kerk e„ Vrede

PA LA R Ver< Ned.-lndonesië
X " (Ex 2e Kamerlid P. v. d. Arb.)

A. VAN DEN BERG - Voorz. E.V.C. AW. p-dam

Vrouwen, Mannen, op naar deze bijeenkomst!

ENTREE VRIJ!
, De Besturen van

Kerk en 4£rede
_ _ Ned. Indonesië
Doorgeven S.v.p. E.V.C. Afd.
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ACD

Op Woensdag, 23 Juli 194?* des ochtends te
5.00 uur werd door een 40 tal aanhangers der Communis-
tische Partij Hederland, afdeling LEIDEN, bij de tram-
remise van de H.T.M, in deze gemeente getracht onder
het personeel een staking uit te lokken.

Betrokkenen verspreidden hiertoe pamfletten,
waarvan ê*én exemplaar als bijlage hierbij wordt ge-
voegd.

Aan de oproep tot staking werd door het
H.T.M, personeel geen gevolg gegeven.

De tratoiiensten vonden normaal voortgang.
Wanordelijkheden deden zich niet voor .

i.d. Wassenaar.



H.T.M.'ers,
De inkomstenbelasting stuurde velen van U onlangs een navor-
dering thuis, die zelfs bij sommigen op liep tot 100 gld. en meer.

Uw lonen zijn nog steeds niet verhoogdl
Intussen voert de regering thans oorlog in Indonesië.
Uw kinderen, Uw familie, Uw broer, vallen wellicht op dit
ogenblik in een onrechtvaardige, door onze regering begonnen
oorlog.

Uw geld gebruikt men om er bommen
en granaten voor te kopen!

Daartegen zult ge Uw stem
verheffen!
Vandaag vergadert de Twede Kamer op het Binnenhof. De
zitting begint om l uur.

Legt vandaag bij de aanvang van de
arbeid als protest tegen de oorlog,
als protest tegen de loonpolitiek van
deze regering ook, het werk neer!

Staakt gedurende 24 uur. Doet het onmiddellijk.
Ondersteunt daardoor de stem van diegenen, die vanmiddag in het
parlement tegen de oorlog zullen optreden.
Andere bedrijven volgen Uw. voorbeeld.
Vrede, vrede en nog eens vrede is Uw leuze!

CPN (De Waarheid)
District Den Haag



CSBTRAIE VEILIGHEIDSDIENST 's-GravGiihnge. 5 Augustus 1947.
J r va straat 60

No. «19696. . r , tel.! 182750»

typ, J SvD.15. ' . - ,
Dict . I V . ' - ' . :

.'Onderwerpt Vergadering E.V,Cf ' .'-'. . '

.Kort verslag van de openbare vergadering, uitgeschreven
* >t ivh "l"» *">.'!'• TTj-i f*± •£* J Vv .1 _J«lv«4B««K J3 — --— *t* _1 &^^1 •. T J Jl.^v "n _ J _-. J j _a> ___ _ _ _ __ lt*r^ ._ _ _______ • j __ . —

Aanwezig \varentl25 personen, ; . . . . • .
ZaalQapaciteit «95-Ö pitplaatsen» " ' . . - - . ,

Cornelis Oostprwi.1jct geb» 6*11.1906 te Rotterdam^ won, t©
- Rotterdam, voorzitter van de bedrijfsgroep "Bouwvaldcen11 der

E.V.C, te Rotterdam^ opende te dirca 15 uur de vergadering en
bfctülgfle zijn teleurstelling over de slechte opkomst» Hij zei
cvenwel| dat dit geen juist beeld, gaf van de ware, toestand in de
bedrijven, daar er' ongetwijfeld velen eeri" vacant i 'ojaidöag van ge-
nomen hebben", "Het" was\de bedoeling, dat $e arbciclers in grote
getale voor hun rechtvaardige strijd gouden demonstreren naar .
dit centraio punt", cldus . spreker t Vdoch de andere organisaties

/z i jn er in geslaaga,hun invloed te doen geldon"»
• • \ >, ••-

Spreker behaüdolde voorts do maatrogel van Minister Droosj
'wat betreft de vacantiebonnen en de .2,̂ . toeslag on 2 o-i, "dat "do
arbeiders zich door'' deze aalmoes laten- üfkcpen'1» "De actie bij
"Ha venher stel" was goed", meende hij* "eloch niv-de.2^ wordt ui--.-
betaald staat de actie verder stop.' De eisen 'dor -EVV* C, zijn
reëel en billijk en .wij zullen daii ook, - .•dosnopds _• over, ,;de hoofden

i der andere organisaties Heen, de» stri-jd aanfc inden en onze eisen
; afdwingen ", . :- • • • :

Ma.q.r.tér^ IBogllaard t g eb* 20,2,190.6 c. Haar leEsriermeér,' vron»
te Aastördam^andóli jk 'Voorzitter' dor S;V.C, "Bo^yii j verheid"
jQÏé dat de .racntVaardigo eisen der .S.V^C, elke arbeider tot

^.ctio moest opripeponj doch- dat uit de goring o .bolang stelling
bleek, dat het klasse-be-Rfustzijn nog nietes tor k ontwikkeld is«

.. " Sproker oritiseeïde yervo^gens -de;''niouv/e G,A«Oi der Unie-
. * bonden, 'de vacantieregelihg, en,.höt"'r''iS;L46-fpnds en" zei, dat het
.. nieuwe C ,"4.0.. in wezeii een loorisverlaging' £&% betekenen, daar
* 'er" dan" geeïi "zwarte Üonen11 meet betaald kunnen-' ' " ' ' " " ' ' * """

de Minister van Binnenlandse
2.3. de Minister van ̂ st it ia '
Hr.Hoofd G.S.IIIB. , •'':•'•. "•'"" " '; :; V"': ." :
Hr.Hoofd Sectie III M;I.D., Marinestafr - ' '

,..''•• -•- t ' • '* -•= '•' • • -
Hr .Hoofdcommissaris van--Ptolit|±e^ Amsterdam
Hr, Ho of doommis s ar i s van 'Politie, . D o n Haag: '
Hr .Hoofdcommissaris :varl 'Politie.|. Utr^.óht
Hp'.Hoofficojmüissarls >an Politie, Groningen,
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Sprekeï1 zeij dat i»v,.ia* "de oorlog in Indonesië' ton bate
der reactionnaire kapitalisten en koloniale uitbuiters", de -on-
dernemers in de toekomst voor de godsvrede belangrijke conces-
sies aan de arbeiders zullen doen» Daarom moeten de arbeiders
voor huïi gerechtvaardigde eisen gemeenschappelijk actie voeren
en wel in de eerste piaats voor eon betere vacantle-rogoling..
100$ uitkering uit het; risicofonds en oen loonrege;ling| waarin
de zwarte lonen en de toeslagen in verdiscorfcerd zijn". Hij
noemde als voorbeeld de toestand van 1922 tot 192&* in welke
periode do lonen dor bouwvakarbeiders door gebrek aan actie zijn
gedaald van f.335,"»* tbt f,27,50,* :

I«v»ti, de stakingen, merkte hij oj>, dat deze overal een
* geweldig succes zijn, in Amsterdam, don Haag en Enschede zelfs
voor" 100$, "Er is een geest van verzet bij de bouwvakarbeider By

1 maar deze geest van ontevredenheid behoort georganiseerd te wor-
den en Appels en Oostsrwijk kunnen dat niot alleen doen"« ,

Nogmaals spre-kbnde over de oorlog fh Indië zei hij, dat
deze oorlog tevens *eon strijd tegen de érbüidors z/slf isf "wij;
moeten een guerilla oorlog voeren tegen de kapitalist en" « Hij
besloot met de woorden* Pe E*V.,CU öoet de oproep, aan- jullie de
daad," ' : "• "•' ';

t**WW»*A*l*l-*M**««̂ M

Verschillende aanwezigen kregen vervolgens het" woordf warr-
blj er op werd aangedrongen| dat de bedrijf skernen nauw contact
met elkander zullen onderhouden̂  opdat vaja elke ontevrecenhej.-?
In een bodrijif gebruik kan worden gemaakt en.de strijd dus 20
intensief mogelijk kan worden gevoerd,*

Ajitopn, van DOdew^ard,^ g eb* 29.»7»1896 te Nijmegen, lid dcT
bedï* i j fskern bij "HEvenher stel" f won* ;üe*Rotterd?jnf_"Grondharc:'.;.-
dl'jk 45b> zei^ dat óp de kornvergadering van de voïige dag,. 90,v
der kern er. eerst voor was de actie ónve^zwakt door te zetten.
doch dat Attthonle .van Kwawc-gjsnf (geb. 29*4*1^21 te. Rotterdam,
won« t o Eoïterd&aJ"roet ih het. eten heeft gegooid^ daai* deze
bang was dat allos' iisfdt gewonnen was kapot zou gaan door niet tü
vïoden te zijn mot do uitbetaalde 8$".» Hij vervolgde! "Boven-
dien is' de directie er in geslaagd .tweespalt onder de arbeiders
te verwekken} door de one groep boven de andere te bovoordeler.,i
De arbeiders hebban zic,h laten afkopen11,»

hield daarop een lang betoog over de
bedrijfskernen, medezeggenschap en de oorlog in Indonesië en
besloot met t.o zeggen* dat het de taak van iedere E»V»C«*er t?
zoveel mogelijk onrust in de bedrijven tô  wokkotL| daar de' bc-
drijfsvrcde mot allcf middelen dient verstoord to worden* Vorv;-.1
gons las hij oen motie voor.f welke zal.T.«Srdon gozondon aan do
Minister en waarin wordt geprotesteerd togen de vacant ie-r ego-
ling en wordt geelst doorbetaling van loon bij vacant Ie mot
W toeslag t owniddellijke uttbötalifig der 2̂  toeslag en in be-
handeling nomen van de C.*A»Q-* dor E.V̂ C.» , - ;;-

Voorts werd een tweoöé motig aangenomeftf waarin werd gopro
tcsteei»d tegen de oorlog ïn Ind-ie:»

* ••. '

sloot te circa l? uu?f Se vergadering*



" De vergadering was aangekondigd doormiddel van''pamfletten,
waarin word opgewekt ojn op Donderdag 24 Juli 194-7 voor één na-
middag te staken en de ui tg e s chr even vergadering te bezoeken*

Gecolporteerd werd met de voorgestelde C,A.O, der E,V,C»
"Bouwnijverheid", terwijl aah de uitgang pamfletten werden ver-
spreid voor de openbare vergadering op Vrijdag 2!? Juli 1947 in
'Odeon"j betreffende de Indonesische kwestie*

Van "Havenherstel" waren slechts 14 personen op de vergade-
ring aanwezig*

De 125 bezoekers waren, behalve uit Rotterdam, afkomstig
uit Schiedam«Delffc~Vlaardingen en Hoek van Holland*

Van eeö. staking was te Rotterdam niets merkbaar»

G.V.D.

Coll.8 dR,
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E. HE I

Verslag van e on -op Donderdag, 24 Juli' 1947' te 16 uur- dóór de
E.V»C;-afdeling Eindhoven (bouwvakken) gehouden openbare ver-
gadering i» Üe$ café "De Oranjeboom" tö '

• . De 2e vergadering werd gehouden naar aanleiding van een
oproeping tot staking,

De bijeenkomst werd geopend door -geert de Valk, geb.te
Borger, 4 Februari 1904* won. te Eindhoven.

Spreker hield een aeer korte inleiding en zei, dat de
E.V.C, voor twee grote problemen staat t ten eerste de chaos in
de bouwvakken- en ten tweede de toestand in IndiS, "ïegen deze
dingen moeten wij ons verzetten, vooral wat de Indiö -kwestie be-
treft. Tegen deze broedermoord, moeten wij protesteren."
Hierna sprak Jan van Es, secretaris van de afdeling bouwvakken,
wonende te AmB Lfruam, — . .,.

Deze gaf een overzicht van de bouwvakken van de vorige
oorlog tot op he.den. Hij oefende op de gebruikelijke wijze ori-
tiek op de Eegering» voornamelijk op Minister Drees, dit in ver-
band met de vakantieregeling. Ook werd door hem critiek gele-
verd op "het stelletje oude kolonialen, die deze oorlog tegen d:
arbeiders van Indië hadden uitgelokt." Verder sprak hij er zijn
teleurstelling over uit, dat de vergadering zo slecht was be-
zocht. "Als het overal in ons land'zo.is, dan ia het een sof»"
Spreker was het niet eens met de E* V. C .-lede n, die b, v, terwills
van weer loon hun werk in de steek lieten en bij een andere baa,s
gingen werken. Ook moesten de arbeiders, volgens spreker* inzage
eisen van bestek en tekeningen van de arbeiderswoningen en niet
mee knoeieii, doch eieen, dat de kameraden in behoorlijke wonin-
'gen kwamen.

' „Tot slot riep hij de arbeiders op om lid te worden van
de E;ViC», waarna de vergadering door de Valk werd gesloten^

De ze pro te et-vergaderi
dag" was bedoeld, we rü De zocht

» welke tevens als "s takingsmi d-
oor 24 pe rs one n,He t me re nde el fie -

Verzonden aan t
Z.E. de Minister v»Binnenlandse Zaken,
Z.Ei de Minister v.Justitie,
De Heer Commissaris der Koningin prov.NJBrabant,
De .Heer Hoofd v. d, Generale Staf III B,,
De Heer Hoofd Sectie III, M.I. D., Marines taf,
De Heer Hoofdcommissaris v^Politie te Eotterdam,
De Heer Hoofdcommissaris v. Politie te Amsterdam,
De Heer Hoofdcommissaris v.Politie te Den Haag,
De Heer Hoofdcommissaris v.Politie te Utrecht, •
De Heer Hoofdcommissaris v.Politie te G-roningen»

. 2 -
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stond uit arbeiders van buiten de gemeente Eindhoven.
. Voorta ie gebleken, dat van de 1500 bouwvakarbeiderè,dio

bij £e IT,?.Philips te Eindhoven werken, één persoon heeft ge-
staakt en aan bovenvermelde vergadering heeft deelgenomen en
wel de bekende*
AdEi^an Matheus Anserns. geboren t©* Op sterhout, .29 April 190 4v
gehuwd Nederlander^ wonende te Eindhoven,Lavendelhof 10 (I/id
der-U.V%JD«,abonné op "De Waarheid*1 )•

Ansems;» die bij. de4N.?*Philipë propaganda: voor deze ver--
gadering. had!gemaakt* betreurd:© "hét-, :d-at' hij ^dóótr ai~jn kamö-
raden in do steek was gelaten*"

3?ovGir§ is gebleken, dat do stakings$pa7O3> aan >dc boirwvak-
arbeiders te Eindhoven, in totaal geen succes heeft gehad.

•• '' * . a •• '
Ir-

~~ • C.7.33. " :

Coll.JdR*
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Uw brief:

Onderwerp:
Staking i.v.m. politioneel
optreden in Indonesië-
Bijlagen:

GEHEIM.

Aan

De aandrang van om over te gaan tot sit-down-
is niet zo kracht igHSJWè est

De resultaten waren, voor een stad als Amsterdam, vrijwel
nihil. Br waren in totaal op Woensdag jl. +_1800l stakarjL.
het leeuwendeel gevormd door arbeiders in particuliere
bedrijven. Van de ^vegheida'bftd rijven beliep het aantal
stakenden nog

VERZQHDEN AAN: Hfd. C.V.D., Haag. .2.

1000-4-47
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TOSSTAI® OP 21 JÜKI 1947 TE 10.00 «SB

Da reactie Taa arbetderazijde ap da politionele operaties ia lacLM1 ia,
ToorMTar daaroeitraafc op dit ogeablik aaa indruk ia TerkTagea, praa*
tisch nihil, Zowel ta -Amsterdam aia Rottardam zijnde arbeiders, ook
dia dar openbare bedrijrea (tran) , normaal aaa het werk gegaaa* Vea
enige onrust Talt aiata ta bespaurea* Zelfs da aangekoadld&e Taraprai-
ding Taa aaa aztra atitia Tan "da Waarheid" aa Taa diTaraa paaflattaa
ia blijkbaar achtenreg» 0abl»ven.
2^wal ia da Noordalijk» ala ia da ssuidalijka proviaeüa is da toestand
rustig* Maa maldt aaa gunstige raaetia op da rade Taa da MiniBter-P*a-
uident, AUaaa 1» Nooxdvol&e wordt IgaapxeiÈaa «WWBax atakiag terwijl ta
Elndhoraa panflettaa wariaa Tarapraid Taa da C.P.N, waarin hat balaid
Taa da Bagriag wordt afgakaurd ook ia daa Haag aa Dordrecht la allaa
matigt
Bat zou echter Toorbarig «i > uit aaa aa ander da oomeluaia ta trakkea,
dat hat eeraar TOOT noailijlchadaa thaaa aio gaheel eawakan raag worden
beschouwd, lat schijnt eraawaf, dat da stematoiin arbeiderakrinaea,
waarin la da afgelopen waak reeds •xkaadtattjk een kentering Tiel ta
constateren, ttÉ door de rade Tan da Miniater-Preaideat ia gmstigs
zia ia bairorload t» gawordam. Case rade dia, wal psychologisch op hat
meest juiste tijdstip wórd uitgesproken - aa waarna Tasmoedelijk door
da leiding Taa da B»Y,G,da staanaing onder da arbeiders opnieuw moest
worden gapalld * heeft owaiakanbaar aaa goede uitwarking gehad.
Toorts is da omstandigheid, dat gaaa redelijk menu n»er kan twijfelen
aaa da Tradeswil Tan te Nadarlaadsa Baorlag, walka «oleag op da proef
ia @»ataH» Taa gunstige iarload gawaast ( terwijl hat stellig ook Tan
groot belang aoat worden geacht.dat da l>iitenant-G«taarneur-G«neraal
Taa ïSook, da man is, dia thans da opdracht t>t de politionele oparatla
aal uitroeren»

De houding Taa da E.V.C, ia la dit Tarbaad wal merkwaardig slap. Nog
^atardag J. l, ward uit aaada bjpoa Tcomoanaa, dat, bij opanfegraa da
Tijandelijkhadaa op %nd«g da haraaarbeidera ip Ka Rottarda» d* Tolgen-
da morgen ( Maandag 21 Juli 194?) om 6*00 ia atakiag zouden gaaa* Ca
Terklarlng achter, door da B*V*C* » aa a«a HoofdbeBtuursTergadering *
Zondagarend J.l. afgelegd, aaoft echter gedachten aan Hlgamana werk-

Bteiing, althans Toorlopig, loa gelaten. Zij bepaald: ai oh ertoe «iah
opai«OT tot hat H*T*7* ta BBttbn wenden, doek blijkbaar slecht a pm ia
da bedrijren ta konea, tot " manifestaties Tan aea geneenschappelijk
optradea" aa zij richt tenslotte/oproep aaa da werkers on " boa stennan
tegen hat geweld ta verheffen".
Bat ia nog niert ta zeggen welke oorzaken hebben geleid tot deza "slappe
reactie" Taa da zijde dar S*T*6* tanaoedalijk hebben da toaaaraaada
afkeer TOB stakingen, walka bij da arbeidere da laatste tijd Tiel «a
bespaavaa, en de " Tacaatiesteaaine", walka zelf B tot ia da kringen
dar S«T.O, leiding heerste, aaa ernstig woord meegesprokaa.

»s-Cferaranhaga, SI Jttli 194?»

Eet Hoofd Taa da sectie a III B,
da Kolonel Tan da Gaa» staf,



Kr.393/47

De I «D.Delf t heeft de eer U het volgeTflCTW

bericht en:

Op Woensdag 23 Ĵ li 1947,des voormiddags bij het aangaan

van de fabrieken,werden aan diverse fabrieken te Delft

pamfleirtêft verspreid door de C «P «N» De Waarheid, af deling

Delft,waarin werd aangezet het werk voor een dgg neer te leg«

gen.

Aan deze oproep is te Delft nagenoeg geen gevolg gegeven

Om 8.00 uur van die dag werd aan de navolgende fabrieken als j

volgt gestaakt:

Aan de Oliefabriek "Calvè" te Delft,werd het werk neergelegd;

door 13 personen.

Aan de Yerenigde Blikfabrieken te Delft, werd het werk door

ongeveer J&jpersonen neergelegd.Hieronder bevonden zich di-

verse leden van de E.V.C.

Bij de N.T.Spoori32er te Delft,werd door een lid van de E.V«(
""*" •tllU.ltllMH^Mtt.lM.IMnb.KtHinb^ «fc**** ^^I^WHWl-11.. .

genaamd Pieter Jacobus van der Linden,geboren te Delft,14 Au

gustas 1917»fabrieksarbeider,wonende fheresiaetraat 53 te

Delft,het werk neer gelegd.

Bij de Pletterij Bnthoven te Belft,werd het werk neergelegd 1
, l" l"" II «"• II1W—L JJ"M" '___„ -:

door de leden van de E.V.Ö. Arie Boeland van de Ree,geboren
' •

te Hof van Delft,13 April 1908,fabrieksarbeider,wonende Bos*- '

schastraat 48 en door Hendrikus Johannes Weeber,geboren te

Den Helder,17 Januari 1900,fabrieksarbeider,wonende Biesland-' '
sekade 56 beiden te Delft,

Bij de kistenfabriek (Jebr.J.en J. 't Mannetje te Delft,werd

^ het werk neergelegd door Ludovicus Johannes Gijeelhart ,ge*-

V boren te 's-Hertogenboschjgl Februari 1915,houtbewerker

Aan den Heer Hoofd van de Centrale Teiligheids Dienst

Javaatraat 68
's-Sravenhage
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f

wonende Nassaulaan 105 te Belft.&ijselhart voornoemd is lid

van. de C.P.N.en van de E.V.C.

Op andere fabrieken te Delft werd niet gestaakt.

Er deden zich geen wanordelijkheden voor en alles had een

normaal verloop*

Op Donderdag,24 Jali 19471 zijn ook de vermelde stakers weer

aan het werk gegaan,zociat daarmede de staking te Delft is op-

geheven met uitzondering van de staking aan de Nederlandse
•̂Ŵ ^̂ HBBMHMMMĤ t̂ *

Kabel Fabriek te Delf t, in. verband met een loonkwestie. i
n.,.., „_ .. i .i i i 1 — i _ — S• " " ^̂ •̂"•••wawBŵ ^̂ "̂"" '•"• ' ..,

In deze staking is nog geen verandering gekomen welke er op

wijst dat de staking spoedig geëindigd is»

Het door de C.P.N.verspreide pamflet wordt hierbij gevoegd.

I.D.Delft.



De arbeiders aan de NK.F. staken voor BETER LOON '

Ook GIJ hebt Uw eisen. :
\ * i - '~ ' *

De lonen blijven laag
om nu bommen en granaten te kopen!

•• . •

VREDE is 'een ijdel woord zolang er tegen de wil van
het volk van een gewapend optreden sprake is.

INDONESIË bewijst dit nog eens ten overvloede.

UW STEM is hier ia/t geheel niet aan de orde geweest. *

HÓE kunt gij aan Uw vertegenwoordigers kenbaar maken,
«hoe gij over dit voldongen fëft denkt ?

' . • ' * de enige kreet die tot de !ï& "Eaiïierv welke van daag
ii den. Haag bijeenkomt, kan doordringen.

Er wordt ons geen andere keus gelaten!

Vandaag MOET gij spreken !
1 r*-'

Legt het werk neer
voor £éiV dag !!!
Strijat voor een vreedzame oplossing !

, Communistische Partij Nederland „De Waarheid"
1 A#. Delft.



15.00 uur.

Volgno.

16.00* uur.

9.50 uur

10.45 uur

10.30 uur.

11.00 uur

l 11.05 uur.

26-6-1947.

G.S.III B :(Lt.Kol.Kokje) meldt, dat telefonisch aldaar het
volgende berieftt werd'ontvangen*

Hoofdbestuur E.V.C, stuurde ons (A.N.P.) het volgende communi-
qué **Met het oog opjê®* dreigende gebaar van een militaire aanval op
groótè schaal tegen dé Indonesische Rep.heeft het Hoofdbestuur van de
Ï.T.C. zich tot het N.T.T. en de Algemene Bond v«n werkers in het :
Mijnbedrijf gewend met het voorstel onmiddellijk té beraadsalagen
over de voorbereiding van een algemene werkstaking, tot welke dient j
teworden overgegaan, indien de Nederlandse reactie kennelijk door !
toepassing van wapengeweld een beslissing tracht te forceren". j

Bericht onmiddelijk per koerier doorgegeven aan H.C.V.D. j

Bij navraag bij mijnpolitie werd door deze (Er.Koetsier) mede-
gedeeld, dat in de mijnstreek alles rustig was en dat door de
A.B.W.M. een vergadering was belegd voor 28 -6 te Terwinselen
en door de l.T.C, voor 29-6 te Heerlerheide.

lijnpolitie z°l ons d«ge|Lijks op d£
stand.

27-6-1947.

3n over de toe-

Tel.Bericht van Hr.v.d.Noordaa,dat hem door Mr.Goossen, R
is medegedeeld, dat op last P.G.Amsterdam in die gemeente pamfletten
in beslag 7ii jn genomen, waarin opgeruid wordt tot algemene werkstaking

Bijzonderheden w»ren hem niet bekend. Zoo spoedig mogelijk z«l j
door Goosen een pamflet ter beschikking van C."V.D. worden gesteld.

TelBericht van I.D.Amsterdam H.I.v.P. Heijink, dat Aldaar aan- j
plakbiljetten zijn in beslag genomen, welke als kop dragen "Tegen
Koloniale Oorlog de algemene werkstaking". Eet biljet, dat ongeveer
60 x 80 cm. groot is bevat o.m. het hierboven vermelde communiqué.

"Het is ondertekend met "Hoofdbestuur E.T.C.1*. Op grond van het
feit, dat gesproken wordt over Koloniale Oorlog is door O.v.J. Mr.
Wassenberg bevel tot in beslag name gegeven. Tegen het H.B. E.T.C,
wordt terzake opruiing proces-verbaal opgemaakt.

Bekend geworden is, d«t 1400 ex. gedrukt zijn. Tot nu toe zijn
te Amsterdam 500 biljetten in beslag genomen. Door I.D.Amsterdam werd
verwacht, dat bepaalde hoeveelheden naar andere grote steden zijn
verzonden.

Door Lt.Kol.Kokje wordt mondeling medegedeeld, dat in verband met
eventuele moeilijkheden door Gr.3.III B &to&tkb4&@p«fofficieren zijn
uitgezonden t.w. Maj.Jesse voor de mijnstreek /

Maj.Derka. voor Utrecht.en
Kap. Ctegïèr vd Voort voor Twenthe.

Van deze off i c i er en t> innenEomen&e bericht en, welke per militsir
telefoonnet worden verzonden/zullen onmiddellijk aan C.T.D. worden
doorgegeven. Verzocht wer^dezerzijds bedoelde officieren bij de
betreffende politie instanties te introduceren. Zulks is toegezegd.

I,D. Rotterdam (H.I.v.P. Helles) tel. in kennis gesteld met in
beslag name pamfletten te Amsterdam. Door het Remaco bureau was tel.
aan Melles bericht, dat een pamflet aan hem was verzonden ter vooraf-
gaande goedkeuring voor aanplakking. Indien blijkt, dat dit soortgelij
ke biljetten zijn zullen deze eveneens worden in beslag genomen.

Mijn politie (I.v.P. Merkus) meldt voor Mijnstreek rtAlles rustig"
Op de hierboven voor Heerlerheide aangekondigde E.T.C.vergadering

wordt E-.V.C. voorzitter Blokzijl als spreker gemeld. Naar de mening van
Merkus zal het aet̂ r twijfelachtig zijn, of actie tot algemene werk-
staking in de Mijnstreek succes zal hebben. Hij verwacht hoogstens
tiele stakiiügfla*
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11.30 uur

11.33 uur

IS, 00 uur

12.05 uur

12.08 uur

12.10 uur

12.22 uur

n 12.30 uur

12.34

14,25 uur

14.37 uur

14,52 uur

15.15 uur

15.25 uur

15.33 uur

Getracht zal worden te weten te komen hoe de A.B.W.M, reageert !
op de uitnodiging van de E.V.C. Inlichtingen terzake zullen onmiddellij^
aan C.V.D. worden gemeld. :

Merkus in|elicht over in besleg name l,V.C. pamfletten te Amster- !
dam. Maj.Jesse bij Merkus geintrodueeerd.

I.D.Utrecht ingelicht over in beslag name I.V.C. pamfletten te
Amsterdam, Dienaangaande w»s te Utrecht nog niets bekend.

Rech.Terpstra zal heden midd»g r«pport met diverse inlichtingen
bij C.VJD. bezorgen.

Bij H.C.v.P. van lyk de Maj.Derks geintrodueeerd.

I.D.den Haag I.v.P. v.d.Spek ingelicht over in beslag name E.V.C,
pamfletten te Arasterdam.

Pol.Sittard I.v.P. Schehk, ingelicht over komst MajJSErfcs Jesse.
Te Sittnrd is alles rustig.

Ver
Tel .mededeling v«m G.S.III B Kapt. v. d.Schuur, dat de ÏSt.Off. voor
Utrecht Maj.Derks zal worden vervangen door Ma j.W.H.Feitsma.

Pol.Heerlen (Brig.Hassing? b.a. van C.v.P.Spaen) ingelicht over ,
komst Verb.Off, Maj.Jesse. In Heerlen alles rustig.

In verband met verbreking gesprek van 10.45 uur Amsterdam opnieuw
aangevraagd. H.I.P. Heijink bericht, dat inlichtingen IJweigerd zijn
over de nog resterende 900 pamfletten. Medegedeeld, dat I.D.den Haag
Rotterdam en Utrecht terzake zijn ingelicht,

Pol.Hengelo(0) (brig.ter Avest Chef Rech.Vb.a. C.v.P. Ladesteijij)
ingelicht over komst Verb.Off. Kapt.Gesier van der Voort.

Bij Hr.Neervoort werd mededeling gedaan, dat van C.P.N.zijde
ongeregeldheden zouden worden verwekt te Amsterdam, Rotterdam, en
Vliegveld Valkenburg, op 28 -6- 1947. Neervoort zal trachten nadere
bijzonderheden te verkrijgen. Bron is niet altijfi betrouwbaar gefcleken.

Pol.Utrecht(H.I.v.P. V/iegerink) medegedeeld, dat de Maj.Derks z«l
worden vervangen door Ma.j .W.H.Feitgma.

Pol.Groningen (Adj.Feringa) ingelicht over in beslag name E.V.C,
pamfletten te Amsterdam.

Pol.Almelo (I.v.P.Boekhout b.a. C.v.P.) Verb.Off,Zapt.GesIer van
der Voort geïntroduceerd.

RijkspoLMaaètricht (Distr.Cdt.Hr.OOr) Verb.Off. Maj.Jesse geïn-
troduceerd,

Gem.Pol.Kerkrade (C.v.P. Geraedts). Verb.Off.Maj.Jesse geintrodu«s
ceerd.

Gem.Pol.Enschede(C.v.P.v.d.Wal) in kennis gesteld met in beslag
name E.V.C, pamfletten te Amsterdam. Verb.Off. Kapt.Gesier van der
Voort geïntroduceerd.

I.D.Rotterdam(ïx3D̂ xH.I.v.P.ffielles) meldt, dat in Rotterdam
300 ex. van het pamflet der E.V.C, in beslag zijn genomen.
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15.55 uur Gem.Pol. Maastricht (C,v.Pol.Jansen) Maj.Jesse geïntroduceerd.

15.15 uur Van I.D.Utrecht per koerier bericht ontvangen, dat een eventuel
mijnwerkersstaking niet door de E.V.C, maar door de C.P.N, zal worde:
georganiseerd. Pamfletten hiervoor zouden worden verzonden naar
Hendrik Stomphorst geb. 24-12-1903 te Utrecht, wonende Honigmenstraat
2 te Schaesberg. Deze biljetten zouden zijn gestencild in het
Partijgebouw van de C.P.ÏT. te Utrecht door 2 partij functionarissen.
Niemand had verder toegang tot de kamer waar dit gebeurde.

Door het Hoofdbestuur E.V.C, zou aan de Af d.besturen een
schrijven zijn verzonden waarin zou staan; "wanneer het sein komt
om te staken, moet alles neergelegd worden".

15.33 uur Kapt.v.d.Schift (G.S.III B) brengt een aanplakbiljet als boven
reeds genoemd.

16.45 uur I.D.Groningen (AdjJPeringa) meldt, dat in de Groningse editie
van "De Waarheid" de tekst van meerbedoeld pamflet geheel is af-
gedrukt. Voor verdere actie op justitieel terrein is geadviseerd
zich in verbinding te stellen met H.I.v.P. Eeijink, I.D.Amsterdam.

Pamfletten werden te Groningen nog niet aangetroffen.

17.25 uur I.D.den Haag (I.v.P.v.d.Spek/ meldt, dat door H.C.den Haag
overleg wordt gepleegd met P.G.den Haag over in beslag name van
te den Haag aangetroffen 600 ex. van meergenoemd biljet.

Bericht of al dan"niet tot in beslag name is overgegaan, zal
nog worden doorgegeven*

Met deze 600 ex. is de gehele oplaag van 1400 achterhaald.
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Appèl van C.P.N.-vazallen in Amsterdam

Algemene staking werd
niet aangekondigd

EVC tracht vervoer
naar Indië te verhinderen

(Van onze verslaggever).

1 AMSTERDAM, 22 Juli. — Een a.lge-
mene werkstaking hefoben de commu-
nisten, die Dinsdagavond in de zaal van
het RAl-getoouw een massa-vergadering
hielden, niet afgekondigd. Wel is dui-
delijk, dat zij de EVC voor politieke
agitatie zullen gebruiken naar aanlei-
ding van de gebeurtenissen in Indone-
sië, maar nu de drie grote vakcentrales
afwijzend srtaan tegenover het gebruik
van het middel van staking tot het uit-
oef enen. van politieke druk, zou een al-
gemene werkstaking al bij-voorbaat tot
mislukking/ zijn gedoemd.

• Positief werd wel aangekondigd, dat
•de EVC-vakbonden van zeevarenden en
van transportarbeiders zullen trachten
„alle vervoer naar Indonesië van Ne-
derlandse dan wgl van buitenlandse ha-

vens uit, voorzover dit direct of indi
reet het militair geweld tegen hét volk
van Indonesië bevordert, met alle ten
dienste staande wettige middelen / te-
gen- te gaan".

Voort» werd nog aangekondigd, dat
getracht zou worden Woensdag'in Am-
sterdam een sit-down-staking te orga-
niseren van li-12 uur 's morgens, rtiaar
hierbij werd het voorbehoud gemaakt,
dat dit zou gebeuren in de bedrijven
die zich daartoe eigenen (het JENP zegt
„Waar de bedrijfsraden- dit zullen toe
staan").

Er waren duizenden mensen samen-
gekomen in het RAI-getoouw, waar' de
portretten van Russische en Nederland-
se communistische voormannen meer
dan levensgroot aan het plafond hin
gen. De bijeenkomst was ook goed ge
órgariiseerd. Een paat-- jeugdgroepen
hadden blijkbaar tot tf ak op de daar
voor geëigende' momenten „Merdeka
en „Indonesië vrij" te "Toepen en zij de
den dit zeer gedisciplineerd. Als volks
menner 1« Henk Gortzak veel beter dan
Paul de Groot../De laatste is een vee
minder goed_ spreker^ zeker voor een
massa-vergadering als deze.

Alle sprekers keerden. zich fel tegen
het besluit van de regering, dat volgens
hen, een echte oorlog tegen Indonesië;
betekent. Zij keerden zich vooral te-
gen de Partij van de Arbeid, welker
ministers, door de feiten gedwongen, tot
de erkenning waren gekomen, dat een
andere mogelijkheid niet meer aanwe-
zig was. Blijkbaar verwachten de, com-
munisten echter uit het kamp van de;
Partij van de Arbeid wel steun voor
hun actie. Paul dq Groot sprak nog over
enkele kleine stakingen, die hier en daar
?ijn uitgebroken en noemde dit waar-
schuwingen aan de regering. De vraag,
,of er een algemene $?erkstsOting moet
i-omen wilde hij laten afhangen van!
een „beroep"/ dat de havenarbeiders
dan pp de anderen ztülïen moeten doen,
maar hierover ,was hij vrij vaag.
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Verslag ven een vergadering der C.PïN.gèhöttdén op
dag 83 Juli 1947, in het RAI -gebouw te Amsterdam*

~ f" . "/
Be vergadering was aangekondigd in "XÉ)e Waarheid" en

middel van stroolbiljetten. /

" Aanwezig waren circa 7QOQ persóWn, waarvan ongeveer
vrouwen. Ongeveer 10*perêonen in milit/ire uniform werden opge-
merkt, benevens een tiental Indönesttós.

Een van de militairen colporteerde met een brochure van"
SJAHRÏR, ̂ Be zaal wês verSletd met v/a^gen van versehill6nd6*nat.i~
onöliteitèn 6n grote portretten van "vooraanstaand6 öommunisten
aie Lenink^Stallh, Msrx, Wijnkooi/e.o» " "

Acnter het podium was de jfiguur van Lenin aongebracht tfffan."
•en achtergrond VQnxrOde vlaggen; een onderdeel ven de versierinr,
veilt* pok reeds bij de Lenln-hèrueuking had dienst gedaan.

Enige spandoeken met afs leu±« "TEGEN BE KOLONIALE OOKLOG-
MÉT ItïBONESIB" wareaT opgeliongen, " ' * -

Er weren ongeveer 1000 «itplöatsen aangebracht j de rest
der aanwezigen moest zichymet een- staanplaats vergenoegen.

Muziekkorpsen of arangkoren wören niet aanwezig* Er werd
gramofoohimiziek teri gehore gebracht. ** .

Be zaal kan png*»eer 18 « 15,000 personen bevatten,
*Voor de aenvanff vsn de vergadering werd dooi- een afdeling

van het A.N. J. V. ^6n/rond*ong door de zsal gemaakt.

Be vergadering werd te 20 «30 ' uur- geopend met "een kOrt woord";
van fle voorzitter éendrlkus GORT2AK, geb, 29-6-1900 te Amsterdam,
won.te AmstêrdamySpreker gispte de^houding van de P.v«d*A;, die
ai 3n woord tegenpver de kiezers niet gehouden had en nu tiitging
von het* standpunt '. "Ben ik mijns broeders Roeder?" Vervolgens
verzocht spreker enige ogenblikken stilte ter herdenking ven, d-e
reeds gevallei/ slacht of f er s,

f- ' '

_ Hiernéf werd het woord verleend can Mej.Hnnns J"ocoba
AVERINKr getf» 28-5-1913, te Enschede, won. te Haarlem. Zij'riohtte
zich" speciaal tot de Nederlandse Vrouwen" en memoreerde het werk
Van deze v/ouwen in' de illegaliteit . "Bit werk is toen met de" ^
overwinniïfe beloond, wout de vrouwen streden tro@r dé vrijheid,
Trouwens/ ieder volk dat voor zijn vrijheid strijdt; is^onovêr-
winneliAjL Wij weten", zo zêifte spreekster, "wat het betekent On-
der een/vreemde troepenmacht te staan. Baarom begrijpen wij zo

VER20I AAN:
Z.E.dfe Minister van Binfiefilahdse Zaken.

Minister ven Justitie, '
Be Heer Comm.der Koningin ift de Prov<«Noörd-Höllan<l.
Be Meer Hoofd Générale Staf, afd, III Bt '
Be/Heer Hoofd Sectie III M,I.B.,M9rinëstaf"

Heer Hoofdcommissaris ven Politie te Rotterdam*
Heer Hoofdcommissaris van Politie te B€n HaSg,
Heer Hoofdcommissaris von Politie te Utreöht»

)e Heer Hoofdcommissaris van Politie -te Groningen,,



£0 gpad de noodkreet van dé Indonesische troüwenbewegirig*
Moet Iedereen er vèdr zijtu dot de gevechten •Worden ge

' •*- • ' S Jt . - «M.

Pè derd* spreker, Huibcrfc DANS. g'eb, 28-10-l9ö£'te Nisse,
hoofdbestuurder van de Algem«n« Bond van gevarenden, verklaarde . *'
dat de Nederlandse «eelieden gedurende de oorlog aan de goede kant
hadden gestaan» Zij hadden munltie'en wapen s "vervoerd naar alle
fronten, 'inzonderheid naar Roeland» Ook'nü stomd de Ifedërlijandse
leeman weer aan de goede kant» Uit moesten de Eegéërdëïi& in Öën
Haag ; goed begrijpen» ' • , . * ,

vervolgens deed spreker mededeling yan"'het besluit van de
Bond, om alle vervoer naar Indonesië, vafiüit Néder1EaSIie*tan wel
buitenlandse havens, voorzover dit direct bf'indireet het militair
geweld tegen hét volk van Indonesië "bevordert, met alle ten dien-:

staande wettige middelen tegen, te geftn*
" ' " '

Vervolgens wés hetrwoörd'sem
te jftinsterdaltti won*tè Imjstèrdemi Mgemeen öecretari^ Tran dé G.P.N.

*' aprèke* begon met een feile aanval op het beleid "van dé "
Partij fran de_ Arbeidt -Tbe vërtegenw6ordig0rs van de P ; v» i. A; n',
zo zeidö* spreker, "zijn dóór hun partijgenoten gekozen, omdat M
venVachUtei dat zij hun ''woord gestand isoiaden doen en zouden zor* .
gen, dat er geen oorlog mipt hét*ïndöü;6siSöhe b-foMervoik aou komen >
Daarom werd de loonstop géaèceptee-rd^ daarom'werd de armoedige
verzorging van de ouden van dageft aangèöomen, daarom nam men ge~
ftöe|èn met de fooi «an de*nègelaten betrekkingen van*de illegali-
teit* M a a r z i j hebben h-el5*w<j>'ord'Laan htin ̂ kiezers i niét gestand gc-
daén en*öndanks allé beloften dat men geen geweld zou gefe ruiken
is*mett thans 0vêrgegaajo tot*hef nemen vaa, politiftie maatregelen.
Mét gebruikmöïfeihg van vliegtuigen, ma chinegeworen en mortieren.
En kameröad JÖKkMAN is in' gebreke gebleven, om de noodzaak van
een en öftder aan te' tonen, " *

!|fitegénd6el.''Men kon niet bewijzen dat de Republiek fi.et ver-
dftag van Linggsdjétl geschonden heeft. Eft de politiële magtregelsn
staan voor een deel onder bevel van kapitein WESTERLING,, de man,
die het bloedbad Op Zuid-OelebeS aangericht heeft en de moord van
20,000 Indonesiërs op zljfe gevreten heeft.

""Zl-jn'politie heeft thans de, miniêters "QANI en T^TZII in
MS«hut2haftfr genoijteak terwijl de minister een onderzoek naar zij"
gedragingen heeft gelast ï- * . " * "

Iïatuurlijk"probeert men ons wijs te mgRen, dat dit is om
vrede en welvaart aan het Indonesische volk te brengen. Mojar i£ "
zou tegen deze on-NSderlandse Regering willen^zeggent 'r De * grootste
leugefiasr van alle tijden was OrÖEBBELS. .En het'is hem niet gelukt,
om het Nederlandse volk iets wijs te maken. Laten A^te l^rlin^en
besef fenf dat zi.1 het niet bet er 'kunnen*" "

Tervoïg^èns gïftg spreker ns.'of er voor een recht va aïdigê
zaak gevochten wordt en kwam dan tot de ftonclusie, dot difzeker'
niet het gevat is, "Alleen om Bet koloniale bewind te herstellen,
daarvoor wordt gevochten. Omdat de planters en koeliedrijvers
niet de Aoed hebben, *om zonder de bescherming van een leger na f r '
Hun plantages terug te keren^^omdêt zij dasr de voormalige koelies,
thans vrije teannen, "zullen Ontmoeten, daarom worden onze Jongens
in de dood gedreven. En niet alleen de Nederlandse planters, ze 3.? n
niet voornameli jk de Nederlandse koeliedri J vers, "worden besoher .1..
Maar meer nog"en vooral de Amer'ikacnse kapitalisten, d© mannen v n
de Truman^doctrine* die Indonesië willen inschakelen in hun mil.v-
tair-strategisish stelsel. Onze jongens vechten ols huursoldaten
voor Meriko," ' • *

Sprè&er Zei t dat de. wereldpers tfeöns-- beschuldigend de vinger
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vinger opheft tegen Nederland en dat "wij 'ónze goodwill"verspelen,
zoals wij Indonesië zullen verspelen. Dit geschiedt, buiten do wil
van h«t Nederlandse vplk, want de Regering'heeft haar besluiten
genomen zonder de volksvertegenwoordiging te raadplegen*

De vraag rijst thans, ivat wij moeten doen. Wij.hebben
250,000 landgenoten in*de oorlOg verloren* In S"jaar*na de bevri ;V
ding zijn wi3 Jnet politiële acties^begormen. Wat "moeten wij doen';"
Spreker beantwoordde deze vraag mét de"opmerking, dat "dit van- "
zelf zal'blijken", Hij'wees op het grote verleden en zei, dat het
de plicht is solidair te blijveftmet.de Republiek, "Holland1s
Glorie, de zeelieden» hebben het. verlossende woord gesproken en
allen zullen hun woord volgen* -..* ' ^

De Republiek'kan niet vernietigd worden, want zij strijdt
voor haar vrijheid, En wij zullen al onze kracht tnspónneft voor do
staking van de vijandelijkheden! De communisten; staan niet alleen,"
Hierbij Wees spreker op de reacties van"de heren EAI,AR en SLOTE-
MAKER DE BHJINE. "Meer mensen van karakter zullen zich a"an"onze *
zijde plaatsen." In dit verband duidde spreker op de protesten uit
de kringen va ft de Katholieke Jeugd &n 'van ""Kerk enTrede".

A Tenslotte deed hi3 mededeling van het besluit, van een groo-f- i
aantal bedrijven in*Amsterdöm, om op"23 Juli 1947 tussen 11 en IS \r een "sit-down staking" te houden,

• - , • * ' • • '• • " : * '

Ofschoon het in de zaal zeer warm was, kon de stemming
enthousiast genoemd worden. |)e verschillende sprekers Werden meer*-'
malen door luid applaus onderbroken, Toch kan'niet ontkend worden,
dat de rede van BE GROOT teleurstelling verwekte, Zijn antwoord
op d e ""• vraag* ""Wat moeten wî j thans doen" w#s vo.or velen een te-
leurstelling. . j. ' •*. • * - . - . -

De vergadering werd te 22 uur.gesloten met het zingen van
Me'ïn.ternStionale", Bij de uitgang der. zaal werd gecollecteerd
t.b.v» de té voeren actie,

C.V.D.

Colli t dR.
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Onder-werpt Protest ver g ad er ing C, P. H»

Kort verslag van de openbare protestvergadering van de
Gppmuj^tltgefo ,Parti.1 Nederland, district Rotterdam, gehouden
oplbinscfag 22 Juli 1947 « ;te 20 uur, in de Rivièra-Hal te
Rotterdam» . ......

., ' • ' ' • , • • ' ^
Aanwezig waren circa 1700 a 1800 personen, waaronder circa

300 vrouwen en een groot aantal jeugdige personen» (Zaalcapaci-
teit 4000 staanplaatsen)*

' Bert-qq Gerar.du.5; van den HamT geboren 10* 2*1912 te Amsterdam,,
wonende te Amsterdam, verblijf houdende te Rotterdam, politiek
secretaris der C«P,NM afd* Rotterdam, als voorzitter fungereiid,
opende te ruim 20 uur de vergadering» Hij zei overtuigd te zijn,
dat niét alleen communisten, doch ook socialistische, katholieke
en christelijke :arbeiders op deze; vergader ing bijeen waren "om
woorden van protest te laten' horen têgon de daden van de Rege-
ring, die .zegt, -dat , e en gematigd politieel optreden wordt voorge-
staan, doch die in werkelijkheid oorlog voert tegen het Indone-
sische, broedervolk", Hij vervolgde! De Regering Beel dient te
Verdwijnen en een nieuw kabinet 'met vooruitstrevende .krachten
mopt" worden geyornci, opöat hot litóeaKJsische .voïk \7ooi* $ti vrij*»
hoid Itan leven". . •

Spreker bracht hulde aan de loden van do Partij van de
Arbeid, die op de vergadering tegenwoordig waren en dus hun
socialistisch gevoel niet verloochenen en aan de arbeiders, dio
in fabriek of werkplaats al uiting hebben gegeven aan hun afkeer
togen de maatregelen der Regering» Spreker sprak de hoop uit,
"dat do verzetsgoest van een Jan Postma en Gerrit van Veen nog
niet verflauwd zuilen zijn"»

Zich nogmaals tegen de Regering kerend, zei hij dat het
Kabinet thans een daad heeft verricht, waar omtrent zelfs het
Parlement niet werd ingelicht* "Op dat ogenblik demonstreren
duizenden arbeiders in. Amsterdam-, aldus van den Ham, ook wij
zullen, protest er en, en als. begin van het pr ot o st. zullen wij eerst
gezamenlijk dé "Intornatiónalê zingeïl"* (Gezamenlijk werd de
'Internationale" gezongen)*

'• '•• ± • • • • - 2 -
AAN't • ' - . . . - . *,*P •: - '" .
Z;s; de: Minister van. Binnenlandse Zakon*
Z,E» dfe Minister van i Justitie. . ' ' . . '
De Heer Hoofd Afd» lïïB van: dé Generale; Staf»
Do Heei» 'Hoofd SeQtiö:.IHj M.Ï*D.| Marinestaf,
De Heer Hoofdcömmissariö »van Politie, Amsterdam
De HoeSf' Hoofdöommiss.aris van Politie, Den Haag
De Heeir Hoofdcommissaris van: Politie, Utrecht'
De Heer Hoofdcommissaris' van Politie, Groningen.
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te Rotterdam, voor de C»P,|f, lid van de 2e kamer, zei, dat nóg
steeds twee machten in de wer~eld tegen elkaar opbbtsen, n,l,
de oudG reactionnaire en de nieuwe vooruitstrevende Krachten,
doch spreker hoopte, dat in:de toekomst vergaderingen als deze
niet meer nodig zullen zijn»

" > Hij besprak de ontwikkeling en het ontstaan der Republiek
en betoogde uitdrukkelijk, dat de Republiek niet van fascistisch-;
makelij is* dat Soekarno geen fascist is, doch een overtuigd
nationalist, die reeds lang voor de oorlog door de Nederlandse
Regering was verbannen* "De Republiek i's de vrucht van een lang-
durige vrijheidsstrijd van ónzeIndonesischo kameraden en deze
mensen zullen, nu zij de vrijheid eenmaal hebben geproefd, deze
met hand on tand verdedigen"*

Spreker leverde critiek op de "Partij van de Arbeid", "die
een huwelijk heeft aangegaan met de Katholieke Volkspartij,doch (
die., nu het op daden aankomt, in haar schulp kruipt"'*

Hij betoogde*; dat de Republiek niet kon worden beschuldigd
van niet uitvoeren van hot accoord van Xinggadjati, "daar onze
Regering het werkelijke Lin&gadjati nimiaqr heeft aanvaard",

Spreker critiseorde do motie Romme-van der Goes van Haters
en zei, dat; de Republiek zich niet gebonden hooft te voelen aan
de toelichting van de Con̂ issie-Gener.aal en de uitleg van de Re-
gering^ daar zij In deze geen erifcele zeggenscha'p had en nimmer
van contractbreuk kan worden besdhuldigclj daar zij slechts uit-
drukkelijk' het zgn* "haakte1! tiinggadjati heeft aanvaard,

' Spreke* ging. vervolgens' in"öp.-d'ë ultimatieve nota Van 2̂
Mei j»l, en zei, dat de Republiek deze; volledig heo.ft ingewilligde,
behalve dé gemeenschappelijkegendarmerie, daar dit laatste Voor
haar zelfmoord zou betekenen* l'De Regering heeft immers geen
politie in Indonesië doch uitsluitend troepen,- die hier vandaan
gesleurd zijn en,, daar zijn afgericht -Voor hot oorlogsbedrijf*
Het is volkomen begrijpelijk, dat de Republiek mot lede ogen naar
deze troepen kijkt, temeer daar deze aanstonds na ondertekening
van Llnggadjati zouden worden teruggetrokken»"

Spreker hekelde de uitleg van de Regering over het woord
"aanstonds". Volgens de Regering zou .dit willen zeggen "zo
spoedig mogelijk", "doch In goed Nederlands wil "aanstönds"zeg-
gen "onmiddellijk". Het koloniale kapitaal maakt echter van onze
troepen misbruik en gebruikt hen voor het uitvoeren van hun plan-
nen* Wij moeten onze jongens, die opzettelijk zijn afgezonden
«n dus goen onderlinge ruggespraak kunnen houden en opgeleid
zijn In een geest van oorlog j nu door daden in eigen land laten
zlen̂  dat zij niet alloen staajEi in de strijd, doch dat wij ach-
ter hen staan".* Spreker zei* <fwt, êp Republiek op Java, Sumatra
en Madoera het gezag de facto, uitoefent, de Nederlandse Regering,
de jure, zodat de Republiek in eigen land kan doen en laten ?</at
zij Wil» Do Republiek hoeft„bij voorbeeld.allo buitenlandse
bezittingen teruggegevenjöOQfet vale «>n&érne£ier3 fturvfen niet noer t-r'-r
hun oigondommen teru$* "Heboen zij het voor de oorlog soms zo
bont gemaakt?" vroeg spreker ironisch. "De Re-publiek kan heus
wel voor'hun veiligheid zórgen, zij heeft een geregeld leger,
de T»R*X«* met aan de.K*M*A, '-te Breda' opgeleide'officieren,
zodat een gemengde politie totaal overbodig is* De gemengde poli-
tie zou bovendien staan onder het Oppergezag van de Luitenant
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Lttitönant-Gouverneür-Genefaaij zodat -deze dus troepen kan in-
zetten op elk gewenst punt in de Republiek, iets wat voor de
Republiek ten enenmale zelfmoord zou betekenen" i"" Sproker hekelde
.nogmaals het optreden van de "Partij van de-Arbeid", die in dos c
kwestie blijkbaar nog geen aanleiding ziet haar;huwelijk met do
K»V.,P; te ontbinden en zelfs "door leugens haar coalitie met do
K,V*P» verdedigt". Spreker eindigde met te zeggett, dat' hi'j blij
is, dat hij "deze schanddaad, van dé Partij van de Arbeid niet
voor zijn rekening hoefj; te nemen",

Soumankii of ,Soumikilf een Indonesiër, zei in de eerste
plaats van mens tot mens te willen sproken en betuigde zijn
diepe smart* dat hoewel de Regering dé' militaire actie in Indio
een "beperkt politieel optreden" noemt$ Nederland enVXndlë
thans in oorlog zijn* '

Spreker beschreef hot diepe lijden, dat beide volken in
deae oorlog tegemoetg&an, "want I&dggadjati kan ons nimmer wor-
den opgedrongen, en de Republiek «al geheel kapotgeslagen moeten
worden voor wij naar de pijpen der Noderlandso Regering zullen
dansen"» Hij vroeg zich af of "zij J' die gedurende do'.Düitso be-
zetting tezamen met de Nederlandse bevolking geleden en gestreden
hebben geen béter loon waard zijn* "In .naam der democratie wordt
nu in Indie de democratie 'denek omgedraaid",

"Hoc langer hoe verder raken wij van'Liïiggad jati af on de
samenwerking tussen .Nederland en Indonesië .wordt voor generaties
verbroken* Do ware -schuldigen zijn de Nederlandse impcrialisti- ,
sche kapitalistische reaetlonnairenf- de arbeidersklasse heeft
door deze oorlog slechts' schade* Regeert in Nederland dan alleen
de'reactie? "Protesteert dan tegen deze oorlog" zo besloot spro«
kor, *want ons Volk zal blijven vechten en de üiaTë naar Djokja
zal"".vóór vele Nederlandse-militairen., een dödetoars blijken te
zijn!'. Hij eindigde met de uitroept "Mei-deka"* ,

' Johaft Heinrlch Van Bör̂ T geboren 15•11*1̂ 08 "té Amsterdam,
-wonende "te toste.rdam'jf; lid paTlïî b̂ stüur der 'CiPèNi, zei, dat
sedert 2 jaar•geleden de overwinning op het fadeisme 'behaald is,
nog niets bereikt is en; men nog midden in de, ''kokende puinhopen"
zit, mot,name in Griekenland en Fpanöö*Spanje» • .

:<•

Spreker vervolgde met zyn toehoiéirders te wijzen op de be-
ing ons volk door Hitlér-Düitslaiïèi aai^edaan, óns, land zon-

der oorlogsverklaring aan te vallen om ons te bevrijden* "Thans
doet de Regerine-Beel in 3&idlë precies hetzelfde} nu hejet dit
"beperkt politieel optreden"*-"doch ondertussen ,fcr,ijgon we oorlogs-
communiqué*s maar geeh ppldlfiébjeriohteri^;,.Vet^vplgens beschreef
spreker de angst, die ouder»: In. dé .beaettingsHJd gehad hebben
om hun zonen voor zedelijke* morele on lichameiijkG ondergang
te bewareiu "fiu la jor ^éer diezelfde- ,anf st, maar geen, nood, do
Rogering heeft 7$. aal^eèejiierjs^n'fdo.m,^ itaar^ndoriasië ge-
zonden* In Duitsland kregen 'dé J oden =dV schuldj in I$.dië zi^n
da^d((t,fiteBet>l«bBtU3^ opo^atieff "v slagen" nu' ? volgens "plan"1'. Ver-
volgens beschreef,'hlj de: tfdt^sjband .komi|ig-van; het^"0niwoli jk"
tussen de.socialisten• qi£4^ K^tholiejcen,om hot land. te regei-en*
"De communisten h^adqn. iminórf'-geen' d^skyjidigènt .maar QOk Idof-
tinck heeft het 'laïid .aan, de-ran4 vaÊ'een bankroet gebracht, .
De Partij van de Arrbei4V;;zegt '.„^jpii dat "zij zich boet' schikken in
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"in het onvermijdelijke, dóeïf is het de partij der hal&lachtigen*
Door deze 'houding hebben Gerbrandy en Schouten thans hun zin
gekregen"» Spreker behafcdeide voorts de wijziging van art. 192
der' Grondwet, "waar de communisten tegen stemden, omdat zij de
toestand van vandaag in ïndie vooruit zagen aafikomen", "C. van
d er "Lende van het N«VÉV, en Koos Vorrink hebben tegen de arbei-
ders i gezegd, dat. wanneer, ai j Beel niet zoudeft accepteren Schov. i;: n
daarvoor in de plaats zou k001611* doch ik, zeg j wanneer wij .Maria
Beel kunnen wegjagen, kunnen we ook Jan Schouten wegjagen» Koo~
Vörrink heeft Prarts Goedhart naar IndiB gestuurd met "de socia-
listischë groeten» doch nimmer is het socialisme 'zo*fi 'schande
aangedaan, "Hot Vrije Volk" protesteert tegen hot "Wilhelmus",

- maar het zou schande zijn als; déze Heden ooit nog de "Interna-
tionale" in de mond zouden nemen",

"Spreker roemde nu de leden van de "Partij van de Arbeid".
die in verband, met de regèringspolitiek hun lidmaat schapskaar i (
verscheurd hebben. Ds,Buskes zou hebbon gezegd, dat brioven van
soldaten uit India zijn- gekomen, waarin deze schrijven niet op
hun "bruine brpeders" te zullen schieten* Spreker critiseerde do
Burgemeester van Amstèrdatii. die oen openluchtmecting niet liet
doorgaan» Verder schetste hij het vreselijke van een oorlog in
Indonesië» waar 50 millioen Inlanders gereed staan hun vrijheid
t e verdedigen» • . - . , ' : •

Vervolgens, stond spreker lang stil bij de JLoon-en prijö-
politiek van de Regering en zeij dat "deze oorlog ons tot grote
armoede zal brengen, d aap dit avontuur ons , in .plaat s van drie
millioon gulden per., dag wel' 5 a 6 millioen gulden per dag zal
gaan kosten"* :

De Regering-Beel is verantwoordelijk voor al deze rampen,
aldus spreker» Zij zingen hot "Wilhelmus", doch vdj zullen er
voor vechten, dat de broederschap met, 'het Indonesische volk zon-
der wapengeweld zal worden verkregen. Daarom moet 'de- slag in"
Nederland worden geleuterd tegen Beel én de r.eactie; Dé C,P»K»
is." daarvoor het enige front. De eenheid is thans nog "niet groot
genoeg, doch gezien de stakingen wordt de. fusie vanzelf geboren",

^Spreker zei, dat , de strijëtgeest onder de arbeiders aanwezig
is en" de Arbeiders zullen dan ook de machthebbers dwingen door
staking o p staking* ' - • • ' " . •

• • • . • • ' " . " - .'.
Vervolgens hield hij een, lang pleidooi voor het dagblad

"Dé Waarheid" , . "de enige krant, dio zich achter ds strijd stelt".
Hij, besloot, met dé oproep J "Weg met Boer1;. "Weg met de oorlog in
Indonesië* "Op voor welvaart- ih Neder land".,

. geboren 22, 8 ,,1898 te "Amsterdam,
te, 4ms ̂töraam voor ̂'de CèP.N'* lid van de Eerste Kajiier zei, dnt, s a , è . * a , ,
hij vaamit Amsteirdam ^as overgekomen om .ïianieiita 40,000 Amsterdan-
mers, <die die dag in het R»A«I*«-gebouw bijeen zijn. do groeten
over -fc'e brengen aan dé Rotterdamsc "kameraden" en hun hot paroo.I
mede te; delen, dat in tostordam is' uitleg e vel?* ."Niet de reactie,
doch 'de arbeiders bepalen de éctdLc0f-' die'.g-evóerd zullen worclon
en ftts eerste waarschuwing aan Beel is bepaald, :;dat morgen tusse:
11 en 12 uur een algehele proteststaking zal worden gehouden in
Amsterdam en de Zaanstreek, Dit is slechts een begin ^n wij
zuilen QT voor zorgen, dat Beel regelmatig voor probl&non komt
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te staan, die dan hier: dan daar in den lande zullen uitbreken"*

'Spreker betoog<3euitdrukkelijk, dat de uitslag van deze
strijd niet op de slagvelden van Indonesië, doch in Nederland
zul vallen, MWij zullen deze Regering wegvagen en een'nieuwe
Regering vormen, die als'eerste daad vrede zal sluiten met het
Indonesische volk"*

Spreker zei niet te weten* hoe de politieke verhoudingen lii
Rotterdam precies liggen, durfde daarom liet parool, dat:voor
Amsterdam is gegeven niet voor Rotterdam uit te spreken, doch
zei er van overtuigd te zijn» dat ook Rotterdam in deze haar
plichten zal kennen en te gelegene? tijd oe;n daad van protest
zal stellen* Hij eindigde zijn rede mot do uitroep s "Weg met do
reactie, Weg met Beel, Iievo het Indonesische volk, Leve het
werkend volk van Nederland11*

B.G.yan d,en Ham deelde vervolg ens het bo sluit mode, dat
door hét Hoofdbostuur van de E,V»C* en het Hoofdbestuur van de
Algemene Nederlandse Bond van Zeevarenden 13 genomen naar aanle-J •
ding van het beroep van de Sobsi op deze bondon gedaan, welk be«
sluit in een bulletin is verwerkt én tijdens deze vergadering is
uitgereikt (eon exemplaar van het bulletin is aangehecht),

Spreker riep alle arbeiders op de actie van de transportor~
beiders te ondersteunen*

Tot slot las hij een protesttolegran voor, hetwelk aan do
Regering zal woröen gezonden en waarin' de onmiddellijke stopzet-
ting van de vijandelijkheden wordt geëist en waarin de Regering
verantwoordelijk wordt gesteld voor alle doden$ die eventueel
zullen voortkomen nit de door haar thans ondernonen actie*

Spreker" sloot hierna dé ver g ader ing "j die'na het gomeensöha/"
pelijk zingen der "internationale" uiteenging*

" Na het zingen der "Internationale" ontstond ben klein inci-
dent daar een dor aanwezigen het "Wilhelmus" begon te zingen*

Gecolporteerd werd met "Eén M on "Voorwaarts", terwijl
tevens een boekonstand met comnunistischo brochures en lectuur
was ingericht» ^

In de zaal waren borden aangebracht met de leuzen* "Vrede",
"Ontwapening", "• Leest de Waarheid"«.

Voorts waren spandoeken met let&zen betreffende het Welvaar t-
plan opgehangen*

Do gehele zaal was versierd met rood~witte vlaggon, waarbij
hot opmerkelijk Tfas, dat de nationale'vlag goheel ontbrak*

Aan de uitgang werd gecollecteerd ter delging ven de kosto.v:
van de zaalhuur»
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D E O O R L O G I N D O N E S I Ë ,

De Hoofdbesturen van do Algemene Nederlands© Bond van ZGovo.ror.<- '
den en van do Landelijke Bedrijfsgroep Transport dor 3.V..C.
hebben, In ovorcenstonning en na diepgaand beraad net hot Hoofd-
bestuur van de E.V»G, besloten*

All vervoer

dan wel buitenlands^ h^yefi^i. .voor aoLVGT, c\lt direct

£f ^ndirefit h,et nilitalr ^e l̂d tofion fopt. „vcOlk van
• <- • •

Indonos.ë b v d r t n o tLle tcn l

nlclclclon t o c n t a

roepen, zich bewust van hun verantwoorclelJLjMioid, alle
transportarbeiders en z-eelioden op, alle werkzaanliGden vjelkc in
verbancl staan net bovenfienoerid vervoer onf'.idciellijk te staken*
Zij doen, in deze voor de toekomst van hot Kedcrlanclse-on het
IncTonesische-vollc beslissende dagen, oen klorjfiond beroep op de
Centrale Bond van Transportarbeiders on de Unie van Zeelieden,
beide aangesloten bij het N.V.V,,' alle meningsverschillen ter-
zijde te stellen en eezanenlijk net hen dit bqsluit tut te voo-
ren» ' ' ' , ' '
Voorts richten zij zich tot de werkers van Nederland en alle
andere vredelievende krachten, de tranport arbeiders en zeelioron,
In hun" vaste -wil do vrede t o dienen, net alle kre.cht te onder- '
steunen» • • .
Dé beide organisaties brengen dit besluit ter kennis vm de
S,0,B»S.I. (Indonesische Vakbeweging) en van het ïJcrcld Verbond
van Vakverenigingen, aan welke v/ereldorganisatie het vorzook .
\"ord gedaan de transportarbeiders on zeelieden der gohc-lo vjerold
op te roepen hen op deze weg te volgen»

Het Hoofdbestuur der Landelijke
Bedrijfsgroep Transport der E.V.C,

Het Hoofdbestuur der Algenone
Nederlandse Bonc! van Zoovarenden.

22 JUli 1947,

KAMERAuD GEEP DIT BULIETIH NA HST GELEZEN TE HSBBSN
DOOR UN EEN liEDE«K:B;ERMD DIS HET HOG NIET GLilLlZiJlïI BB2KT,



' RIJKSPOLITIE.
,/tlSTRICT GRONINGEN .

COMMANDANT.

G.T, No: 108* GEHEIM.

AAN-:het Hoofd van de Centrale Veiligheids
Javastraat No: 68,te *s-G R A V E

GRONINGM, 22 Juli 1947.

2 4 JUU1947

ONDERWERP: Igemene Politieke Toestand
in het District Groningen."

Vo'gno.

De radiorede van de Minster-President Dr.L.J.
M.Beel op Zondagavond J*®'Juli 1947,betreffende het politioneel
optreden van het Nederlandse Leger in Indonesië,is door de
bevolking van het mij o.h.District op rustige wijze ontvangen,
uitgezonderd door de Communisten.
De D.U.W.arbeiders te werk gesteld in de Landbouw en enkele

landarbeiders,allen georganiseerd bij de E.V.C.(Eenheids-Vak-
Centrale) zijn in het Oostelijk deel der Provincie Groningen in
staking gegaan.Deze staking is ontstaan door een loongeschil,
omdat de arbeiders niet accoord gingen met het door het colle-
ge van Rijksbemiddelaars vastgestelde uurloon.
Als uitvloeisel van deze staking zijn ook enkele arbeiders,

in totaal ongeveer 50,in de plaatsen Slochteren en Siddeburen
in staking gegaan,om bovenvermelde reden.Deze staking heeft
niets te maken met het optreden in Indonesië.
Onder de D.U.W.arbeiders te werk gesteld in de landbouw in

het Noordelijk deel der Provincie is gistermorgen 21 Juli 1947,
een pamflet verspreid,waarvan een afschrift hierbij gaat,met
het oogmerk om deze arbeiders ook tot staking over te halen»
Tijdens de vergadering,gehouden in het gebouw Apollo aan de

Hereweg te Groningen,bleek,dat het pvergrote deel der arbei-
ders niet genegen was om in staking te gaan,omdat het volgens
hen toch niets ten voordele zou brengen,als de landarbeiders
nrmaal door werkten.
Door het Bestuur der E.V.C.Voorzitter Kuilman,werd eerst

blijk gegeven,dat het hier ook ging om een loongeschil en op-
.pervlakkig bezien leek dat ook zo,doch tegen het einde der ver-
gadering werd medegedeeld,dat het ging wie thans de sterkste
was:"De arbeiders of de Regering Beel,omdat thans de sabel-
rinkelaars het in Indie weer gewonnen hadden en dat alle arbei-
ders zich daar tegen moesten verzetten".

evens werd opgewekt om de andere arbeiders,in Uniebènden
georganiseerd,hiervan te overtuigen.

De Majoor,pj|̂ trictscomiiiandant,



_s Afschrift.
f • •

c' Groningen, 21 Juli 1947.

AAN ALLE D.U.W.ARBEIDERS WE1KZAAM IN DE OOGSTVOORZIENING.

Waarde Makkers.

2oals de meeste van Jullie bekend kan zijn is he-
denmorgen staking uitgebroken onder de landarbeiders.

Het werk door jullie verricht is landarbeid zodat jullie
voor het feit komen te staan,dat in een bedrijf door een deel •
wordt gestaakt,terwijl het andere gedeelte heden zal werken.

Om dus de houding te bepalen ten opzichte van ,deze staking,
roept het comité van actie U allen op om hedenavond 8 uur in
het gebouw Apollo Hereweg te komen.
Daar kameraden gaan wij onze houding bespreken wat Uw mening

dan zal zijn is het comité zich ten volle bewast.

We willen er echter op wijzen dat ook jullie belangen hier
-( worden geraakt door de eis van de landarbeiders 80 cent per uv.r

is.

Als de landarbeiders deze strijd winnen en dat MOET ten koste
van alles,dan worden vanzelfsprekend ook de tarieflonen ver-
hoogd, omdat thans bestaande lonen gebaseerd zijn op 64 cent
uurloon.

In FrDombos zijn een groot aantal oogstarbeiders in staking
gegaan met als eis S50 gulden per hectare voor zandgrond en
270 gulden voor dalgrond.

Vanzelfsprekend zijn voor jullie nog een massa grieven,teveel
om op te noemen,maar dat zal vanavond v/orden besproken.

Kameraden,wij rekenen op U,dat gij allen hedenavond aanwezig
zult zijn,in het gebouw Apollo Hereweg. i

Kameraden,maakt alle propaganda voor deze vergadering.

{ Het is Uw eigen belang Komt allen! !!!!!!!!!

Het voorlopig vomite.



HIJkapolitie
Si at? lot Aa aan 83 Juli 1047

Op 81 Juli 1947 staking uitgebroken ander vijftigtta*-*
ia gemeente Qaaaelte. Eiervan aan veertigtal .lid S.V.C., overigen
lid S.V,7. Oorzaak* loangeaehll tuasen RÏjk»l> «middelaar en arbeidere.
Varloopt ruetig*

Op 82 Juli 1947 «taking uitgebroken onder 20-tal landarbeidera te
Qaeabrug (gemeente Ooaterheaaalaii), Vermoedelijk allen leden der
alliier enige dagen tevoren opgerichte af d, dar S.T.C. Oorzaak» India*.
Varloopi ruatig»

Op een op 2E Juli 1947 te Sahoonoord geaouden ledenvergadering dar
B.V.G. meiddan eioh vijftien nieuwe leden aan.

Zn het mij o.h. dlatriat (omvattende protlnaie Drenthe) geeft da
G,P,H. naar buiten uit gaan ooaaentaar.

Jhr. W.A» Oavara Deynoot,

Aan s

Proouraur-öenaraal » fgd. Directeur van Politie, te Leeuwarden

Oonmiaaaria dar Koningin in da provineia Drenthe te Aaaan.

—Centrale Veiligheidadienat ta ' a-öravenhage

Oavaat Comaandant dar Eljkapolitia ta Oroningen

Distriotaoonaandanten der Rijkapolitie ta Groningen, Leeuwarden,
Winaohotan en Heerenvaen.



UITTREKSEL

Voor OD 720 ^azmWG....^n..Cm...ActM»M.^I^i?....-

Origineel in QD .905 '. '. , Naam Ge.g.eT.ens;.CPK,Utrecht..^ :

i' ' .
Volg nr. '. Ag, nr. ...3.9577 Aard van het stuk-.. Veral&g -

Afz. ID...Utiseclit,.Cl/720.t47 : -. Datum ...EL-7-47...

Zie Toor enige mededelingen i»a. loidiekwestie OD 905

Zie ook stuk 19615 in dit

Uitgetrokken door.. \*J> ^ Afd./Sectie Datum .....'»*.

A.L, 17249-47



JHLICHTIHGEIDIEIST
Volgflo . ./

De toespraak van de Minister-President tot
het ïïederlandse Volk, op Zondag 20 Juli 1947, is door
de bevolking van de stad Groningen, met uitzondering
van de communisten, gunstig ontvangen. Tot middernacht
was de belangstelling van het publiek voor enkele cou-
rantenbureaux vrij groot. Door "de man van de straat"
werd ook hier de politiek besproken. Men kon algemeen
beluisteren, dat de enkele communist, die zich in het
politiek debat had gewaagd, door de overgrote meerder-
heid heftig werd aangevallen. • -

Zn de stad heerst volkomen rust, Geen enkele
staking is gemeld. - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ —

In de nacht van Zondag 20-op Maandag 21
Juli '47 te 4 uur, werd in het gebouw van de B.V,C. aan i
de Westersingel 44 te Groningen, vermoedelijk door een l
koerier ster, een pak bezorgd inhoudende pamfletten, waar-j
in alle D.V.W. arbeiders werden opgeroepen tot het bij-
wonen van een vergadering omtrent een stsüËctajL^a.^de
Opgstvoorziening» Deze pamfletten werden onder Telling v«
van J 5.6 o DUS iLuiiman, geboren te Groningen 13 October
1889* van beroep sigarenmaker, wonende te Groningen
Bedumerstraat 34, aan een vijftal arbeiders.uitgedeeld,
om deze uit te reiken aan alle oogstarbeiders, die te
zes uur met autobussen naar de boeren op het Hoge land
vertrokken, (een pamflet wordt hierbij ingesloten).Tij-
dens het uittellen van. de pamfletten werd onder deze ar-
beiders gesproken over de oor log tece q _lfldjy?- Euilman
zei, dat de kleine man-waarmee hij de arbefcfer bedoelde-
wei weer verneukt(bedrogen) zou worden zoals altijdc
Een andere arbeider merkte daarna op dat het nu de tijd
was voor de arbeider om zijn slag te slaan en dat het
hem benieuwen zou wat nu het F.V.V» zou doen» Ben feit
is, aldus deze arbeider, dat het ïï,V,T* nu kleur moet
bekennen. Ook werd er nog gesproken over de slechte
samenwerking onder de arbeiders, waarmee hij bedoelde,
dat er ook tijdens een staking nimmer eenheid onder de
arbeiders was, Tot slot werd nog door een der arbeiders
gewezen op de minder gunstige financiële positie van de
kassen der arbeiders, - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Te omstreeks 10 uur heeft Zuilman verklaard
/dat alle ledenlijsten van E.V.C.-ers, E.C.P-ers,
Vsooialisten en communisten in v*41frsJN:ifl w,fVflfl
f Voorta hadden alle leiders en voormannen van deze groepen
f een onderduik-adras gezocht omdat zij verwachtten dat
l arrestaties van deze personen op grote schaal zou plaats
Miebben, - - - - - - - - - - - - — - - _ _ _ - _ - - _ _

Ben proteststaking van 24 uur is hedenmorgen
gemeld uit igieuwe Bohana_van het personeel werkzaam op
de strotertünl'aBïltJ* "Üë"* Dollar" de schelpenmaler i j en
de graansilo. Deze proteststaking zou afgekondigd zijn
tegen de oorlog met Indiê".

Voorts zijn stakingen gemeld van landarbeiders
uit verschillende plaatsen in üostelijk naarDei(3ers
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Groningen 21 Juli 47*

IFeardc Makkers, • ,

.̂oo als de meeste van jullie bekend kan zijn,
, is hedenmorgen STAKING uitgebroken onder de landarbeiders.

H«t werk door julio verricht. is landarbeid, 200 dat jullie voor
het feit "kamen te stahh.dat in één bedrijf door een deel wordt
g estöDairfc, terwijl het andere gedeelte heden zal werken.

OM dus de houding te bepalen ten opzichte van deee staking roept
het Cotacdte van Actie u allen 'op 5 om hedenavond 8 uur in het

GÏBCIJT APOLIO Eaereweg. te komen.

Daar Kameraden gaan wij on,;s houding bespreken, wat u meening
dan zal zijn is het 'Gcanitö Sioh'tan volle bebust.

.tij willen er echter op wijden r! a t ook jullie belangen hier worden
geraakt, door de EISCÏÏ van de LAWDAKSEÏDERS 80 cent PER ITÜR

Als de landarbeiders deae •aDRIJ.D^ winnen, ÏN DAT MOET !!!
ten koste van alles, dan worden van zelf sprekend ook de tarief
loonen verhougdyosn dat thans bestaande loonen gebaseerd aijn op
64 cent uurloon» ' '

In de Groraeepte Vroombos zijn een groot aantal oogst arbeid era in
staking gegaan, me/s; als eisch ,250 gulden per H A voor zandgrond,
270 gulden Voor dalgrond* '

Van zelf sprekend zijn voor jullie nog een massa grieven,te veol
om ,op te noemen, naar dat wordt vanavond besproken.

Kan wij rekenen er op, dat gij allen hedenavond aanwezig zult zijn,

IF HEE G1SBOUW APOLLO HEEHBWEG. <
i

lfiUEE ALLE PHOPAÖANDA. VOOR DÉZE VESGADERINa.

IS Ü7 EIGM BISLANG ! !!!!!!!! tOLIC ALLW t! ! !!!»!!!!!! t !!!!

HBC .VOORLOPIG C03ffiO?E



UITTREKSEL

Voor ..... .O.D...7.2.0 ......................... .. ............ L ............. .. Naam

Origineel in ....... '•OÏHg'Hr ........... • ..... : ...... : ........ ......... -= ..... Naam ; C-.5 .N...r.«¥

Volg nr. .......... .......... . ..... Ag, nr. f 9.543 ..................... Aard van het stuk ......................................... .

................................................... . ...... , ....................... Afz ..... : ........ I.«.D...Uns..o.he.d.e .......................................... Datum

Snige bekend geworden byzonderheden omtrent een besloten
bijeenkomst van de Afdelingen I t/m VI der C.P.Ni te Enschede, op
21 Juli 1947 met een verslag over enige actie i/z. Indief

Uitgetrokken door AGK- , Afd./Sectie . A-CD/4 Datum 26»9-*1947

A.L. 17249-'47



I.D.
D,E' H H A A G,_

Doss.15/99. G E H E I M .

REVOITJTïOïniAIR COMMUITIS'HISCHE PART

VoJgno.

"9JUU1947

IJ

In Kevolutionnair Communistische kringen hier ter'ste-^f
de circuleert het gerucht, dat leidende figuren van de Een-I
heidsvakcentrale (E.V.G.) zouden hebben medegedeeld, dat, l
indien in ÏTed.Oost-Inriië de oorlogshandelingen zouden be- 1
ginnen, hier te lande een "algemene werkstaking" zou 'wor- ;
den geproclameerd, v/elke,naar -men verwacht, niet zou blij- ••
ven beperkt tot de leden van de S.V.G., doch .de sympathie
en steun van 8öfo van .de led-en van het 1T.Y.Y. zou krijgen. ';

Verzonden op 7 Juli 1947.
aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier.

D



i E H E I M. Enschede,.J: Jin,!,̂ rtli M

>>*'P. 13V^7.-

'Onèfrwerpj E.V.G-pamflettenr
BUREAU B

sy-.g-r

. 3 JULH947.

Ik heb de eer UEdelGestrenge te berichten, dat alhier op
verschillende plaatsen, voornamelijk op de daarvoor bestemde aan-
plakborden, een l6-tal biljetten, waarvan de inhoud op bijlage
dezes is vermeld, zijn aangeplakt.

Het is mij bekend, dat gelijke biljetten door de Politie in
Amsterdam in overleg met de Procureur-Generaal en de Officier van
Justitie aldaar in beslag zijn genomen op grond van belediging
.der Regering.(zie het onderstreepte)

Hoewel dit feit mijns inziens niet bepaald sterk is, heb ik
opdracht gegeven bedoelde pamfletten te verwijderen, mede op
grond van het feit, dat.onder de huidige omstandigheden naar mijn
mening net in het belang van de openbare orde niet toelaatbaar is,
dat dergelijke pamfletten onder de aandacht van het publiek wor-
den gebracht. v*"

Eén exemplaar is in beslag genomen in het bureau^van de
plaatselijke-raad der E.V.C., Oldenzaalsestraat 80, alwaar.dit
voor een raam was opgehangen.

Aangezien de betreffende zaak tegen het Hoofdbestuur der
E.V.C, door de Justitie te Amsterdam aanhangig is gemaakt, zal
het alhier ter zake opgemaakte proces-verbaal de Politie te Am-
sterdam worden toegezonden. Een afschrift van dit proces-verbaal
gaat hierbij.

A A N :

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
'S-G R A V E N H A G E.



Qp d* gemeentelijke asnplakborden «44» pamfletten aangebracht
ter grootte van plau 60 x 90 <sa»f met de volgende inhoud»

B E K E N D M A K I N G *

EQEB D KCidfni lUE OCKLG

l»ftt OOK *$ b«t ar«ig«wl« gevaar van ««ei militair» aanval
grot« schaal t««en d* Inaeara««tochtt Republiek heeft bet Hoofdbestuur
van de E.V.C. zidi tot het S» V. V* en a* Algemene Boni van Werkers
ia bet mjifcedrijf ««richt» net ïtct vooretel «aaiddelli^k te beraad-
slagen <yver de voorbereidlce; tot

tot «elite dieöfc t* *ord«a ovorgegaaa indien
kennelijk deer toepassing van wapengeweld de beüllBHlng tracht t*
forceren»

HOOPD3I3TÜUR



POLITIE - ENSCHEDE,
A f s c h T i f t.

Pro-Justitia.

No.

'\,

i
In̂  ver band met het plakken van een bekendmaking van het Hoofd-,;

bestuur van de E.V.C, met als opschrift "Tegen de Koloniale oorlog j
de algemene werkstaking enz." door de namens het Reclamebureau
"Publex" op de reclameborden geplaatst op verschillende plaatsen in-
en toebehorende aan de Gemeente Enschede, heb ik, Jan Kijff, bri-
gadier van politie te Enschede, tevens onbezoldigd rljksveldwachter,

\m bij de Afdeling Recherche, ingevolge daartoe bekomen op-
V dracht 'op Maandag 30 Juni 19̂ 7 een onderzoek ingesteld en gehoord:
TV 1e. GERRIT JAN ter HOFTE, geboren te Enschede, 31 December 188̂ ,

zonder beroep, wonende te Enschede, Schout
. winksplein no. 8, die mij als volgt ver-

,\ klaarde:
f v~ "Ik ben een zwager van Barend Meijer, wonende te Enschede aan

de Atjehstraate Meijer voornoemd is agent van het Reclamebureau
"Publex" uit Amsterdam en door hem worden op de verschillende recla*
meborden in de Gemeente Enschede de hem door dat bureau toegezonden!
pamfletten opgeplakt. Meijer is oP Woensdag 2? Juni 19̂ 7 met vacan-
tie gegaan. Op zijn verzoek worden nu deze werkzaamheden door mij
verricht. Op Vrijdag 27 Juni 19̂ 7 kwam ik des middags bij mijn zwa-
ger voornoemd thuis en ik, kreeg toen van de. buurvrouw van mijn zwa-
ger, hoe of die genaamd is weet ik niet, een aantal bekendmakingen,
afkomstig van het Hoofdbestuur van de E.V.C., met als onderwerp
"Tegen de koloniale oorlog algemene werkstakingënz.", met het ver-
zoek deze te gaan' plakken op de hier genoemde borden. Ik heb toen
deze bekendmakingen op Zaterdag 28 Juni 19*f? op die borden geplakt
Ik wist niet dat zulks verboden of in strijd met dé wet was. Wie
deze bekendmakingen bij de buurvrouw van mijn zwager heeft gebraeh,
weet ik niet. Ik ben bereid op Uw verzoek deze bekendmakingen weer f
te verwijderen en ik beloof U, dat zulks hedenavond nog zal gebeu-»
ren".

-*» 2. FREDERIK STEENBERGEN, geboren te Gronau, 10 Mei 191 6, textiel
beider, won. te Enschede, Drienerweg 121

^ .- die mij als volgt verklaarde:
"Ik ben secretaris van de afdeling textiel van de E.V.C.,

ling Enschede, kantoorhoudende aan de Oldenzaalsestraat 80 alhier
Naar ik meen kwam Vrijdagmorgen 27 Juni 19̂ 7 een postbode op ge- ,
noemd kantoor en overhandigde mij een rol pamfletten, die, zoals '4
later bleek, afkomstig was van het hoofdbestuur van de E.V.C. A«p
gezien ik wel vermoedde, dat het de bedoeling was, deze pamflettM

. te doen verspreiden, heb ik die rol gedeponeerd op het kantoor rol
de ^semene secretaris van de E.V.C., afdeling Enschede, genaaa&

> -N̂ iet L̂ ngeXdijk. waar deze pamfletten nadien gebleven zijn, weet
niet. Ik kan U daaromtrent geen nadere inlichtingen geven."

HENDERIKUS GEESING, geboren te Enschede, 29 Mei 190*f, textieli
beider, wonende te Enschede, Hofstedeweg
.die mij als volgt verklaar.de:

"Ik ben propagandist, van de E.V.C., afdeling Enschede. Toei
op Vrijdag 27 Juni W7 op het kantoor van het secretariaat van
afdeling, gelegen aan de Oldenzaalseëtraat 80 alhier, kwam» zaï
daar op een bank een rol pamfletten liggen, afkomstig van het
bestuur der E.V.C. De bedoeling daarvan vermoedende, namelijk, ,
ze verspreid moesten worden en dus tot mijn afdeling behoorden,
ik die rol vandar weggenomen en deze inderdaag verspreid.

' -2-



Twaalf van deze pamfletten heb ik gebracht naar een zekere
Meijer, wonende aan de Atjehstraat alhier, die belast met dit op-
plakken namens het Reclamebureau "Publex". Deze Meijer bleek echter
niet thuis te zijn, waarna ik die pamfletten heb achter gelaten bij
de buurvoruw van eijer, met het verzoek ze aan Meijer door te geven
en deze op kosten van de E.V.C, tg doen bevestigen op de Reclame-
borden van de gemeente Enschede, e overige pamfletten, hoeveel dit
waren weet ik niet, heb ik verspreid onder de leden van de E.V.C.
met het verzoek deze pamfletten aan te brengen op de muren van fa-
brieken of op woningen, gelegen op de hoek van een öbraat. Ik ben
voorlopig niet bereid U de namen van deze personen te nomen, ik
vind zulks niet nodig. Volgens mij is hier geen strafbare handeling
verricht. Eén van die pamfletten heb ik aan de binnenzijde voor het
raam van genoemd kantoor gehangen en hangt d ar nog, zoals U ziet.

kan ik hieromtrent niet verklaren."

^ervolgens heb ik, verbalisant, het hierbedoeld pamflet, han-
gende voor het kaam van het kantoor van de E.V.C, aan de Oldenzaalse-
straat alhier, vandaar verwijderd en in beslag genomen. De inhoud
van dit pamflet luidt als volgt:

"Bekendmaking, Tegen de oorlog de algemene werkstaking.
Met het oog op het dreigende gevaar van een militaire aanval op
grote schaal tegen de Indonesische Hepublléfc, heeft het Hoofdbe-

ftuur van de E.V.C, zich tot het N. V. V. en de Algemene Bond vanerkers in het Mijn bedrijf gericht, met het voorstel onmiddellijk
te beraadslagen over de voorbereiding van de algemene werkstaking
tot welke dient te worden overgegaan, indien de Nederlandse reactie
kennelijk door toepassing van wapengeweld, de beslissing tracht te
forceren.

HOOFDBESTUUR EENHEIDSVAKCENTRALE.»

Bedoeld pamflet zal bij dit psmces-verbaal worden overgelegd.
Ambt-sedig opgemaakt dit proces-verbaal.

Enschede, 30 Juni 19̂ 7*

w. g. J. Kijff.

GEZIEN:

van Politie,

.
L*1 u" W
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Onderwerp: "E.V.C. actie.

ezenveen, 30 «Juni

2 JULI 184?

Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd

het volgende te rapporteren.

In de nacht van zondag, 29 op Maandag, 30 Juni 1947
is op de gemeentelijke aanplakborden en andere plaatsen te
Enschede een biljet van ongeveer 60 x 90 e.M. aangebracht,
waarop het volgende te lezen stond:

lEGEH H.iOLOHIALÊ OOHIiOĜ DÊ ALaEBSEHE WEHKBT1KING.

Met het oog op het dreigend gevaar van een militaire
aanval op grote schaal tegen de Indonesische Republiek
heeft het Hoofdbestuur van de E.V.C, zich tot het ïï.v.T.
eno. f? f̂ Bond van Werkers in het ffiijnbedrijf gericht,
met het voorstel om onmiddellijk te beraadslagen over de
voorbereiding tot ALGEHELE WBBESTAOTG, tot welke dient
te worden overgegaan, indien de Nederlandse Reactie ken-
nelijk door toepassing van wapengeweld de beslissing
tracht té forceren.

Het Hoofdbestuur van de l.Y.C.

^ -,̂ - ^ inf ormatie *il de Hoofden van Plaatseöijke
Politie te Almelo en Hengelo(o) werd mij medegedeeld, dat
in deze beide gemeenten nog geen aanplakking had plaats
gevonden. Wel was te Hengelo bekend, dat de aanplakbiljetten
reeds eaige dagen te Hengelo aanwezig waren.
.1 -, ^ -06 toestarid in de fabrieken is rustig. De I. D.
Almelo brengt tweemaal per dag rapport uit aan den Commissaris
2!?ï̂ °e3tand in d! fabrj-öfcen, terwijl de Commissarissen van
Politie van Enschede, Hengelo en Almelo onderling contact
houden over de 1w<m*tató.e maatregelen tegen het aanbrengen van
dergelijke aanplakbiljetten. 6

J.

A a n
Heer HOOFD van de

C. 7. D.
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Telefonische mededeling van Lt. Kol. K

VoigOO.

2 7 JUNI194?

Aan G.S.III B was onderstaand bericht' binnengekomen.
f

Amsterdam, 26,6.1947
Hoofd bestuur 1.7,0. stuurde ons (̂  het Nederlands Pers
Bureau) het volgende communiqué.
Met het oog op het dreigende gevaar van een militaire
aanval op grote schaal tegen de Indonesische Republiek,
heeft het Hoofdbestuur van de E.V.C, zich tot het E. 7. V.
en de Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf ge-
richt, met het voorstel onmiddellijk te beraadslagen over
de voorbereiding van een algemene werkstaking, tot welke
dient te worden overgegaan, indien de Nederlandse reactie
kennelijk door toepassing van wapengeweld een beslissing
tracht te forceren.

B IH

Aan Hoofd C.7.D*

BUREAU

C -:- .
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Verzonden
an:f 'ïöt' 'j

e laatste tYjd vrerd neer dan ee~na door
Openbare vergaderingeu ven de G.F.If. (CoïinunrsT
tij ï'lederland) te kennen gegeven, dat, indien de Sederland-
öe regering sou besluiten het militaire apparaat 4n ïndië
in beweging te brengen, *rsardo.or een oorlog tussen l'Teder-
land en'de'Republiek sou uitbreken, de partijleiding jsieh
hiertegen zou verzetten. ;Ioewel dit niet openlijk T?®rd ge-
legd, v/as voor eenieder duidelijk, dat -aen zou trachten
een r> tak ing te organiseren.

Van veelal betrouwbare zijde ^erd delers? i 3 ds vernomen,
dat thans in de C.P.rJ, ernstig rekening ï»ordt gehouden iast
het" feit, dat het in Indië tot een gewapend conflict aal
tkoraen. In dit verband wordt aangenomen, dat voor. heel het
Irmd richtlijnen aijn Aangegeven, on zo mogelijk te komen
tot een algehele staking. Verdacht v/ordt, dat de stakingen
sich in hoofdzaal; Kullen beperken tot Amsterdam en Rotter-
|dati. Zr:en deel der leden van het '-r,'V'.V, te Amsterdam, zou
fo.nder e^ruk v«n de H. V. C, hebben besloten tot stek ing over
ft e gaan. In J otterdara KOU siulks nog niet Keker zijn.

De leiding ven het M.V.V. zou hebben besloten niet tot
staicirig over te gaan. Ook zij zou er thans van doordrongen
aijn, dat de Kegeringcpolitiek ten saasien van lndi% tot
voor k:ort verkeerd ie gefeest, doch si j deinst er voor te-
rug dit openlijk te bekennen. Gevreesd tvordt, dat de arbei-
ders dit nog niet zullen inaien. Er ^ordt aangenoraen, dat
veel wapenc uit de illegaliteit werden achtergehouden, wel-
ke zich in handen van communisten zouden bevinden. Dit 2;ou-
den in hoofdstak automatische pistolen zijn» Ook: souden ?sij
een ae.ntal stens voorhanden ̂ hebben, doch door gebrek: san
kennis v^n dit wapen, aou hiervan niet veel te duchten ai^n.
Iŝ n d«el v«?n de Amsterdam?e Politie ?rordt als oubetrouw-
Ibaar besohouvvd en aen acht het niet uitgesloten, dat aij de
fetokers sullen steunen, r̂ zou Kic.h te Arasterdan een groep
'illegalen bevinden, velfce aich bij eventuele ongeregeldhe-
den achter de regering KOU villen scharen.

Op V/oensdag, lJL_stuni 1947, sou te Amsterdam in een CP-
fê "De Leeu^" aan de Talkenburgeretraat een- vergadering v-1 or-
den gehouden, belegd door de "7ri;1e .Sgne.igliat.aA". Op deae
vfirgodering Kouden 50.000 praaifleften ter verspreiding v.or-
den uitgereikt, v;elke,naar het uiterlijk t--- oordelen, ?-el
iets aouden w-eghebben vsn een uitgave v*m de C.P.H. Door
middel VRZI deae parafletten KOU worden opgerekt, KO spoedig
mogelijk tot een havenstRking over te gaan.

'/at D©n Ilaag betreft, kan worden vermeld, dnt met de
leiding van de vitsle bedrijven contact bestaat. Algemeen
ia raen van èordeel, dat hier ter stede, ook wanneer een
s t a!-: ing sou uitbreken, de bedrijven vrijwel normaal nullen
doorwerken. J5gn klein percentage van de ge ie e at e ambtenaren
en werklieden is georganiseerd"in de S.T.C., terwijl het
percentage ooauaunisten Keer gering is.

Sven andere staat het met de rubberfabriek "Vredeatein",
vraar 30?' van de arbeiders,of ongeorganiseerd, of in de
ïï.V,C. aijn georganiseerd. Ook; met de leiding van de^e fa-
briek bestaat contact.

• ••'o*; si j vermeld, dat het dagelijks Bestuur ven de
C.P.KV heeft besloten voor "ondag 15 Juni a.s. het Partij-
bestuur bijeen te roepen om over""3e huidige toestand tg be-
rRadalagen.

I)$z®rzijda blieft de aandacht op 8en eri ander
tigd.
juni 1947
O-Cd van de C.V.a., alhier.
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Yorr betrouwbare sijde r'ordt medegedeeld, da*ü ne ~D

eenkomst van de top:: i.:;uren van de C.P...7̂ , de Ii.'ü.l. en de
J.V.C., v:elke op Jinsdo./j,1, 17 Juni 1947 te ^nsterdam, sou
v:orden gehouden ter bespreking van de aan te nemen houding
inzake de kv;estie-Ind.ië, tot nader order is uitgesteld,

De ooj^za'-c hiervan is het uitblijven van de nota (ad-
vies) van de üonnissie-G-eneraal aan de Nederlandse Ee^er
betreffende het al of niet gebruikmaken van de militaire
macht.

Indien dese nota bekend vordt, zal bovenbedoelde bij
eenkomst zo snoedig mpgelijk plaats vinden.

Verzonden op 20 Juni 1947.
aan: het -loof d van de ü.'/ l/., alhier. J L
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ACDI
Van betrouwoare zijde werd medegedeel4-r

dagavond, -13 Juni 1947, in een particuliere woning in Am- |̂
sterdam een bijeenkomst gehouden is door de topfiguren van
de C.P.H., de 'JLC.P. en de S. V. C., in totaal 18 personen,

Het doel "van d^ze "bijeenkomst was overleg te plegen
inzake de aan'te nemen houding, indien in Indië krachtig
zal worden opgetreden, o ra dit zo nodig te beantwoorden met
een algemene staking. Een definitieve beslissing werd niet
genomen, doch men is voornemens in de naaste toekomst wel
tot een stakingsactie over te gaan.

Op Dinsdag, 17 Juni 1947, zal op dezelfde plaats en
tijd, door hetzelfde gezelschap opnieuw worden verga'derd
en dan zal waarschijnlijk de datum voor een eventuele sta-
king worden bepaald. Dit zou in ieder geval op een Haandag
moeten gebeuren.

Het voornaamste onderdeel van de bespreking was het
financiële gedeelte. De strijdkas van de O.P.M, bevat thans
f.2200,— ea dit zou totaal onvoldoende zijn om tot deze
actie over'te gaan.. TIen besloot tot een nieuwe inzanelings-
actie over te gaan. Op deze bijeenkomst werd voor hetzelfde
doel gecollecteerd.'

De strijdkas van de G.P. il. bevatte'begin 1946 een bè-
idrag van f.33.000,—. Sr werd"echter een bedrag van f.7000,.
in de, kas van de "Pernimpoenan Indonesia" gestort, daar de-
ze vereniging een tekort van f.15.000,— had. Verder waren
met de gevoerde propaganda grote bedragen gemoeid. Verschil
lende massa-bijeenkomsten brachten een nadelig saldo.

H

Verzonden op 16 Juni 1947.
aan: het Hoofd van de .V.L. , alhier.
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Aotie Odtiip** ia rerband met Indonesië. *
Ô  . * >*• i
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A.C.D

Hiern»de neb ik de eer uwe Sreellentie te beriohten» dat door

de partijleiding Tan de C.P*N. is besloten een aotie te ontwikkelen

tegen de petitionnementsaetie van de neer Gerbrandy e. s* inzake de

Indonesische kwestie*

Door de C*P*N. worden thans aan de leden lijsten uitgereikt»

waarop handtekeningen moeten worden verzameld, welke lijsten daarna

door de verzamelaar aan 0 jaoeten worden opgezonden.

Tan bovenbedoelde lijsten gelieve U hierbij een foto-copie aan

te treffen, waarbij moge worden opgemerkt» dat het de wens is van de

C.P.N., dat nergens uit blijkt* dat deze aotie van haar uitgaat*

HET HOOÏD TM M CEHIRALE
VEILIGHEIDSDIENST
Namens deze $

J «G«Crabbend&m »

Aan 2,.E. de Minister-President,
Plein 1815, H

Coll*t
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Indien de Jfederlandae Regering tot het nemen vaa
"krachtige maatregelen in Indonesië" zou overgaan, zal hier
onherroepelijk tot algemene staking worden overgegaan, De
leiding van deze staking zal berusten bi^ de C.P.H., S<,0»P*
en B«7,C.

Tot dit doel wordt thans reeds bij leden van deze or-
ganisaties gecollecteerd om de weerstandskas t« versterken.
Ia Bea Ha.ag is voor dit doel bij een collecte «p-T^en,8,
Jani 1947 een bedrag van-enige honderden gulden» ingeza-
agd*

D0 leiding van bovengenoemde organisaties in Amster-
dam heeft het parool uitgegeven, dat bij deze stakingen
door stakers niet van vuurwapenen gebruik raag worden ge*.

,. , . , «»wtJt*jM.̂ v«̂ --ï:̂ i;.. ̂ at̂ Jta&̂ Sli&i&È»̂ ^ „ . t , _ * Jimaakt, alhoewel verscneïoelie ÏÏTPTii.-Ieaen in het bezit moe-
ten zijn van vuurwapenen, die zij achtergehouden hebben
uit de illegaliteit.

Verwacht wordt, dat in Amsterdam en in Rotterdam al-
gemeen gestaakt zal worden, zowel bij de havenarbeiders
als bij de Gemeentediensten (tram, gas- en electriciteits-
bedrijven enz.), zomede in de grote levensmiddelenbedrij-
ven (bakkerijen enz*). .

Terder zal er gestaakt worden bij de Yerkade-fabrie-
ken te Zaandam en bij Werkspoor te Haarlem.

Wat Den Haag betreft, zal bedoelde staking van gerin-
ge omvang zijn* Si j zal zich tot enkele bedrijven beperken,

d_oor kleine groepen gestaakt zal worden, o*a.: bij de
, waar een 4,0—tal arbeii5ers tot staking zou overgaan,
H».T#M. i'a-.een. poging gedaan het personeel tot

eventuele staking te bewegen, doch hier werd geen succes
geboekt» • • - ' ' :' -:.'..-.'•

Deze stakingen zouden worden voorbereid door het
"werkcomité" vajtG.P.ÏÏ. Dit comil^is verdeeld in 6 cellen,
waarvan er zich 4 in Amsterdam, l in Den %ag en l in Rot-
terdam bevinden. De cel in Den Haag wordt "cel A" genoemd
en bestaat uit 12 personen* De leiding van deze cel zou
berusten bijt
- Aloysiua Josef IgBTBSB.
geboren te fs-Hertogenbosoh, 17 Maart 1904, sigarenwinfce-
lier, wonende en zaafcdoende Witte de Withstraat 46 alhier*
Hij staat bekend als een principieel, doch bezadigd commu-
nist. Zijn broer:

Bernardus theodgrus PEEgBE3i.gebD.ren te 's-Hertogen-
bpsch, l Deeember 1894, wonende Sahrenheitstraat 671 al-
hier, maakt eveneens deel van deze cel uit.

Over de andere 10 leden zal̂  indien nadere gégevena
worden verkregen, nader worden gerapporteerd.

De cel in Rotterdam wordt "cel B" genoemd, eveneens
bestaande uit 12 man»

Het overleg inzake de eventuele stakingen geschiedt
door een leidende figuur van de G.P.H, en een lid van de
S.y.G. met een hoofd^bestuurslid van de C.P.Ïï. in Amster-
dam. .. . . . . ' . . . ' ' . • ' . ' . ' . ; • • '

Het bericht over een eventueel kracfhtig optreden van
het Sederlandse leger in Indonesië zou door eafeele C.P,̂',*.
vertegenwoordigers iri Batavia via de republikeinse zender
te Djocja naar Brisbane worden uitgezonden; deze zendt dit

. .•• • «weer—
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weer vla Londen naar het Hoofdbestuur in Amsterdam uit. In-
dien dit bericht "binnenkomt zal tot staking worden overge-
gaan. • ' •-''

In dit vérband werd nog medegedeeld, dat intake deze
staking geen openlijk (persoonlijk) contact tussen kopstuk-
ken van de C.P.H, en de Russische Ambassade aou -plaatsvin-
den. Sr aou echter wel overleg worden gepleegd» doch uit-
sluitend schriftelijk en de betreffende stukken zouden door
een aeer ondergeschikt persoon worden overgebracht.

7Rrzonden op 10 Juni 1947.
aan: het ;ïoofd van de G.V".D., alhier.
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&eb ik de eer ïï te b.*;ï'teh.tem tat
ontvangen, EtedeöelSJi^ de- gegevens» YeTiisrörkt. in de artiiï«t*a ta
wïfe lfMW*hfti4:B -vjyi 20 «Fftïw^rt 1947 •w|3&öFyiisrider
en TO! f?enÖ« , ontrent &Q |t<gbeuï"feeïil0Beïi aam -boord' ran
a0aa©B. gi^n vergtrélrt Sater .|bha|iaes ggt me _ jfQftfg jlift jf . .
geb» te Willtms'lïad' '(I*B^)- 3 f ebraarï "f S8it"'lcab01.ps1ï»'

. fk moge l ve-rKö<eic®]& mij omtrent deze man te daau inlich
ten o.rn. ojatfwiï* «ijn fdïliieke oriSntsrin^ en actiTlte,it«

' ' ' ' ' ' .let Üiefi ima'A».
-

Aan d
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j'̂
..!» t . f> ' r



DOSS. N*.:

Koopvaarders worden bewapend
„Boissevain" en „Talisse" in
oorlogstoestand naar Indonesië

De Nederlandse regering brengt op het ogenblik de passagiersschepen in een
directe oorlogstoestand. Evenals tijdens de achter ons liggende oorlog worden
de koopvaardijschepen bewapend. Dit Is thans het geval met de „Boissevain" en
de „Taiisse", die op het punt staan hun reis naar Indonesië aan te vangen. Door
deze maatregelen van de regering wordt de oorlogsvloot in Indonesië versterkt
en wordt de kans op incidenten dreigender.

Steeds weer wordt het accoord van Ling-
gadjati met nieuwe gevaren omringd.
Terwijl men praat over onderhandelen ver-
sterkt men steeds meer de aanwezige
strijdkrachten.
Op de „Boissevain" zijn door de Marine
funderingen aangebracht voor kanonnen
en mitrailleurs. Verder bevinden zich
thans aan boord l acht cm. kanon, 4
oernkons (4-loopsmitrailleur) en 2 mi-
trailleurs, die tijdens de reis zullen wor-
den opgesteld.
De Eenheids Vakcentrale heeft onmiddel-
lijk protest aangetekend tegen deze on-
verantwoordelijke maatregel der regering
en wijst de huidige gang van zaken van
de hand. Vrijdag zowel ah» Zaterdag on-
dernam de E.V.C, stappen bfl de regering,
teneinde de ontstane situatie op te los-
sen. Het is wenselijk, dat de bevolking
onmiddellijk met de plannen van de rege-
ring en de draagwijdte van de genomen
besluiten op de hoogte wordt gesteld.
Regering, het woord is aan U!
Het bewapenen van koopvaardijschepen
heeft onder de bemanning van de „Bois-
aevain" grote beroering gewekt. Eerst na
urenlange onderhandelingen van den ge-
zagvoerder met het Hoofdbestuur van de
E.V.C., afdeling Transport, kon het schip
zee kiezen. Echter onder protest van de
bemanning.
Onmiddellijk na het bekend wonden van
de ooriogzuchtige maatregelen van . de

Nederlandse regering, die de strekking
hebben de oorlogsvloot in de Indonesische
wateren op verkapte wijze uit te breiden,
hebben vertegenwoordigers der E.V.C.
zich in verbinding gesteld met de diverse
regeringsinstanties. Zaterdagmorgen j.l.
werd één hunner uitgenodigd tot een be-
spreking met den gezagvoerder van de
„Boissevain" en een woordvoerder der
K.P.M., aan boord van het betrokken
schip. Hier werd de situatie nauwkeurig
onder ogen gezien. Op deze langdurige
conferentie nam de E.V.C, zeer scherp

stelling tegen de huidige gang van zaken.
Haar eis, dat het gebruik van stukken
geschut onder commando en verantwoor-
delijkheid van den gezagvoerder zou ge-
schieden, werd ingewilligd. De bediening
van het geschut zal niet door militairen
maar door het scheepspersoneel geschie-
den. De bemanning — door de E/V.C, op-
geroepen — besloot deze keer nog uit te
varen. Zij deed dit echter onder protest
en liet dit protest aantekenen in het
scheepsjournaal. Voorts verzocht zQ de
E.V.C, een scherp protest te laten horen
bij de regering.
Het was de mening van de zeelieden, dat
de wapens door de regering verwijderd
dienen te worden. Mocht het gevaar van
zeeroverjj, zoals men beweert, dreigen,
dan is hiertegen slechts één geoorloofde
bescherming: convoyering van de koop-
vaarders! Onder alle omstandigheden zal
een oorlogstoestand op de Nederlandse
passagiersschepen slechte invloed uitoefe-
nen op het tot stand komen van een
goede samenwerking tussen Nederland en
Indoneië. Het zal het accoord van Ling-
gadjati schaden en ondermijnen.
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Onderwerp: "Muiterij" op de Boissevain

Een passagiere (betrouwbaar) van de Boissevjain, die de
reis van ly Januari tot Ig Februari 19̂ 7 van Amsfterdam naar
Batavia meemaakte, deed de volgende mededeelingj!

"De Boissevain was onder protest van de bemanning uitgeva-
ren, omdat het schip "met kanonnen gewapend" was* Die "kanonnen"
bleken slechts twee mitrailleurs té zijn dle,na pabang te hebben
aangedaan, opgesteld zouden worden voor eventueefLe aanvallen van
extremistische prauwen. Toen men de mitrailleurs) te Sabang wilde
monteeren, ontbrak de helft, zoodat de wapens onbruikbaar waren.

De z.g. Muiterij was slechts "storm in eenfglas water".
Behalve 350 hutpassagiers waren er nog ruim 100e rulmpassagiers
en 200 mariniers aan boord. De ruimpassagier» w4ren ontevreden
over de accomodatie en de mariniers over het feit, dat ze streng
gescheiden waren van de hutpassagiers. Bovendien was ef£ wrijving
tusschen de bemanning en de officieren in verbanp met de vele
vrouwen die aan boord waren. Er gebeurden vreer
soheepsofficleren gaven hiervan de schuld aan
wijl de schuld eigenlijk bij henzelf lag.

Een zeker blad in Holland (hiermede zal bedoeld worden"De
Waarheid") heeft veel ophef gemaakt over de Boissevain. De ver-
trouwensman, die deze berichten doorgaf was de/ kabelgast VEN, ._
Johannes Petrus Lodewljk vgn, der, geb. >-2-géjte Willemstad (N. B«)
wonende te^Amsterdam, Bonisstraat 13 I hoog. Ir waren nog al wat
partljgenooten van hem onder de bemanning, waarvan in Priok een
gedeelte van boord ts gegaan om aan te monste/ren op Amerlkaansche
schepen*" /

Ie dingen en de
f e bemanning, ter-

Volgno.


