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"De invloed van het Communisme neemt hier hand over hand toe.
De Regering neemt thans maatregelen het Communistisch gewroet
de kop in te drukken. Wij vragen ons wel eens af, of het al
niet te laat, is*, Indonesië1 valt onder de invloedssfeer van
fpekingo In Djakarta alleen zitten een 100-tal agenten, die
; optreden als agitatoren. Je zult wel gelezen hebben, van de
'overval 'op (ie politie in Tandjong Prioko Kier werkte op de
achtergrond een "ambassade van een vreemde mogendheid".
Het Chinese element is, zoals je zelf wel geconstateerd zult
hebben, in Indonesië,, zeer sterk vertegenwoordigd. De S.00B.S.L
is prima georganiseerd. Overal zijn zij de baas. In de P4 com-
missie, een commissie voor het oplossen van arbeidsgeschillen,
is de leiding in handen van een communist o De ministeries
van Arbeid en Sociale Zaken zijn sterk Communistisch geinfi~
treerd. De Sabupri, een bond van plantage arbeiders in de
SOBSI, heeft practisch de macht in handen op de plantages. Op
Sumatra's Oostkust, waar aet overigens toa0Vo rampok partijen
volkomen, rustig is, knapt het leiding gevend personeel zowat
af, omdat ze geen baa£ meer,, ssiiïi op de onderneming. Eisen de
arbeiders htt ontslag van' een lid van liet leiding gevend
personeel, dan is daar nie'i-aan te'ontkomen, ondanks het feit,
dat deze mensen willen optreden tegen- misstanden, die duidelijk
aan de dag treden. •
Een praotisch voorbeeld uit de Scheepvaart» Een niet coinEiunis-
•fcisc.h.e.̂ vakojrgauieaifie *i|raagi. JLoonaTcerhoging.voor si j aa^measen0
Deze organisatie komt niet tot overeenstemming en de zaak wordt
voorgelegd aan de P4>.- IB ctez» vakorganisatie zitten echter
spionnen van de 'SOB'Sï. Ttessè s.ijji|llèri zich in verbinding met de
P4 en vragen: "Welk'é.l'ciô fir̂ ÊĴ bkinĝ ou U eventueel toestaan?
De vakorganisatie X heeft (ba-Vo) Rp„50.- gevraagd, "Oh1,1 zegt.
de P4, "eventueel "willen wl5 w®i gaan tot Bp(,75«>- G-evolgi
Prompt daarop vraagt dé SOBSI vakbond Ep»100.- Toegestaan
wordt Rp<>75*- en de SOBSI ?trekt weer zoveel leden van vakbond
X naar zich toe» Zij -bereiken toch immers resultaten?

'"'in Priok komt zeer veel communistische lectuur binnen, betrek-
king hebbende op alle mogelijke-onderwerpen.;'Er is daar een
depot, waarheen het wordt vervoerd. Dit is bekend, maar niemand
heeft het lef er een stokje voor te steken» Hoe komt die lec-
tuur binnen? Via Singapore veefe.1. Met grote schepen, raet jonken,
langs allerlei wego.no Ook de E.VcC» doet hier dapper aan mee.
De "Oranje" is een van de boten, die veel materiaal hier brengt
Men zegt wel eenss Je kunt in de communistisch gekleurde
boekenwinkeitjes merken als de "Oranje " aangekomen is. Onlangs
heeft men, naar men zegt.-een lift-boy van de "Oranje" gepikt,

Vdie als E „V.» C.-agent, materiaal meevoerde»
Ik heb hier liggen een boekje over de Tra.de Union s in China;
een boekje over het huwelijk, waarin twee bladzij den ovor het
huwelijk spreken en 7 bladzijden over scheiding,, En zo is er
nog meer te koop, voor het, voor zover mogelijk, leasgrage
Indonesische-publiek.
Ook heeft de.J^VeCo hier, naar ik van betrouwbare zijde heb
vernomen, een Stal handlangers, Nederlanders, zitten* Een ervan
zit waarschijnlijk bij de K«L«ll/G-,I0Ao 2ijn naam is v0cU Hoeve
of Verhoeve. Men wil propaganda maken onder de Indische
Nederlanders en hen voor het communisme trachten te winneno
Bij de uitgezonden Nederlandse krachten zullen zij, niet zoveel



HAPPOHT
Van* KA.-R.A.
Aanj Hoofd C (CXI)
Fo. E. 877.
ONEERIEBP: Het Irian probleem.

SARDINE meldt onss

1) Het Indonesische blad "SÜMBER" gaf op 30-10-50 commentaar
op op het Manifest van de ü f I? inzake het Irian probleem en

verklaarde, dat het feit, dat het Manifest terzelfder
tijd als het vertrek van de Indonesische parlementaire
commissie naar Nederland plaats vond, vérd gepubliceerd,
kon worden geïnterpreteerd als betekenende, dat de C P N
het streven der commissie niet zou steunen.

2) SARDINE vraagt ons, of wij van dit Manifest hebben kennis

fenomen en of wij hem kunnen inlichten over de houding vane C P t.o.v. de inlijving van Irian bij Indonesië?

29-11-50, H
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Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te r . ..-—,-.
's-G r a v e n h a g e . «2 FFR1950-

BV/G 233 a-50.

VE1TRBÏÏWELIJK.

r '/4/5^~eo> , y Onder verwijzing naar mijn schrijven BV/G
233-50 dd. 9-2-1950 en de daarbij gevoegde bij-
lage, deel ik U mede, dat op Donderdag 16
Februari 1950, gelijke pamfletten in een arbei-
ders buur t te Arnhem huis aan huis werden ver-
spreid.

20-2-1950.



Verbinding: 32

NO.» BV -50

VERTROUWELIJK.

S . ̂ >

13 FEE 1950

De Binnenlandse Veiligheidsdienst
te
i s -G r av e n h a g e .

In de loop van de week, welke eindigde
op 28 Januari 195°» werden aan verschillende
functionarissen in de ö « P » N « en de E*V*C» zeer
grote aantallen pamfletten verstrekt, als de
hierbijgaande bijlage.

Blijkens de inhoud is dit manifest
waar schijnlijk, opgesteld vóór de erkenning van

de R.I.S. door de Sowjet-Unie.
Voor z> ver bekend is tot nu toe geen

opdracht gegeven het verspreiden van deze pam-
fletten te staken.

9.2.1950.



WAT GEBEURT ER IN INDONESIË?

Een woord tot de Nederlandse
werkende mannen en vrouweni
Op 27 December van het vorige jaar hééft te Amsterdam
een uitwisseling van papieren tussen de Nederlandse regering

en de voormalige Japanse collaborateur Hatta plaatsgehad.

Hiermede werd de veronderstelling gewekt, alsof Indonesië
een zelfstandige staat zon zijn geworden en et nu een eind

aan de koloniale oorlog zou zijn gekomen.

Na twee bloedige militaire acties, na de massa-moord op
Zuid-Celebes, na de dodentrein van Bondowoso en 3e gruwe-
len, op Java zouden de koloniale kapitalisten plotseling van
duivelen tot engelen zijn geworden, dié met een „grootmoedig

gebaar" de souvereiniteit aan de „Verenigde Staten van
Indonesië" overdragen.

Bij de behandeling in de Tweede Kamer las Minister Stikker
een brief van de koloniale ondernemers voor, waarin déze
de „souvereiniteits-overdracht" warm aanbeval.

Op de Beurs stegen de keersen van de Indische aandelen Van
de leiders van de P.v.d.A. tot aan de Anti-revolntiönnairen,
van „Het Parool" tot aan „De Linie" worden lofzangen in
eenstemmig koor op de „souvereiniteits-overdracht" aange-
heven. --_'_-„.,.,-, 1 _ - . . . - , • --

Stemt dit niet tot ernstig nadenken?

Vat gebeurt er werkelijk in Indonesië?

Heeft het Indonesische volk de vrijheid gekregen?

Neen, men heeft slechts de v o r m van de koloniale heer-

schappij veranderd.

Men heeft in Indonesië een schijn-staat opgericht, volgens
Amerikaanse kolonisatie-methoden, zoals er ook in Indo-
China, Birma en op de Philippijnen bestaan.

De „souvereiniteits-overdracht" is niets anders dan een gro-
ve p r o p a g a n d a-stunt in Amerikaanse stijl.

Men kan met Multatuli zeggen: Of het Nederl^nds-Ind,ië of

de Verenigde Staten van Indonesië genoemd wordt, d e J a-
v a a n w o r d t m i s h a n d e l d ! En de Indonesiër wordt
thans gruwelijker mishandeld dan ooit! ~

Nederlandse werkers,
Gaat zelf de nuchtere feiten eens na!

Wat zijn de „Verenigde Staten
van Indonesië" en door wie

zijn zij opgericht?
Naarmate Indonesië in de afgelopen jaren door militair ge-

weld bezet werd, hebben de Landvoogden van Mook en Beel

marionetten-staten samengesteld.

De „regeringen" daarvan werden uit ambtenaren van het

koloniale bewind gevormd. Zij werden door de Landvoogden
benoemd. .

Bij de militaire actie van December 1948 werd ook de hoofd-
stad van de Republiek Indonesia, zoals die tot dusver bestaan
had, militair bezet.

In Djokjakarta ™aven de voormalige President en Vice-Pre-
sident van deze Republiek. Soekarno en Hatta zich aan het

Nederlandse-gezag over. Na enige tijd ontruimden de Ne-
derlandse troepen de stad Djbkjakarta én werden Soekarno
en Hatta aan het hoofd van de „Republiek Djokjakarta"

gesteld. - ; •

Met.' de, door het volk in 1945 uitgeroepen „Republiek
Indonesia" had dit niets meer te maken; het was slechts de

zoveelste marionetten-staat^

AI deze marionetten-staten zijn nu tesamen gebracht in de
„Verenigde Staten van Indonesië".

Men heeft het daarbij aangedurfd deze combinatie van
huurlingen van het koloniale kapitaal de naam „Republiek"
te geven, een hoon aan het Indonesische volk en de vooruit-
strevende me

EEN ERADE!
Wie heeft de macht in de

„Verenigde Staten van
Indonesië?"

De militaire -macht is in handen van de Nederlandse troe-
pen en de Marine, die het land ook verder blijven bezetten.

De politie-macht bestaat uit het „Koninklijk Nederlands-
Indische lege-:", '? bekende K.N.I.L. welke, met nieuwe
huur-soldafeu aangevuld, tot „Republikeins Leger" is om-
gedoopt. De ondernemingen, het land en de bodemschatten

blijven in handen van het buitenlandse koloniale kapitaal.
De „jonge staat" is financieel geheel van Amerika en Neder-
land afhankelijk. Hij ia aan Nederland schatplichtig vóór vier
milliard oude schuld en de kosten van de Nederlandse bezet-

tingstroepen.

Hij is aan Amerika schatplichtig voor de „Marshall-hulp".

Tn de „jonge staat" heerst een fascistisch bewind: het volk

heeft er geen vrijheid van organisatie of meningsuiting.

In de steden sterven de arbeiders bij bosjes van de honger.
Herhaaldelijk breken stakingen uit, die met bloedig ̂ geweld •
onderdrukt worden; De bezette gebieden zijn overdekt met
gevangenisgen en concentratiekampen, gevuld met de ware

strijders voor Indonesië's vrijheid.



Een Amerikaanse kolonie
> Bij de behandeling van de „souvereiniteits-overdrachtv i»

de Tweede Kamer heeft de regering openlijk erkend dat'het

„nieuwe stelsel" in Indonesië onder druk van Amerika is

ingevoerd. Waarom? ;

Voor de oorlog was in Indonesië twee-derden van het l

taal in Nederlandse, handen en één klein deeltje was Ajne-

rikaans. Na de oorlog is meer dan de helft van het koloniale

kapitaal Amerikaans en het Nederlandse komt op de laatste

plaats.

Indonesië is een Amerikaanse kolonie geworden. Om die

reden dwong Amerika Nederland om een ander koloniaal

stelsel in te voeren, waarin de Amerikaanse financiers de

opper-heerschappij uitoefenen.

Deze strijken nu de vetste winsten op en het Nederlandse

kapitaal krijgt er zijn portie van. En die winst worde niet

Jiet bloed van Nederlandse jongens veilig gesteld. :

Maar Amerika heeft nog verdere plannen. Het wil Indotte-

sië tot een opmarsgebied maken voor de derde wereldoorfog

tegen de Sowjet-TJnie en het vrije, China. Ook daarvoor zal

Nederland in Indonesië als hulpkracht moeten dienen.

Een nieuw koloniaal avontuur
Intussen reikt de macht van de „Verenigde Marionetten-

Staten" niet verder dan de steden en kustlijnen die door de

Nederlandse troepen met de wapens bezet worden gehouden.

Maar Indonesië is in volle revolutie. Geen kunstmatige ma-

rionetten-staten kunnen die revolutie in bedwang houden of

tegenhouden.

De gevechten duren voort. Grote gebieden op Java en

Sumatra zijn in handen van de vrijheids-strij-ders, die

door de Communistische Partij van Indonesië worden aan-

gevoerd. In de steden staken en demonstreren de arbeiders

tegen de bezettingsmacht en de landverraders.

In de bergen leeft en strijdt de echte Republiek Indonena

Verder. Aan haar zijde staat de grote massa van de Indone-

sische arbeiders en boereu. Aan haar zijde staat het wereld-

fjfonl van de democratie en het socialisme, dat met de Sow-

jet-Unie aan het hoofd, achthonderd millioen mensen omvat.

De Indonesische guerilla's voeren een rechtvaardige strijd

tegen de vreemde overheersing.

Zij zullen binnen afzienbare tijd overwinnen, zoals'het

Chinese volk overwonnen heeft.

De inzet van Nederlandse troepen om de marionetten-Staat

van Hatta aan het Indonesische volk op te dringen, is een

nog groter en gevaarlijker koloniaal avontuur dan de mis-

lukte militaire acties voordien.

Het Nederlandse volk heeft hierbij slechts nog meer te ver-

liezen 'dan het reeds verloren heeft.

Nederlandse werkers, vaders e» moeders!

Geeft U er rekenschap van waartoe in Indonesië het mario-

nettenspel wordt opgevoerd!

Men wil U NOG LANGER KROM LATEN LIGGEN onder

de last van de militaire uitgaven voor de koloniale oorlog,

men wiL nog langer uw mannen en tomen, laten bloeden

voOr de winst van een handvol Amerikaanse en andere geld-

wolven, men wil U nog langer als onderdrukker van een

naar vrijheid strevend broedervolk misbruiken.

Eist de onmiddellijke terugtrekking van alle

Nederlandse strijdkrachten uit Indonesië!

Eist de onmiddellijke demobilisatie van alle
dienstplichtigen die reeds twee jaar in de
tropen dienen!

Geen dienst meer voor de teruggekeerde
troepen!

Geen nieuwe troepenzendingen en wapen-
zendingen naar Indonesië!

InvrijheidssteUing van alle dienstweigeraars

en vooral van de dappere jongens van

Schoonhoven! .

Werkers, aanhangers van de P.v.d.A.1, arbeiders van alle

richtingen, verenigt U Om de vrede in Indonesië af te dwin-

gen! Verenigt U, om de ondemocratische dwang op dienst-

plichtigen, om overzee te worden uitgezonden, af te schaf-

fen. Strijdt voor herstel van Art. 192 van de Grondwet in

zijn oude vorm en voor intrekking van de wet op de uitzen-

ding van militairen!

Leve de solidariteit van de Nederlandse arbeidersklasse en van
»

alle democraten met de vrijheidsstrijd van het Indonesische volk!
" ' i

Strijdt in eensgezindheid voor de vrede in Indonesië en in de
/ .

gehele wereld!

DE COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND
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Kort -verslag van de beslaten kadervergaderin^^terp,,
C.P.N., district Rotterdam, gehouden op 3p.*:AQ-
te Rotterdam.

U I T T R E K S E L
Uit
Ag.no,: .

r
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T
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klinken. Om te begijnen moet de jeugd, welke geholpen heeft
de sjjoorwegaanlftg^van Joègo-Slavie, h&t daarvoor o n t _

me t d e b o od s chap e r bij , ctaf TTJWTgel
pen heefT'aan""3e"wederopbouw, doch niet voor oorlogsdoelein-
den. Voorts dienen wij protesten te sturen, waarin we eisen,,
dat onze Russische kameraden worden vrijgelatenj ,

Spr. belicht vervolgens de toestand in Indonesië eü geeft
zijn zienswijze over de Ronde-Tafel-Conferentie. Wij moeten
goed bedtóken, zegt spr., dat Amerika Si keer zoveel eigen-
dommen in Indonesië heeft als Nederland, zodat de leidirtg van
de R.T.C, berust bij het kapitalistisch-imperialistisch Ame-
rika. Spr. hekelt vervolgens het werk der verschillende com-
missies van de R.T.C en zegt, dat deae zijn samengesteld uit
oud-kolonialen, militairen en bankiers» zodat hier'niaaner enig
constructief werk kan worden verricht. Vooral de figuur Hatta
wordt door spr, fel aangevallen. Hatta ia momenteel de meeöt
gevierde man ie*R.T.C., zegt spr., doch wij moeten nooit ver-
geten, dat hij eaa der grootste verraders is van" onze Indone-
siach© broeders.iHet gehele vertoon van de R.T«C. beteken* nie'
anders dan het blinddoeken van de massa, want ook zonder deze

R.ToC. weet men de afloop der geschiedenis. Men zal nu veel
praten en onderhandelen met als één doelt de arbeiders zand
in de o£en te ^strooien, opdat men straks kan zeggen, het is
onmogelijk de troepen -terug te trekken, we/ moeten gezamenlijk
de guerilla bestrijden. De 7 December divisie is nog niet te*
rug en zal ook niét terugkeren, daar deze troepen 3 Jaar tro-
pen-ervaring hebben en dta, gezamenlijk met de Hatta-bende-,
zullen worden ingezet tegan de werkelijke vrijheidsstrijders)
De militaire actie in Indonesië is volgens van Maarsaveen
een mislukking geworden en de onderhandelingen der R.T.C.
gaart dan ook niet over de vreüe, doch oner de verdeling vaa
de buit i Wij zien dan ook dat zij, die van Indonesische «ijde
aan de R.T*C. deelnemen, door Amerika hierheen zijn gestuurd
en van Amerika drie millioen voorschot aan reisgeld hebben
ontvangen.

Spr. hekelt nogmaals de figuur Hatta en zegt, dat hij in
géén enkel opzicht een vertegenwoordiger van het Indonesische
volk kan worden genoemde

Wij zullen tegen deae .vertoning moeten protesteren, be-
sluit spr. en 'de werkelijke motieyen en achtergronden aan onze
me de arbeidere in de fabrieken en de bedrijven uiteenzetten.Ook
zullen we op grote schaal handtekeningen verzamelen om kraafct
bij te zetten aan onze eis van " Troepen terug*. Deze 3b*uidteké
ningen zullen we zenden aan de voorzi t ter van de R.T.C<>* In-
dien we kunnen gewerkstelligen, dat onze troepen naar huis
komen, dan wil dat zeggen, dat wij een grote, zo niet beslis-
sende, dienat hebben belezen aan de in Indonesië voor hun
vrijheid strijdende kameraden.

.Hierna wordt gepauzeerd, waarna gelegenheid wordt gegeven
tot discussie.

;. van Kooten. Aloisius, geboren 18-12-1911 te Rotterdam,
5(bekend; zegt, dat op veel grotere schaal geprotesteerd moet
worden bij het vertrek van troepenschepen, etc.. Wij zijn
allen in het bezit van de z. g.1» snipper dag en*, zegt spr,,
welke we moeten opnemen bij het vertrek fan troepen. Wanneer
we dan in grote getale demonstreren met borden en leuzen,
aullen we zeer zeker- gehoor en steun vinden.bij hen, die hun

1 "" /* • - mannen -
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RAPPORT.

Van: B.VIII.
Betr.: P.I.-bijeenkomst te

Amsterdam ter Tiering
4-jarig betotaan van
de Republiek.

Ontvangen van een relatie.

Verzoeke te agenderen en aan mij terug*

B.VIII. 30-8-4949.

Volfino.

31 AU6.1949

ACD/ 4<S8 V3



DE C/P/N.EN DE INDONESISCHE DELEGATIE.

Bij de viering van de 17e Augustus door samenwerkende Indonesische ver
lenigingen in het Minerva-Paviljoen te Amsterdam heeft zich een incident
voorgedaan,dat zeer inlichtend is voor het optreden der communisten t.a.v
Indonesië en zijn vertegenwoordigers.

Deeds bij de aanvang van de bijeenkomst viel het op,dat zeer vooraan-
staande communisten aanwezig waren,ondanks het feit,dat de bijeenkomst
belegd was mede om de door hen als verraders beschouwde Indonesische dele
gatie onder leiding van Hatta en Hamid hartelijk te ontvangen.De organisa
tie van de avond was in handen van enkele uitgesproken niet-communistisohe
Indonesiërs,die er na veel moeite in geslaagd waren de Indonesiërs van de
Perhimpunan Indonesië (beheerst/door communisten als Sunito en de beide
Pratomo»s)bereid te vinden tot een gemeenschappelijke ontvangst,waarbij
nadrukkelijk was bedongen,dat de onderlinge politieke verschillen die
avond zouden blijven rusten.Behalve enkele speeches van de Delegatieleden
zou de bijeenkomst een overwegend gezellig karakter dragen,

De bijeenkomst verliep normaal met speeches van Aneüc Agung,Hatta,eBn
vertegenwoordiger van het organisatie-oomité (een oud-majoor van de T.K.
I, studerend aan de Vrije universiteit) en Sultan Hamid,tot een spreker
opdook,die verklaarde te zullen spreken namens de Indonesische arbeiders
hier te lande.Hij las een lange speech in het Nederlgnls voor,die enkele
scherpe aanvallen op de regering-Hatta bevatte.Betreurd werd,dat zoveel
vrijheidsstrijders als sjahrifuddin nog in gevangenissen zuohtten,dat de
verdeling van het grondbezit nog niet was aangepakt,dat de waardering
voor het grote land,dat als kampioen der vrijheid in de wereld fungeerde
nog zo slecht tot uiting was gekomen enz.enz.

De Indonesische leiders luisterden met strakke gezichten,niemand in-
terrumpeerde en er was een gespannen sjeer in de zaal .Maar uit het applaus
na afloop bleek,dat er onder de aanwezige Indonesiërs veel sympathiseren*
den waren. ^

Tta Qsr4ja%Na afloop konden wij waarnemen,dat de jonge manTdie het communisti-
"sch verhaal h-ad afgedraaid,in een hoekje werd ontvangen door het vrij-

K!wel voltallige dagelijkse bestuur van de C.P.N.,t.w. Paul de Groot,
A|*fciai|GortzaktBaruoh>Blokzijl,Haken.Al eerder waren in de zaal o,a. Ir Rutgers

«.Jen het Eerste Kamerlid Van Santen gesignaleerd .Duidelijk viel waar te
xfcemen,dat de jonge man (Sudii'd.lo gehetenfen in dienst bij de E.V.C.) ge-
sproken had in opdracht veflWifr c«P.ers,die hem uitbundig hulde betuigden
voor de wijze waarop hij zich van\n opdracht had .gekweten.

De verontwaardiging onder de leden van het organisatie-oomité was
zeer groot,hoewel enkelen van hen,onwetend-van de aanwezigheid en de rol

l van de C.P.N,ers,geneigd waren h^et geval niet au-serieux te nemen.De
\e delegatie vertrok kort na het incident weer naar Den Haag.

De C.P.N.-ers onderhielden zich nog geruimen tijd met enkele voojaan-
staande Indonesische communisten,waaronder nog de oud-gediende slamat*̂

xj(hier wordt kennelijk Slamat Faiman bedoeld)/De rest van het Medèrlandse
*- publiek bestond grotendeels uit onafhankelijke links-socialisten,mensen

a De vlam,Vereniging Nederland Indonesië enz.
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Btttura van bericht: '%j April 1949.
Happortaur j
Van wie is het bericht afkomstig? Rapporteur»
iötrouwtjaarbeiö vi»,n bericht J
Betrouwde a rhelö berichtgever s
Welks acties si 3 n ondernomen? Gene.

welke Instanties wordt samengewerkt J "emeentepoiitie Velsen»

•>

Op Woensdag IJ April 1949» te omstreeks 19.00 uur» hebben
een öertlgtel coeaunisten, hoofÂ akölljk afkomstig uit de ge*»
meenten Beverwijk en V®isan, die kennelijk onder leiding stonden
van twee communistische wethouders der gemeente Velsen, getracht
op de Hoordersluls te Umulden in de gemeente Velöen, bij het
vertrek van het Troepentransnortsehlp. "Spote Ïe0r% 0en demons tra«
tic te houdenT) Nadat de "Grote Beer" in de Noord er sluis ge»ee*ö
was, terwijl ongeveer 2000 a 2500 belangstellenden op de sluis
waren damengestroomd om de milfttairen te begroeten, hebben
bedoelde comaiunlsten getracht om met spandoeken een demonstratie
te houden. Op dese ftï̂ p̂̂ ken ̂ «•PöĴ Lô » ̂ ^̂ ÎgfQ̂ ö
geschilderd?

de bedoeling om genoemde lauzen onder de aandacht van da zaili-
tairen op de "Grote Beer" t@ brengen, daar zij zich achter tiet
op d@ sluis aanwezige publiek opstelden, hetgeen mede tot gevolg
heeft gehad, dat een groot aantal mensen 1dp~4e sluis . aajsifcssili i„
in het geheel niets van deze demonstratie MNrf* i((Épridï* Onmiddel
lij^ nadat de eerste spandoö'ken dooi* bedoelde communisten waren
uitgerold, gaf de op de sluis aai^ealge ComrsissiUPls van Politie
aljn personeel de opdracht d» spandoeken inbealag te namen.
De eomoiunisten waren door het snelle en doortastende optr04en
van de Politie zo onder de Indruk, dat /.ij geen enkel verzet
boden en verschillende van hen de spandoeken al toereikten als er
een agent op hen «f rende, nog voor dat zijl de gelegenheid hadden
gehad dit spandoek te ontplooien. Daar de coairaunisten tena de In-
beslagname van de spandoeken zich verder ordelijk gedroeg en, heef t
«e Coxamtsft&rls van Politie geen opdracht gegeven hen van de sluis
te verwijderen» Deae Öeaonatratie aoet als volkoaen Mislukt woe-
den aangeschreven, daaf noch het föblielc op de sluis , aoch de
op de *{Jz»ote Beer" aanwezige mllltitlreja, enige .bijval hebben fce*
tulgd. Integendeel» mesrdefe mensen op ^e sluis riepeni "Sla 20
toch met de gummisfcok op der donder, of gooi ee In de sluis, als
hun de b^a» worden dan doen ze het jullie ook" .

J Be namen van de communistische wethouders der gemeente Velsen,
o n<5 er wiens leiding d 92 e demonstratie plaats vond eijn als volgt i

R I . .A : : . J t B. .1 ..... J. . S
;12-geboren te ï f - ;12- M0 1902 »• wethouder van Financien d0» f e*

meente Velsen, lid der C.P.N., wonende Dulnvliet straat no. oU
te Velsen
20. f H Q JiA ,S. K B g % Q M A H.
geboren te Amsterdam, 19 December 19o6f wethouder van Sociale
»aken dei? gemeente Velsen, lid C.P.H, wonende ̂ erkweg Ho. ll|.0
te Santpoort gemeente Velsen.

Hit betrouwbare bron la mij medegedeeld, dat het grootste
deel dei* demonstranten lieh voor het vertrek naar de Noordersluis
hebben verzameld in hst perceel Bothastraat no. 4 rood «0
gemeente »els«n.

. * Dit
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Dtt parceel wordt bewoond door;
Ie. H. J. Jootaaan (nadere gegevens nog niet bekend).
2®. E3IGEÏJHJI ffASRts, g»bo*en fee Hoor**» 27 BeseaU** 3#$5ê «ehxard
met Kosarstad de Boer, geb. te Groningen 22 Januari 192?.
5e. MHIEL FLQOR geto0j?*n 1M 7els«n 6 Söpfcember 1̂ 22 lid C,P,

Jorüosan en Sngeline. Waerts, komen niet in ds adminiatratie
oer ioliahtilngandieitft Politie Velgen

j EirüBttlHA WAERÏS, leeft gescheiden van haar man Koenraad
de 3o«r? öie op 8 fovembe? 1914-6 ift het BevoHdjigfregietdr te
vels«n is afgeachreven naar Leeuwarden. Zij leeft thans samen
met eerder gauoemöe Daaiil Ploor.

!De BiirgaEieajifciw» der göiaaeats 7®lsen Iwaf t '̂i!\l met
deraojisitratis «1,1e demonstraties van de c.ï*»ïf»

verbod on, ook die* welke net «5 e l Mei ffteafeea vep'band houden*
Hen uiftknipsal ttit de IJMUIDER COURANT van Maandag 2£ April

1949» waarin de l>urgea»eater de pers nadere toelichtingen veiv
3trö>rb ovQrvde doei? hem genoden maatregel ten aanaian van de
eoMfflttnistische demonstraties wo3?dt door »ij bij dit rapport ge*
voegd*

7ooi» Eovar feiten in dit rapport gerelateerd» niet tee-
kend waren bij de iiiIJLchtlngendionöt dor gemeente politie te
«ijn daaa gögewens door ad J ter hunner laeflehlkïdjng gesteld.

C011.!



Uit «l "IJJfiJIBSS COÜEANX d.d, 25 April
U l i T T R E K S E L

Ag.no.: Ja. *
Voor 'JBS-3M&Z

tegen ootMti&iattm

In ««n vraaggesprek au t de liirgexuiaater ven Vtls«n, *r* K.M, Ewtot, h««ft
teaa ona ««B naïare to«U<thtlnfi *»»etr*kt op tot varbod, dat d* Telaanae «f*»
ling vna At 6JSVH* haaf t gafcwff am al» grvoïg van haar opt»*an tl Jaarna tot
t*rtr«k van tot to«ip«atraDS{>cxnBohlp *%eto -inttr* op de ifaQjrtersluli la
iJfeüidan* Zoela tttta aio h s»! herlnneran, 4a»onatr*«r*» WOeüa4*flav*ïïd || AprU
Mn ««ital na«i van Al ^riaoiulstlflofa* pic14| »»t 8p*n4»*ki*a »p Ü ilui»*
Salg» düftn Uttr wrten dtoor h«t ho«f A étar polltl» «ü« A*a<nutratit»a ^»B
Al @»P«H* voorlopig vtr\*aant ook ilfl»- w«lk» ml t het l W»ift«0* wthatiij hou-
ftfeD*

TcrUJHtxèi Hr. Kalnt «HEUU
«ij»
h««f t

"Ik »t«l voen»p, dat
t« uit«n,

«n it
hi«ft t«

t«

wil
dit *rlj« fitdarlend h«t rt«bt

stelltn, Ast men zich
f m t m0m uroraan» fl*

Téa.io ov«rh«ld| «a sleh - «n att t« btt btlaog*
tot TWratort^g van

0*P*9

In Ai
B««rtt

4" p*filna «M or^raratoïing ap d* alui» gijag l« b»
had In da g««Bnt« Velstn voor tot V«rtr«k «fett

«ntwtkk«ld «n Ik h«b ö»arop 4i hwrpn van
Burg*Ra«at«r en W«t houders (l» dit oollaa* btbbro t*««

wtihoudtr» altttna, di« bij AM fi«Bi»iiati*tl«e op 13 *$r& .«f»
4*t Bij t« r«Jwn«n aewflen **)&•»*** htt f«U, te t

won «i r *|J ffl«Pbt«n tiwoht» ep it*« of »»4ftz* wij M te ' oxél % v«r«töran,
«r atJïurKtjas aaeti«fi*l«i «wim Tr*4*u gltiMMtt «a 41 dp^tow ««i» ^Üjlf t»
» tallen. . . . .

Mijn ganoafn m«»tr«g«l«nn> cfrstfi&t .ar*- ïwlnt on* v«Brd»r, "la %É fi««ti»»
«ioa t«n a%»f«a»i?r«gi^«n hcudt dua ook niet In, tet *» v«t^*irlngfn v*» a*

4»a wot^anj «tlka soa
nl«t v«rboten is1**

^

wraakte betoging Indar** d ia gtvaar la gtbraohti "tot toift walal«
of te groapm bttegara »p te «lula moaat»n tag*n tot v*ront*aardigil«
In tesotomlnj! ganoMtan wapaaa"* Verlaaan van vaxfu&ntAg tot tot
4aa*0aatratl«a op te o rank» r» weg 4owr te unaiaiiiiUtan la voigana te btt*ga«É«|t«
aliian te:« naffli^fc, *mxgM*x tot gavaar v«H»r iMxvtexing vm te epanbaït ««II
ala anratem kan wordan baBahawri".

«ai Mr. Kwint ona nog, H4»t bij «ace ongaarne t«t to t walg«r«n
voor AnpMitxwtifti &MW «MamunUtan toaft baalfttané waaf .dat

te ovarhal* «r tagen ha«ft ta w» kan, Kut da ooBwaBlatao In OBB da»«N»tUob
land te galag«»hal<i fcrljgan ow flo«r mlabinUt: ta »a kas van te êiwwöitiwht
vrl^he^an te obuoctstl* eao ti t» a t en"* Balaagataia«nd«ii «n famUlal««aft f$#»
dan 8**rn« op tot BluiEenooaple* to«g«lat«n Hj} hat Ttrtrek van tr«apaaachf*

**wuaaMttr aobtar bat êri|v«n van te C*P*N*y -tlt «M aaröar atnp«ate
KOU a»kan, l» de kaas g n» t, dat bat publlak in te todkmat

van da aluiean

r' t
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In het dagblad "De Waarheid" is bekend gemaakt, dat het"
"New China News Jbgency" te Londen de CVÏVW» bedankt heeft voor
het. op blzn 2 van het vorige maaadoverfciüht vermelde telegram
dezer partij aan de" Chinese comunistenleidsr Kao TBS Tung in
verband met de "'bevrijding" van. Shanghaio Bedoeld persagentschap

.., heeft aan de'dankbetuiging toegevoegd^ dat het "''.elegram naar
| China is doorgezonden,. " '" "

De belangstelling der G<,P0N« voor do successen der commu-
1 nistische legers In Ghinaj waarvan reeds melding is' gemaakt in
r het overzicht over de maand Mei jvlc? is onder an'dere nog tot ,
r( uiting -g'ekomQn tijdens een openbare cursusveréiadering t'e Deven-
ter", waar het oprukken van genoemde legers besproken werd en
waarbij gebruik1 werd gemaakt van een grote landkaart van China.

\n is daar;; dat er foto's van Mao ïse Tung vervaardigd
i -

zijn, die aan de aanwezigen zijn verkocht ten bate van de "vrij-
heidsstrijd" in Indonesië', OD welks wijze de C,P,NS voornemens'

*. is de opbrengst de^er kaarten voor deze strijd te'besteden is
l niet nader gebleken» _ :._: ... _ ::_
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" In een bijdrage met opvallende typografische opmaak, met
een reproductie naar een tekening van "De Zeven Provinciën",
heeft "De Waarheid* {25-6-1949} de spoedige uitgifte van', "een
nieuwe brochur.e der Communistische" Partij getiteld "Muit er i L in
de rDjn^ aangekondigd r, De brochure geeft, aldus de"To*êTrchtTng ,
TÏT het Jpar tijdagblad 5 een spannende' beschrijving' van de histori-
sche tocht van het oude pantser s chip "De Zeven Provinciën" langs
de Westkust van Sumatra f'in het gedenkwaardige jaar 1935, tnen
"Hitler in Duitsland aan" de mocht kwam, maar in Indo nes i "é grote
"gebeurtenissen" van andere aard plaats hadden'",

Do brochure~-'zou zijn geschreven naar aanleiding van een
relaas van oud -Korporaal-machinist Ma_ud"raB2shart uit Eotterdam,
die in ds" dagen van do muiterij aan boord van^De Zeven Provin-
ciën" voer, Boshart is een der drie E«V, C. -afgevaardigden, die
onlangs in Moskou het vakverenigingscongres als genodigde bij-
woonde, "

De redactie van "Ds Waarheid" acht bedoeld'e brochure "in
"verband met de huidige situatie" van ongewoon groot belang. Het-
zelfde blad'j al SM do enige officiële woordvoerders der- CUP.N.
uitten nog èe-er onlangs hun bewondering voor" "de guerilla van
"het Indonesische volk" o Sukarno en Hatta werden de verraders

van hun" volk genoemd,, omdat zij aich" bereid' hadden verklaard'me-.t
.. de Nederlanders te onderhars.delen (spreekbeurt van J^H.van
,4.2-6-1949 te Nieuwe Schans) «,_
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De C.P.N, heeft tot heden fel geageerd togen de'Horig e Tafel
Conferentie in Den Haag. De partijleiding deed zulks op velerlei
manier, te weten rechtstreeks en langs omwegen. Een van haar indirecte
aarrvallen veroorzaakte 17 Augustus j.l. een incident in het Minerva-
paviljoen te Amsterdam, waar de vierde verjaardag van de Indonesische
Republiek werd gevierd. Een jonge Indonesiër, Sudird^o, kennelijk
geïnspireerd door de leiding der G.P.N., richtte daar tot de aanwe-
zige Mohammed Hatta c,s. een serie verwijten en beschuldigingen. De
Indonesische leiders listerden onbewogen en zwijgend. Uit het applaus
na beëindiging van Sudirdjo's in het Nederlands afgeteen toespraak
viel af te leiden, dat een aantal aanwezige Indonesiërs met deze aan-
val instemde. (Zie voor de strekking dezer rede onder het hoofdstuk
Indonesië).

Na afloop van de eigenlijke herdenkingsplechtigheid werd Su-
dirdjo in een van de zaalhoeken begroet en gelukgewenst door leden
van het dagelijks bestuur der G.P.N., met name door de Groot, Gortzak,
Haken, Baruch en Blokzijl. Andere prominente C.P.N„-ers (Ir. Rutgers
en het Kamerlid Van Santen) waren reeds eerder opgemerkt in deze bij-
eenkomst, welke als ere-gast werd bijgewoond door de van communistische
kant zo fel gelaakte figuren Hatta, Anak Agung en Sultan Hamid.

De evenwijdig met deze agitatie lopende journalistieke campagne
iri '"De Waarheid" en met haar verwante communistische organen, beves-
tigde de indruk, dat de C.P.N, doelbewust haar denigratieplan heeft
ontwikkeld. Het is gericht tegen vooraanstaande Republikeinse af-
gevaardigden, die sedert de opstandspoging' van Madioen in toenemende
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mate het doelwit zijn geworden van vijandige commentaren der Sowjet-
Russische pers en radio.

De toonaangevende nationalisten van Djogja worden door deze
beide instanties even heftig bestookt als de zgn, Amerikaanse en
Nederlandse imperialisten,, aan wie. zij zich heten te hebben verkocht.

De Waarheid van 20 Augustus bevatte een rouwartikel, gewijd aan
de nagedachtenis van de communist Arnïi Sjarifuddin benevens een in
rouwrand geplaatste aankondiging van 'de dood van drie Indonesiërs
(Sjarifuddin, Suripno en Harjono). Het Dagelijks jestuur van de
.P.N. deelde daarin als ondertekenaar mede, dat "zij vielen in de

-Jstrijd voor de vrijheid van het Indonesische volk, vermoord door
"mannen van de Hatta-groep omstreeks 23 December 1948."

Twee dagen later werd een rouwartikel gewijd aan Suripno, "een
der slachtoffers van het Hatta-regime".

Het Wereldjeugdcongres te Boedapest heeft later na een rede
van de leider der indonestehe delegatie, Sugyono, in een resolutie
de vermoording van leidende Indonesische democraten veroordeeld.
De Indonesjsche delegatie-bood het presidium van het congres een
portret van Suripno aan. De Nederlandse delegatie legde op haar beurt

\een solidariteitsverklaring af en bood de Indonesische delegatie
bloemen aan. Daarnevens trad de E.V.C.-voorzitter Berend Blökzijl
in zijn kwaliteit van vice-president van het W.V.V» als woordvoerder
op in een protestvergadering der perhimpunan indonesia te Amsterdam
(25-8-1949)* De communistische vakbeweging (E.V.C.) werd ©venals de
gelijkgezinde jeugd ook verder ingeschakeld en richtte, in congres te
Amsterdam bijeen, een schrijven tot de Minister-President, Het con-
gres richtte zijn verontwaardigd "protest" tegen de terreur en de
(_,oorden op waarlijke strijders voor een vrij en onafhankelijk Indone-
siö. De E.V.C, verzekerde in bedoeld schrijven trouw te blijven aan
haar solidariteit met het Indonesische volk in zijn strijd tegen de
gemeenschappenjKe vijand: het Nederlandse en Amerikaanse imperialisme,.

Het is waarschijnlijk geen toeval, dat het voorwoord van de
reeds eerder vermelde en In Augustus j.l. verschenen C.P.N.^brochure
"Muiterij in de tropen" mede appelleert aan een vroeger symptoom van
die solidariteit, "hét gezamenlijk optreden van Indonesische en Neder-
landse matrozen" tijdens de muiterij op de "Zeven Provindièn" (Febr.
1933).

De inleiding van dit demagogisch^gestelde boekje (47 bis.) be-
sluit met de vermelding, dat het goed' is te bedenken, nu de laatste
stuiptrekkingen van het Nederlands koloniaal gezag worden waargenomen,
"dat de historische muiterij op de "Zeven Provinciën" een voorspel was
"tot de machtige, zegevierende opstand der Indonesische volkeren".

In een Kort Verslag (Waarheid 24-8) had het Dagelijks Bestuur
der C.PoW. "alle vrijheidlievende Nederlanders en in het bijzonder
de arbeidersklasse en leden van de vakbeweging" opgewekt zich in de
.vorm,van Resoluties.,en moties of andere vormen, van-,protest tot de
Republikeinse delegatie,. Palace-Hotel - Sche.veningen, te richten.
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yoor de maand September kondigde de O.P.N-, een aantal openbare verga-
deringen aan met gelegenheid tot debat en vragen stellen over het
onderwerp "De communisten en de Ronde-tafel-conferentie". Kopstukken
der partij en andere bekende functionarissen aijn als inleiders ver-
meld» ,. " '

Het samenstel van deze handelingen en opwekkingen tpont onmisken-
baar aan welke omvangrijke maatregelen van communistische zijde zijn

{ en worden getroffen om de overheid zoveel doenlijk de voet dwars te

Czetten.
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Uitlating van distriotsbestuurder
C.,P.N. over militair^ Dienst.

Hiermede heb ik de eer U -ter informatie- te be-
r> ' richten, dat bij de discussie, ontstaan aan het eind van een
<&®$&£&~ vergadering van een C»P„$,-afd9ling te *s-Gravenhage,

d® vraag werd gesteld, welke houding cosammiaten moeten
aannemen in geval van mobilisatie en oorlogsdreiging, x

Het lid van het bestuur van het district Den Haag
der C.P.H., G.G. GEELHOED ( 4-8-1920), wonende te
's-Gravenhage dëèide hierop als zijn persoonlijke mening
mede, "dat men in ieder geval moest opkomen. In het le-
ger is belangrijk werk te doen in communistische geest".

Hij verzocht tevens cm steun voor dejwtlea, die
gevoerd worden om de soldaten uit Indonesië terug te krij-
gen» GEE&HOED verklaarde, dat de coömmnisten een vrouw,
wier Baan als militair in Indonesië vertoeft, hadden ge-
adviseerd, om d© dwangbevelen en deurwaardersexploiten,
waarmee zij over strooi»! wordt, op te zenden aan haar
echtgenoot. Die zal daar met anderen over spreken en
het gevolg daarvan zal zijn, dat de soldaten zich
ongerust gaan maken over thuis.

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

G. Crabbendam

Aan de Heer
Hoofd Sectie III B
van de Generale Staf
Julianakazerne, Clingendaal
te
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Voor QD.....7.2.0 Naam &.l..C.,.-C.AP..ïL a.c,.t..i.e.s iBZ...lïi.dDne.g.ie.

Origineel in (U>-®M-JÏ0&-Saag Naam C*B»B.̂ ei?gaderJUl6an* -

Volgnr Ag.nr 150571 Aard van het stuk Besl.Vörg.afd.iXlinoord CPN.

Afz 3&a Saag» • Datum

Op Zondag 3 April 1949 hield do afdeling Duinoord van het
District Den Baag van de C.P.M» een vergadering ia het
peroeel Ya.lkanbofltode 580 te Jen Haag*

OiHas Gl̂ IüOao verzocht steua voor de acties,
wordön gevoerd om de soldaten uit Indonesië terug te

tor ij gen. Hij verklaarde, dat de ooxaauniaten eön vrouw,
wier joaa als soldaat in ajidonesie vertoeft, naaaon goódvieeerd
om a« dwangbevelen ao deurwiarddrsexploiton, waarase zij
ovörstroood wordt, op te zenden aan haar cMratgeztoofe, Die zal
daar oet andWNm over apreicen en het gevolg daarvan zal zijn,
dat de soldaten zich ongerust gaan naken over thuis,

C

Uitgetrokken door <jw ; Afd./Sectie -AB£>-4b«> Datum

Op aanwijzing van

5074 - '48
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Voor OD 720 Naam E...Y...CL - CLP....H, ac.tiaa inaake Indonesië

Origineel in P en B Naam De Vlam

Volgnr Ag.nr , Aard van het stuk ..Weekblad ,

Afz. Datum 2.1-5-194.9

Naar aanleiding van de kamerdebatten over de regeringsverkla-
ring na de Yan Royen-Rum verklaring, schrijft de Vlam:

Opmerkelijk was ten laatste, dat de beide woordvoerders van de
C.P.N. Gortaak en Paul de Groot, ook een nieuwe koers demonstreer-
den. De in de motie-de Groot gestalde eis van erkenning van de

( Republiek als zelfstandige staat immers is merkwaardig daarom,
omdat di± herstel niet anders kan betekenen dan een versteviging va
van de positie van Sukarno en ïïatta, tot dusver in "De Waarheid"
de "fascistische, aan het Amerikaanse imperialisme onderworpen
Hatta-kliek" gescholden.

Uitgetrokken door .Y....S... Afd./Sectie P...en B. Datum 2.2-6-

Op aanwijzing van .B XX.I £.

5030 - '48
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Hiermede h'eB""ïk" deeer U te berichten, dat gedurende
een besloten conferentie van* kaderleden voor één der C.P.N.-
distrioten, gehouden ter bespreking van de aoties die i.v.m»
de'a.s. verkiezingen moeten worden gevoerd, door één der meer
op de voorgrond tredende discussianten werd voorgesteld te
dien aanzien de adressen te verzamelen van personen, die als
militair in indonesiS vertoeven of wel binnenkort zullen wor -
den opgeroepen, teneinde "aan deze adressen extra aandacht te
besteden11.

Op welke wijze deze activiteit zich eventueel zal open-
baren is dezerzijds tot op heden niet bekend geworden.

Indien u daaromtrent nadere berichten mochten bereiken,
zal ik dit gaarne van U vernemen.

Het Hoofd van de Dienst
>"Namens deze:

in:
,)e Heer Hoofd Sectie III B v.d.

Generale staf, juliana-kazerne
01 ing endaal,»s- I.I.v.Laere.
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DE GROTE BEER
27 Maart: Aankomst van het
troepentransportschip „De Grote Beer"
600 jongens,- die Welgemoed en gezond op weg
gingen, 'kwamen terug als wrakken, zwaar-
gewond of geestelijk abnormaal. Dat waren er
600.... slachtoffers van, een koloniale roof-
oorlog. De commandant van de Grote Beer
vertelde; „Het was een voortreffelijke reis en
er heerste een- uitstekende stemming".... Ja

misschien in de officiershutten, maar niet in
de cellen van de jongens, die deze oorlog waan-
zinnig gemaakt had!!
HOELANG MOET DIT NOG DOORGAAN?
HOEVEEL JONGENS MOETEN TERUG-
KOMEN EVENALS ZIJ? ....

DAT HANGT VAN U AF!

* '

f s h >

Verrek van de „Volendam" met onze jongens naar Indonesië.

13 April: Vertrek van het
troepentransportschip „De Grote Beer"
Ja lezers, denk niet, dat dit de laatste 600
waren, want a.s. Woensdag vertrekt opnieuw
een aantal van onze jongens. Wie van hen zal
gezond en wel terugkeren? Wy weten het niet.
Maar» wel weten we, dat de dodenlijs^^met
de dag groeien: ^^f
655 doden in 3 maanden tij ds. - -^^
655 jongens, die nooit meer terugkeren en
darthet aantal verminkten, door tropische ziek-
ten geknauwden en vermisten, dat vele malen
het dodencijfer overtreft

HOELANG MOET DIT NOG DOORGAAN?
HOEVEEL JONGENS MOETEN HET
SLACHTOFFER WORDEN ALS 23J?

DAT HANGT VAN U AF!

De gezonde jongens
moeten nog steeds blijven. *
Reeds meer dan 2^ jaar staan deze jongens
in Indonesië. De soldaten van de 7 December-
divisie, die al lang terug hadden moeten zijn,
zij allen zitten daar, zien geen uitkomst uit de
hel en horen noch zien tekenen, dat zij terug
kunnen keren.
Wij citeren Ds. Stelma uit het Aprilnummer
van de „Hervormde Jeugdraad": „Het geladen
Schip".

„Ds. Stelma leest een brief .yooc van
™1™—•» één zj'ner vrienden, een batEiïjonsarts,

* die vol lof is over de militaire kwalitei-
* ten van zijn onderdeel, maar .dan som-
I ber besluit: „Da'ar houdt het «chljer mee
f op. De toestand is er slechter dan twee

" ;* jaar geleden. Ik ben tütrepraat. Nog
' één middel kan deze jongens ^ïpen:
l zeg ze, wanneer ze naar nafs kunnen!

Mfln gastheer zwijgt dan, dind^t^VJeze
brief hem —. voor de zoveelste' maal —
somber stemt." "

HOE LANG MOET DIT NOG
DOORGAAN? WANNEER KOMT
DE 7 D E C E M B Ë R - D t V i S I E
TERUG? DAT HANGT VAN U AF!
70 vrouwen, wier jongens in Indo-
nesië zitten, uit Bunschoten, zon-
den een protestschrijven naar de
minister.
3000 vrouwen uit Groningen protes-
teerden tegen het wegblijven van
hun mannen en zonen.

Uit vele delen van het land komen ei- protesten.
Moeders, eist dat Uw jongens terugkomen en
dat er geen nieuwe troepen meer vertrekken!

Van Uw zonen maakt
de regering barbaren
W/at zegt Ds. Hildering, zendmgspredikant t*
Soerabaya:

Hij hqfft ontzettende mededelingen gedaan over
beestachtige wreedheden, die door een Neder-
landse legerafdettng bij een „ziiiverfngsactle" op
Oost-Java werden bedreven.
Uit e^ffSf/part van de kerkeraad valt Peniwen
ontleent'hg o.a. het volgende:



„Te Peniwen is een polikliniek en kraamver-
pleglng „Panti Oesaha", die reeds 4 jaar werkt
en gehuisvest is in de oude • zendingspastorie.
Vanwege de grote toeloop werd deze kliniek in
December j.l, uitgebreid met twee schoollokalen.
Vele vroedvrouwen en leerling-vr.oedvrouwén had-
den zich beschikbaar gesteld, in totaal 23 per-
sonen. Toen de Nederlandse legerafdelihg het
ziekenhuis binnentrad werd aan allen bevolen
naar buiten te gaan, verpleegden en verplegen-
den. Daarop werden op het voorerf drie leden
van het personeel en twee patiënten neergescho-
ten en een patiënt zwaar gewond. Acht leden
van het personeel werden meegevoerd evenals
vrijwel alle medicijnen,, terwijl de inboedel kort
en klein werd geslagen. Deze schietpartij yond
plaats op Zaterdag 19 Febr. des middags om 4
uur. In bet do'or Ds. Hlldering aangehaalde rap-
port wordt nog gemeld, dat uit de Christenge-
meente drie vrouwen werden vérkracht, terwp
van één de man en van een ander dezer drie,
de ve.rloofde werd doodgeschoten. Voorts werden

• nog een kerkeraadslid, een landbouwer en een
oude man van 62 jaar doodgeschoten, terwijl zij
reeds de handen opgeheven hadden. Nog vijf.an-
deren werden zwaar gewond."

Wat zegt in de „Vrye Katheder" van Maart
1949 een chirurg, die zo juist uit Indonesië
terug gekeerd i s : ' f

„Hier heeft TJ een rapportje, dat een neef van mij,
nog vorig jaar soldaat in het Nederlandse leger?
op Java, op m$jn verzoek heeft opgesteld van
door hem met eigen.ogen geziene en door mij
als waar aangenomen feiten, o.m. de marteling,
op last van een Veiligheidsadjudant. van een Ja-
vaans jongetje, dat onze Nederlandse soldaten
voor niet ouder dan 6 jaar hielden, maar dat
desnooda 9 of 10 kan zijn geweest, die de ge-
wapende veiligheidsmannen eerst met rotansla-
gen, dan met gloeiende 'sigarettenpeukjes op de
tere kinderhuid tot het verklappen van zijn va-
ders schuilhoek probeerden te dwingen; het trotse
ventje gilde wel maar verklapte niets. Toen zgn
de veiligheidssoldaten hem met de geweerkol-
ven op de voetjes gaan stampen, die zij „tot
pulp gestampt hebben". De schrijver van het

rapportje heeft het kind dood in .de buurt van
het kamp zien liggen. Wij wilden, schrijft hg,
tussenbeide komen, maar werden meteen be-
dreigd met een „aanklacht" en de krijgsraden
geven altjjd officieren gelijk. Toen wij volhielden
dreigde men .met revolvers. Wat is nu, vraagt
U mij, het effect van al deze dingen op onze
Hollandse jongens ? ïk lees U in de eerste plaats
voor, wat in het rapportje staat: „Eén van ons
ligt in het ziekenhuis, omdat hij „wild" wordt
als hij bloed ziet, een andere zit wegens dienst-
weigering in de gevangenis."
Dit z$n uitzonderingen. In het begin, dat is waar,
springen vele soldaten de tranen in de ogen.
Maar aan ruwheid raakt een eenvoudig mens
in den regel gauw gewend. Het zien van mishan-
delingen verhardt. De soldaat krtjgt onder lei-

• ding van de veiligheidsofficieren de mentaliteit
van de mof. Voor hjj het weet heef t hij een S.S.T-
geest.. Hij zal na zijn terugkeer onze volksgeest
in Nederland vergiftigen, bereid zfln tot een zelfde
fascisme, dat hij van '40—'45 heeft verfoeid."

.Wat zegt Ds. v. Leeuwen in het Maandblad
van de „Hervormde Jeugdraad"? Hij maakt
melding van de volgende soldatenbrief:

. „Houdt Uw blad en al 31* dingen> die ik kreeg,
maar thuis. Met de ke-k en het geloof is het uit
voor mij. Hier kan een mens het niet uithouden,
die gelpoft. Dit alles past niet bjj het Christen»
dom, Je mag hier geen morele bezwaren kennen.1'
Dan volgt het trieste verhaal van een complete
moordpartij. „Die avond ben ik voor het eerst
stomdronken geweest. Er is meer gebeurd. Zo,
dat ik m^jn meisje in Holland moest afschrtf-
ven. Voor mij zal nooit meer iets mooi kunnen
zïjn." . ,.

Hoe dacht Nederland zijn zonen terug te krij-
gen? Als frisse gezonde jongens? Neen, geeste-
lijk verwilderd, verruwd, en met een periode
achter de rug, waarin het gebruik van metho-
den tegenover de Indonesiërs, die dé Duitser*
en de S.S. in ons land toepasten in kampen
en gevangenissen, schering en inslag was.
Degenen die weigerden een kampong in brand

Aankomst 'van „de Grote
Beer" met de terugkerec
de zieken en gewonden



te steken werden als misdadigers tot zware
gevangenisstraf veroordeeld in een proces ach-
ter gesloten deuren....
HOE LANG MOET DIT NOG DOORGAAN?
HOE LANC ZULLEN DEZE WREEDHEDEN
NOG BEGAAN WORDEN?

DAT HANGT VAN U AF1

Wat zijn de resultaten van al dit
vechten en deze terreur tegen een
volk, dat voor zijn vrijheid strijdt?
Wij denken aan Viet Nam waar in twee'jaar
trjdsvl4.0QO doden vielen aan de zijde van het
Franse leger, terwijl op dit moment het gehele
land uitgezonderd de ,grote steden in handen
is van Viet Nam.
Öe oorlog in Indonesië, zoals die thans gevoerd
wordt, kan sleehts eindigen met de algehele
-ütdrijvmg van de Nederlandse troepen; een
/olk dat de vrijheid heeft geproefd is bereid
daarvoor te sterven. . ,
Hier een ondubbelzinnige getuigenis van de
werkelijke toestand in Indonesië uit het Parool
van 15 Maart j!.: r

„Wat wQ In de laatste weken In Batavia te zien
en te horen hebben gekregen, doet vrezen, dat
een volledige fiasco van de Nederlandse politiek
in Indonesië aanstaande is. De waarheid is ten
eerste, dat de Republiek niet dood is, maar ster-
ker staat dan ooit. Deze Republiek kan nooit
meer vernietigd worden.
De Nederlanders beginnen, maar de Republikei-
nen eindigen. De guerilla, waarmee wy nu te
kampen hebben is dodeltfk. Ons leger is veel te

- klein om dit geweldige grote land te bezetten.
En in een stad als D jok ja, die van de eerste dag

. af in onze handen is, wordt elke nacht gevochten.
Men moet zich In het vaderland goed realiseren
dat de situatie hier steeds meer gaat lijken op
Nederland onder de Duitse bezetting, met dit
verschil dat \v\j nu de bezetters zijn. Wie zich in
bezet Nederland met de Duitsers inliet lag er
bij ons volk uit. De Indonesiër in Djokja, die met
de Nederlanders samenwerkt, vindt zfln huis in
brand gestoken. Wij staan voor het fiasco, Tien-

K Ijgsgevangenen

. tallen eenvoudige Nederlandse soldaten en hon-
derden Indonesiërs moeten elke week hun leven
geven, omdat onze Regering niet weet wat voor-
uitzien Is." •

Maar wie zijn niet
verantwoordelijk voo..
Dat is de Partij'' van de Arbeid, cue- bij de
grondwetsherziening stemde voor uitzending
van de troepen, terwijl brj tegenstemmen Sa-
men met de communisten de uitzeriding on-
mogelijk zou zijn geweest.
Verantwoordelijk is „Het Parool", blad van
de P.v.d.A.
[Verantwoordelijk zijn Van Heuven Goedhart
en Frans Goedhart, hoofdredacteuren van „Het
Parool", beiden leden van de P.v.d.A., die zit-
ting hebben in de 2e Kamer, die voor de troe-
penuitzending hebben gestemd en tegen de
motie der communisten op 20 December 1948
om het vuren te staken.
Zij voeren juist de koloniale oorlog, zrj zijn
de verdedigers van de belangen der grote
ondernemers, en der grote koloniale kapitalis-
ten, van de eigenaars van de rubber-, suiker-,
tabak-, olie- en tin-ondernemingen, van de
enigen, die belang hebben bij een koloniale
oorlog.
„Het Volk" schreef enkele weken voor de
eerste overval op de Republiek in Juli 1947:
„Het meest dringende punt is de teruggave
der ondernemingen."
Zo was het en zo is het. De leiders van dev

P.v.dA. zyn juist de vertrappers van de vrij-
heid van het Indonesische volk, zij zijn de
onderdrukkers van de nationale- vrijheidsstrijd;

Maar de ontevredenheid in de
rijen van de P.v.d.A. groeit met de dag
Steeds meer leden keren deze partij de rug
toe of voeren oppositie. Tegenover de eens-
gezinde strijdsternming op de verkiezingscon-
ferentie der C.P.N. stond de scheuring, de

" weifel en het defaitisme bij het
P.v.d.A.-congres op de voorgrond.

- ^ Hoe goed de P.v.d.A.-leiders zelf
weten, wat een koloniale oorlog,
zoals zij die nu voeren, betekent,
kunnen we lezen, in hun propagan-
dablad „Met Volle Zeilen" van.
Maart 1947,

•Toen hadden deze heren nog de
hoop, dat^ zy langs diplomatieke
weg, door omkoping van de Indo-
nesische regeerders, de koloniale
verhoudingen zouden kunnen her-
stellen. Toen dit' niet gelukte; zijn'
Zij deze heilloze oorlog begonnen.



Wat schreef „Met Volle Zeilen" echter toen
nog?

„Het is duidelijk, dat Nederland'» herstel staat
en valt met:
ten eerste:'DEVIEZEN :
ten tweede: ARBEIDSKRACHTEN.
Wat zien we na gebeuren?
Meer dan driekwart van onze deviezen gaan
schoot aan de uitrusting van onze Nederlandse
troepen naar Indonesië. En tegeyjkertyd staan
tienduizenden van onze jonge arbeidskrachten

- in Indonesië 'onder de wapenen.
Hoe langer het conflict in Indonesië duurt, des
te armer wordt Nederland.
En Nederland wordt pas goe.d straatarm, wan-
neer in Indonesië een koloniale oorlog uitbreekt."

Thans is deze er. Maar toen ging „Met Volle
Zeilen" verder met het volgende:

„Dan zal alles, wat wQ nu nog aan deviezen voor
oh» bedrijfsleven kunnen overhouden, verdwenen
In dé GROTE ZINKPUT VAN DE KOLONIALE
OORLOG. DAN VERLIEZEN WE ARBEIDS-
KRACHTEN BIJ DUIZENDEN.
En wat zullen we ervoor terugkrijgen?
Ten eerste: in het buitenland een reputatie als
de rotte appel ky de groentevrouw.
Ten tweede: Een Indonesië, waar de bevolking
vervuld zal zijn van diepe haat jegens alles wat
Nederlands is.
Ten derde: een uitgemergeld Nederland, zwaar]
beladen met een ondragelijke schuldenlast en niet
In staat, zich van die last te bevrijden.
Ten vierde: massale werkloosheid, verarming ini
snel tempo, wanhoópspolitiek en verwildering.'^

/ , :,

Ja, nu is deze koloniale oorlog er.

Dank zij de P.v.dA.
JNTu gaat alles.... in de koloniale zinkput! Nu
"yoert de regering een wanhoópspolitiek. Le-
zers, inplaats van deze oorlogshaard te doven,
fnplaats van aan deze oorlog een einde te

maken, stelt de P.v.d.A. zich aan het hoofd
van nieuwe oorlogsvoorbereidingen.
Het Atlantisch Pact is het oorlogspact, ge-
sloten tussen de „socialisten" van West-Europa
en de felste Amerikaanse reactie.
Het Atlantisch Pact legt ons lasten op, waarby
de oorlog in Indonesië nog maar kinderspel is.
In de Atlantische zinkput verdwijnt alles, wat
wij bezitten, elk geluk, elke welvaart en ons
aller leven. „Het Volk" van l April j.l. schreef s

„Onze regering heeft het nodig geoordeeld de
lichting, die thans 40.000 man bedraagt, op to
voeren tot 50.000 man. De vergroting der lich-

: ting lijkt heel wat, maar voor de vorming der
• eenheden, dié in Nederland bleven, komt per

jaar maar 10.000 man ter beschikking. Als wfl
het Indonesische blok aan het been- niet hadden,
zouden wij hier allang', een behoorlijke" leger-
macht van zeker 150.000 man ter beschikking
kunnen hebben."

Onze regering vaart een oorlogskoers,
haar kompas is oorlog.
Maar er zal en kan geen oorlog
komen, als gij die niet wilt voeren!
Sluit U aaneen voor dé Vrede! Betuigt Uw
sympathie met het grootse wereldcongres voor
de Vrede in Parftv «P 20W24 April a.s.
De arbeidersbewegingen in de gehele wereld
hebben zich in één groot front verenigd! Het
front van de vrede! J ',-<••
Sluit U daarbij aan!
Hst de terugtrekking van de 7 Deceniber-
divisie en alfe andere troepenV.Uit Indonesië!
Eist de stopzetting van de koloniale roof'
oorlog! ;
Eist de stopzetting van alle verdere troepen-
transporten naar Indonesië!
Tegen de öorlogsdrijvers! • Voor de vrede!

Neemt deel aan de

G R O T E ! MEI -BEtOGING
voor de vrede

*> • . • '•'

op het Usclub-terrein, Zondagmiddag half drie

Paul de Groot spreekt
Uitgave C.P.N. (De Waarheid) District Amsterdam — Keizersgracht 323 — Prijs 5 cent



UITTREKSEL

Voor : | ....O.D....7.30. Naam MQ-CPN-act.les

Origineel in .:tö...£M...faI&« Naam..

Volgnr. : Ag.nr .&MMUL. , Aard van het stuk %Bfl.b*¥»2rlC.propJ,'5Bl^»OPN af d«

Afz. Arnhem , Datum 30*3*49.

Openbare tacrkiealngspropagandavergadering der G,p.N.,
afdaling Arnhem Oost, gehouden op 28.3.49.
~ ' •"" " ' ' jBIBffljffijfc gjfr» te A»st«rdaia 14.5.1918, wonende

zijn erltiek op «e Wsderepbotzw in Hederland
sprelcei* do toehoorders a»d«, dat Minister in »t VELD
bij een beeoelc aan H*.li%%8&i orer het wtóOngprobleea
had gesegd:nAla de arbeidera woningen willen hebb«a,
laoeten ae maar nat minder reken en wat aeet j^keü^r drinl«>n.w
Aan het slot van zijn betoog roept apr. de aanwezigen op tot
strijd door middel van mssastaklagen, om hiardoor de regering
te dwing»* tot a«n vredelievende politiek t.a.T.Iadoneals

tot het stellen van betere X*TOB8*o0mn*Nt*a voor de

Uitgetrokken door Ö» Afd./Sectie ACD 4b* Datum.

Op aanwijzing van*

5074 - '48



UITTREKSEL

Voor OD 720 NaaöSi-.....-/.: . ERrC.-GEH-a3Etie....i.»z..Indonesië,

'l

Origineel in QD....J3M...AT-doKk. Naam

ard

5.91.89 Datum 31.8*49,

Volgnr Ag.nr , Aard van het stuk .Ifelt&L*.-.A^.e*^L(^*^. &*&•**&>&£& .
/ /

Uitgetrokken door y£E Afd./Sectie ACD.. .IEb Datum 11*.7...49..

Op aanwijzing van

5074 - '48



No. 2250-1-US,, dd0 31-3-1349,

j W i j kunnen,, indien wij dit willen, ean oorlog verhinderen. *?

Amerikaanse Officieren Inspecteren thans onze bedrijven inet de
bedoeling^ deze zo nodig on t* nehnkfllen op oorlogsproduotle; h«t'
varvaardigde oorlogsraateriael zal worden gebruikt tegen de varda-
tigers van 3talJngrad„ de bevrijders vnn Berlij» en van Nederland,.
(Geroep uit de zaal : "Wij zullen dit nooit doen % )

l Zwel in rtjw»ri'<n als in de landen van Oost-Europa worden vredes-
Icongrsgiien Behouden, waaruit wel blijkt^ dat er ov'ar de gehele wereld
j een anti-oorlo^ssteramlng heerst «•

Voor Ai reactie zal AnsterdflJ» de graadmeter net de verkiezingen
v.'orden0 De leuze ,n«t de verkiezingen moet zijn t "Qna land goen
alachtveld." Al e de reactie oorlog wil,, zullen wij^ on met Doraela
I:ieuwenbui* te spraken^ de oorlog desnoods moeten omzetten in een
burgeroorlogo

' ~ " • • ' yap55Ï8tri<Jt AMSTERDAM 1S3T
CJK (zeer waarschijilijk i-ientiek met : jtKTCMIE VAIJ KAMEBM.»reb0Aado
21-9-1907)„

Hij zerrfc, dat de verkiezin^fiactia zo breed en groot* oogelijk opgezet
moet wordeno
Afdeling 16 (i.ink^rbuurt) 'moet opbrenc«n

17 (J den)
31 (Oud West)
33 ( idamj

" 3C (Londluat)
" 40 (Mercntoratraat

f.aoqo,-
" 1700.-
•* 200O,-
" 1600„-
* 2600«-

«• 2000.-
41 (Boa en Lomer)"

Voortgeande zegt 3y>rek^-s dat op 13 April «.a. de "Grote Beer*1 met
soldaten naar Indcn<»3l§ vertrekt; hiertegen Diceten volgen* spreker
denonntratlea worden gehouden en getracht worden te verhinderen, dat
de boot verstrekt. Ook anrtere groepen van de bevolking wll-len^de
troepen terug" en net die groepen moeten wij verbinding zoeken.

De I-MBI oetoging van dit jnar zal door de C.?<,NÖ op Zondagmiddag
woiden belegd op het Uaclub-terreln aan het Museumplein t« AWBter^-
dan onder de leuze : rtAU£S VüOH UB vrffiCE".

Voor de verkiesingen krijgen wi j een busjes-actie, enveloppeii-actie
en aanbieding vaja oteunlij«ten7l>«3« VBrkiezin^sE zijn de belangrijk-»
ste na het einde van de oorlog en wij moeten nat winst uit dn bus



UITTREKSEL

Voor .PD 7.2.0. Naam ....l...l/:..C..-..9...P...M....-a.Q.t;..ieJa inz....lnd..Qn.e.s.ie.<...

Origineel in :..Qü....sM....E.!..dam.. Naam .Q.*.P*.M.«-y.§..r..g.a.a.§.rlngeri*

Volgnr Ag.nr 58119. Aard van het stuk ..L.e.ae^y.er.gaae.r.ing. CPN.,

Afz. A..n..üot.kfir.d.am.. Datum 18.*3.....49.,,

Q

*
Besloten Alg'emene Ledenvergadering van de C. P. H. "Je Waarheid",
district Rotterdam, gehouden op Joiiderdag 10.3.49 in "Ons Huis",
Gouvernestraat 133 te Rotterdam.

Spreker, J.P.SGHALKÏÏR , z'egt :
Naast het ontmaskeren van al deze oorlogsvoorbereidingen hebben
wij nog een grote taak te vervullen en wel het voorkomen van het
zenden van troepen en munitie naar Indonesië. Wij zullen dit
kunnen voorkomen als wij al onze krachten op de haven gaan
concentreren en aldaar onze invloed weer kunnen vestigen, 'Hij
bezitten op het ogenblik in de gehele Rotterdamse haven slechts
120 partijgenoten en kunnen dus niets uitrichten. Onze eerste
taak moet dus zijn de haven weer aan onze zijde te krijgen.

C

Uitgetrokken door S«.4..<3:, : Afd./Sectie A.G.D...4.b.,. Datum IS.A.49...

Op aanwijzing van =

5030 - ' 48



UITTREKSEL

' VA**.' «'T OD..720 Naam EÏG^CPN .̂a.oti.a..'-•"< « * « ^ • •

Origineel in Naam
OD 2U-NJI. varg.

Volgnr. Ag.nr. Aard van het stuk
57689

Afz. Datum
A'da» 16.3.49*

Varalag opaabara vargadariag C.P.N, ta ftoraarand»

C

Sprakaada anno1 da ladoaaalaoba knaatl» vaxtklaarda pffift24ff«dat oaaa aoldataa
daar g»«a krljgagavanganan mak»n,dcch allaa n*ar«shotafi»da «basta aoaaa aa
doohtaraa vm Iadona3li«ria conoaotratlakanpan opalotaa aa ovarigana "3S»b»aa-
tighadaa* baglng«n«filarmd« badoalda hij aiat bat gabala Ia0ir»doeii d elan daar-
vaa9soala M J ook al tagaa mlniatar van Maaraaraatt ia da Kaaar Tarklaard bad»
HIJ atalda Ronma^forrink aa "bat acxdja vat ar tuoaaa alt* var«ataoard«lijk.HiJ
ailda da aoadar* dia aoaaa>da vrouwaa dia mannaa a» da aalijta dia Tarloofdan ia
Xadoaaaif babbaa vaarachuvaa voor da gatreraaydat tam bttraldcingan gadood knaaaJi
voidaa ia da goartlla»n>or da zvdalijka varvildarlag aa da SS*v«ral2darlng.lij
rlap op tot atrijd tagaa da ragaring aa aiata,da* *gaaa B»llaadaa Jongana al* ka-
aoaiMBVoar aaar ladomal* «ardaa g»stuurd«l.Sprakaar woaf afali af af bat gaaa
baraliag aoa vardiaaaa "valfataadlg aan aiada ta MÜMHI aa ét joagaaa da raad ta

zioh ta varbroadaraa aat hat volk Ta» Indoaaalfl*

C

Uitgetrokken door Afd./Sectie Datum
B

Op aanwijzing van „



Notitie KB.

Op 17-2-f49 is aan Clipper een brief geschreven, nummer 55235, betreffende
Memorandum van d* "Waarheid" over Indonesia, dat aan de C.P. Polen werd
gezonden*

KB, 17-2-'49

C



UITTREKSEL

Voor ...: OD .72.0 Naam M.C .en.. CPX...ac.tie.s i..a,

OD 1334
Origineel in Naam C.ami.té...Bulp aan.....Lnd.one&±.e..

Volgnr Ag.nr 5.6.4.6.4 .' Aard van het stuk '.

Afz. ; Datum

CPH (De Waarheid)
Distr.den Haag
Prinsegracht 60

den'Haag 3 Januari 1949

W,KV,

Hierbij zenden wij je een petitionnementsformulier voor de
actie van het "Comité Hulp aan Indonesië'!»

De bedoeling is dat we. ons wenden tot kunstenaars enintel-
lectuelem en hen verzoeken of zij hun naam ook willen geven
voor dit Comité.

Tot deuinitiatiefnemers van het comité behoren o.a.

Go Gin Tjwan,Mr.S.Hamsah, Dr.Kwee Tien Lan,Dr.Pratpmo,
Soenito,Ir.S.J.Rutgers.Dr. J.H.van Santen - Moes,
W-.H.Klinkenb.org.'
In aanmerking komen .dus Hoogleraren,leraren,artsen,
juristen.musici,schilders,beeldhouweré,architecten,
schrijvers enz.

Tevens verzoeken wij jullie op een apart lijstje de namen
duidelijk leesbaar over te nemen alsmede een aantekening
wat.de ondertekenaar is,bijv. Hoogleraar,arts,enz.
Deae lijst moet uiterlijk a.s.Zaterdag weer in ons bezit
zijn aangezien het voorlopig comifté a,s. Maandag vergadert.

Wij verwachten van je dat je dit voor jou bij uitstek ge-
schikte werk accuraat zult uitvoeren en ons uiterlijk
a.s. Zaterdag de resultaten zult doen toekomen.

Met kam.groeten,
CPN.(De Waarheid) Distr. den Haag,

alg.secr.

Uitgetrokken door

Op aanwijzing van

...!...£« Afd./Sectie.

B Hle

IVB .Datum

5030 - ' 48



t, --.- k
UITTREKSEL

Voor Naam

Origineel in ..-. Naam

Volgnr Ag.nr Aard van het stuk

Afz Datum

"Huig AAH INDONESIË"

Door de regering werd op 23 December 1948 een telegram van het Comité
"Hulp aan Indonesië" geweigerd,dat gericht was tmt de voorzitter van d

r Veiligheidsraad. De inhoud van dit telegram luidde:
11 Comité Hulp aan Indonesië vestigt aandacht Raad op bombardementen
Indonesische bevolkingscentra stop dringt aan op bevel staakt het
vuren in Indonesië, terugtrkfcing Nederlandse troepen en vrijlatëing
vrijheidsstrijders."
Het Comité verzoekt Uw instemming met de inhoud van het telegram.
Van het resultaat van dit petitionnement zal mededeling worden gedaan
aan de Veiligheidsraad., de Begering en de p0£s.
Het adres van het Comité is Herengracht 28,telefoon 40944 postgiro
383478, ten name van J.H. van Santen -Moes Herengracht 28 AmsterdamC

C

Uitgetrokken door ï.«.Y.» Afd./Sectie ï.Y? Datum ?4.3 ,

Op aan-wijzing van .S .ï.ï.ï.®

5030 - ' 4B



STADGENOTEN!

Bevend van verontwaardiging hebben ongetwijfeld duizenden onzer stadgenoten de be-:
richten' gehoord en gelezen over de opmars der Nederlandse troepen in Indonesië.
.Elk reclïtvaardig denkend mens, die de groei der vrijheidlievende krachten in het Verre-
Oosten gedurende drie jaren heeft "waargenomen, heeft in zijn hart een bittere veront-
waardiging gevoeld tegen de Nederlandse regering, die het marsbevel voor de troepen
van haar handtekening voorzag,

Die verontwaardiging was des te heviger omdat hg, die in naam der Nederlandse
regering deze, handtekening plaatste, niemand anders was dan dr. W. Drees, de UJst-
aanvoerder van de P.v.d.A. in Den Haag gedurende de laatste verkiezingen.

Hoevele vrouwen vooral, zullen in onze stad niet met angst in hun haft de tijd verbeiden,
dat hun geliefde zoon, hun man, hun broer, die thans als soldaat .op Java of Sumatra ver-
toeft, eindelijk naar zijn eigen woning terugkeert?

DIE TUD DUURT AL TE LANG!

Ruim ïèö.pQÖ. Nederlandse jonge mannen vertoeven in het Verre Oosten, onder de meest
kommervolle omstandigheden. Slecht bestand tegen het afmattende tropische klimaat,
dikwijls zeer slecht gevoed, tegen de grote morele gevaren allerminst door de legerlei-
ding beschermd, leven ze ver van de huiselijke haard verwijderd.

*" ^ .(C. i* ^ t n ^ • ,'•':' ' - ': . . . ' ' ' ' ,

HUN LEVWIS ELKE DAG IN GEVAAR. •' ^ -

Men vertelt*ons-:? 1 ; -"" " • : . . , • • " ' . ' - ' ' , ,
gf j ^ ï f™- . .;.- i - j • ' • ,* ' , - -• jf fl. •. . ' - • ,. • . • ' • » . • . ' - . • • • ( . . - . . ' . . ,-. ; ." . • '

„Zonder Indonesië kan Nederland niet léven. We hebben de inkomsten uit dat land
nodig, anders verhongert het volk van Nederland" • :" . - " . »
Maar welke man en welke vrouw zou het op zjjn geweten willen nemen — zelfs els
deze redenering ook maar een spoor van juistheid zou bevatten — om zulk een dure
prys voor de verwezenlijking ervan te betalen als de levens van onze dierbaren.

MfeèVjï&g^Bèze öorlojg kostte ons volk in 1948 ruim 2.000 miïlioen gulden, dat is bijna een
rijksdaalder per gezin van 4 personen per dag!

' 1 * 7 • *

Het allerergste: '\
* Is het dan voor een eerlijk Nederlander, die zelf vijf jaar van vreemde dwinglandij

heeft doorgemaakt, geen onverdragelijke gedachte, dat hij zou moeten leven van de
resultaten van een gewelddadige campagne tegenover een ander volk?

Kan dan — zo vragen wij •#- een volk met hét hoofd fier omhoog door de wereld gaan,
dat een ander volk onderdrukt? • '

Geen Nederlander, die het eerlijk met z'n%geweten meent zal ooit toestaan, dat een
regering, die beweert in ieders naam te handelen, zulk een politiek van gewelddadig-
heid zal kunnen doorzetten. ,

DAT REGHT MOET ̂EN DÉ REGERING ONTZEGGEN. r

De partisanenoorlog in Indonesië zal de levens van duizenden onzer jongens eisen,

. i ij. , - - ' . ,,',.* , .- . . - . •
De soldaten moeten naar huis!
Het klimaat en de slechte verzorging zullen velen voor goed aan de aarde van Java kluis-
teren, In naam van onze jongens, in naam van onze hoop en verwachting verlangen w^j:



De soldaten moeten naar
ij hebben geen behoefte aan een ooriogsbégroting van 2.000 mülioen per jaar. Hoeveel

huizen zouden van dat geld niet kunnen worden gebouwd! Voor één millioen gulden kan
men een .geheel jaar lang alle Haagse schoolkinderen gratis melk verstrekken. Daarvoor
zegt hét gemeentebestuur thans geen geld te hebben. Voor i/2000 deel van het oorlogs-
geld is er gratis schoolmelk,

Daarom; De soldaten moeten naar huis
Ondersteunt deze eis.
Wie de vrede liefheeft, moet er voor strijden! ,
Neemt daarin Uw aandeel,
Komt in drommen naar de \. VROUWENBEWEGING, , '

afd. Den Haag.

Grote Openbare Protestvergadering

in de grote zaal yin de DIERENTUIN
op VRIJDAG 21 JANUARI a.*.

• ' . . • - v

Sprekers: Rie Nobbe - Neüf. Vrouwenbeweging
Markus Bakker - AN.JtV.
Berend Blökzijl - E.V.C.
Fred Schoonenberg - C.P.N. ^
Eenlndonesiër^

Op naar dit appèl voor de Vrede!

Toegang 25 et Kaarten aan de zaal en alom in de
stad verkrijgbaar.

Aanvang 8 uur precies — Zaal open 7.30 uur»



MINISTERIE VAN'

B U I T E N L A N D S E Z A K E N
— 'S-GRAVENHAGE, de .7...I..fthniari I9.....49

Directie Juridische en Administratieve Zaken.

NO. 144504-12545 G.

GEHEIM.

Men wordt verzacht bij de aanhaling van
deze brief dagtekening , nummer
en af de l i n g nauwkeurig te vermelden

, 11 FEB, 1949

A ,/

Ik heb de eer U hierbij ter kennisneming

te doen toekomen

,/. copie van een schrijven, met "bijlage, van

Harer Majesteit's Gezant te Warszawa,

dd. 9 December 1948, No. 4423/709, betref-

fende een memorandum van het dagblad "De

Waarheid" over gebeurtenissen in Indonesië',

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Voor de Minister,

Het Hoofd der Directie:

C

Aan het Ministerie van Aigemene Zaken, •

i t.a.v. de Centrale Veiligheidsdienst,

- Javastraat 68

te

's-GEAVEMHAGE.

44629 - ;48



» dan 9d»n D«o«kï>«r t 40

Y«K i*
e v «r

Ik h«b d* «« j QMMT tx«*il*ati« in vouw»
/• &**** t* ée** to«kwi»n ««a »«mor«adt)at door

Afttt
i*

g«b»urt«al9»*o in Indoe»»!*, dat blijkbaar op
grot» »«h««l ia h«t buit«alMd *«r« Y«-»pr«id.

Bulletin C.F.I'oloa wtrd door 4* po«t»rij»n
b«gjr«p«a, t»n g«Tolg« w»«rr«n h«t drufewsrk t»r
k BC «c l ar l j vaua dit G«c»fltBOhap w«rd b«»orgd.

H*t ottd*i-ïi«wk«« doouw»nt lijkt **a go»d«
iliu*tr»ti« viua A* g*oo«a^lio««rd« wo«I*rb«id
4«r 3oTj«t-«atoritei t»o ttr ciMe* v «c Oo»t-*.»ii
en d« wljft* w«arop, i

I* ecnwaai«ti-
tch« FiurtiJ li«ö«rl«fld t»a uitvoer word*n g«l«gd,

w. g, R.FLABS

r a v « a h m tt *,



"DE WAARHEID", . , ̂
N.Z..'Voorburgwal 230-233 ' tV, r P
Amsterdam,- . "

M»

" M E M O R A N D U M
_ t> « M M * . . ~ « _ * » . * » . — **M^. .- — — -»

du journal "De ïïaarJrificr, Amsterdam,

Le journal hollandais iTDe Waarheid'11 pre.: d la liberté
de vous' présenter l' exposé suivant deo évdr •er.onts er Indone-
sië dans les demie^G mois, a la' si i te desq^.K-s ';:ie situati-
on est créé en IiLdonésie, q.ui est inconpatïV - ave c les prin-
cipes des droits°de l'Honime et de démocrat.ï e, q\i± 9 on t la
bese de l'Organisation des Hatioro Unies.

Nous nous permettons d'attir-er votre at • ention sur les
faits suivants, concernants les événements dei is la Hépu-
"blique Ind^nesia:

1. Le 1. . . cembre Ie Gouvernement de la Répub lique, prési-
dé par •feohammed Hatta, publiait un décret 'selon lequel
tous les officiers de l 'armee Républicaine, qui sont sus-

• pects d' idees communistes, , doi vent être re, ivoyés,
2. Le 18 Septembre Ie jnandat des députés du Parlement Provi-

soire dB la République, appartenants au Front Populaire
Démocratique, a été supprimé et la plupart de ces de*pu-
tés, qui oocupaient presque la moitié des sièges du Par-
lement, a étê arrêté* arbitrairement.
En même temps des arrestationa de.masse on t été effectu-
és sur tout Ie territoire de la Républïque, dont les
membres du Parti Socialiste^ du Parti Ouvrier, du Parti
Communiste, des Syndicats Hépublicains et de la Jeunesse
Socialiste étaient l'objet. Salon dss informations ve-
aant du Cabinet-Hatta Ie nombre de' ces arrestations at- .
teint plus que 25.000, -Parmi les prisonniers se trouvent
entre autres: .

Dr . Rade_n_J^as_Mar£ut t£ Darousgan, député, secrétaire
du"rï>arti""Cojnmunis"te '

3.

Lir^ Raden Mas Abdul Madji_d_D:io.j_oadi_nin£rat,. Vice-
Einistre""du TravaiT ïïans ,1e Cabineï-tTharrif oudine,
Raden Mas Ghondo^Pratomo, Secrétaire G-énéral du Syn-
" ïïes" ünemTnots ïï'Tnaoné'sie/

Jousaouf MoudadalamA secrétaire du Cabinét-
llemb"r'ë ïïu Gonseil de l'Assooiation

Internationale des Etudiants,
Tau Ling Die, ancien-Ministre, député,
0"uTe""G'êe"Wat, député, Membre du C ons ei l Central de-
T'ïïnTon ïïépuïïlicaine des Syndicats (3CB3I), Membre
du Cönseil de la Fédération Mondiale. Syndicale,

4* Selon""des IniorffiaTións, venant du Cabinet-Hatta, aussi
'bien que-de la part des autorités militaires hollandai-
ses en Indonesië, les ^^rsonnes suirantes seraient tués
on exécutés après leur arrcs^etion;



Memorandum - 2.

Mr, Raden .̂ as Setyad^it Sougondo^ président de
T'Ünïon des" Syndicats ïïépublicains d'1 Indonesië, an-
cien Vice-Président du Cabinet des ïiir.istros de la
République, Membre du Conseil de la Fédération Mon»
diale Syndicale,

Am:LrJI!harrifoudine, ancien Ministre-Présilent et.
ïïinis'tre de Ta" ̂ l?fense~de la République,
Mousse^ -secrétaire génóral du Parxi Communiste d' In-
donesië.

Les personnes arrêt^s ou tué*es nentiorm.es ont toutes
participds -activement dans Ü.a guerre des Al lies centre
Ie Japon.

5. Les arrestatir-ns et exécutions sont effectués sans la
moindre garantie légales. lis sont, pour la plupart,
effectués par uae formation Trotskist e armee, opérant
sous Ie nom de "division-Silrwangi". Le jomraandant de
cette division donnait on fin Septembro l'ordre a ces
subaJ ternes, opérant h Madioun (Java) d'exê'cuter t^or
place toutes les personnas. suspects d' idees communistes.
Cet ordre a été confirm^ par l o ' ; iverneaiont-Hatta,
Tous les jours des nouvelles ex*' -ions, sdcrètos c1:,
publiés, sont rapportés en territ.oire de la Rdp-ablique
d1 Indonesië. Il y a lieu de craindre que, tenant compte
de ces circonstances, la vie des enprisonnés, particu-
lieremont de ceux que nous avons nomm^s, ost en grarid

• danger.
6. Simuitan^ment avec les répressions contrc les org.inisa-

tiofis de gauche dans la Republique, les autorités hol-
landaises ont agi de même dans les territoires, occupés
par les troupes hollandaises. Le 16 septembre ces autori-
tés donnaient l'ordre d*arrêter toutes les poirsonnes
suspects d' idees corciaunistes. L'activité des jrganisa-
tions de gauche , en particulier du Parti Communiste,
a été interdit. Les personneö suspects sont arrêtés en
masse et enfermés dans des camps' de concentration. Le
systême de !?Schutzhaft" a été introduit a nouveau. Dans
Ie camp de Bouboutan, pres de Sourab'aja-se trouvent,
par ejtemple, plus de 2,000 personnes, contre lesquelles
aucuhe accusation n'a^été formulée, mais qui sont enfer-

- mes a titre préventif .
7* Le Cabinet-Hatta dans la Republique, aussi bien comme

les autorités Hollandaises, pretendent que leurs mesu-
res, mentionnés plus haut, auraient été prises a la
suite d'une "insurrection communiste" qui aurait eu lieu
Ie -18 septembre dans la ville Madioune (Java).. Or aucun
fait prdois n1 a été publié sur cette "insurrection". Sur
les questions poses a ce sujet dans la Chambre des Dé-
mités de Hollsade, Ie Gouvernement a répondu ne pas
ètre renseigné.
De la part du Cabinet-Hatta. aucune preuve n1 a été four-
nie sur la responsabilité du Parti Communiste d' Indoné-

ni de l^nión (ïes Syndicats R«=publicains, pour des
a Madioune, ̂ mÊme .dans Ie c as ou celles-ci

eu lieu.



Memorandum -

ün mystêre pl&ne -sur ces "événemënts de Mi.dioune" ,
atouteCois quelques faits prouyent, que -Ie Part i Comau-
ni-ste 'd'Jnlonéie n'avait *ien a faire dans ces pret en-

a) ITous les dirigeants prominente du Parti Communiste
d' 'Bid.jii.es i e se trouvüient loifa de Madioan au 1$
septembre, date de "l'insurreotion", Le journal gou-

•vememental Iadon4sien "Siasat" du 10 octobre» publie
UBB correspendance selon laquelle Ie secrétaire gé-
néral du. Parti Communiste, MÖUS30, étant en tournee
de propagande dans ^e Nord du Java., avait parld Ie
17 septembre dans une réunion publique ^ Pourwodadi,
une Ville qui-est élolgnée de^ trois journées de voyage
de iladioune*
Selon ae m^m© iouÊnal il était aocompagné de l 'ex»
premier du Gouvernement ü^publioain Charrifoudine,
Le© secrétaires 4$ Parti COïamuiniste, Alimin et
Marontto Üaróu^aeél se tr'ouvaient a Pjoojacarta au
mpment 4© Xa s'ói-disa&te' insurrection et ils ont
été ariretés dans o^tte ville.

b) Le Parti 'Có3SJ»ttmi$*e d' Indonesië avait organisé un
Congres noa^mal, ,igpd. devait s& tenir en public Ie
l, 2 e4 3 oó^oibï*®, >La óonTopation d*un tel congr&s

- n^^s'C pas conöëvabie, si Ie parti aurait eu l 'in-
tention de GQffimenoer une lutte armee pour Ie pouvoia?^

o) Sn •T.'T.ae du Congres,, JLe Bureau Politique de Parti Com-
irpniste avait •pobii,® une réso-lution. ' dans lequelle
set politique int^'rieure était forjöulée. Le parti y
pose des rl^endica^ions, yissüat la défence des droits
démscratl.ques, ï" erarat i OG de lfadffiinistration et do
l^Tiaée deö éles^nfe ayant collaboré avec les OCCTI-
pants Japonais peadant Ia guerre, deê rdformes agri-

, coles ^modesteö etc. II expresse son désir d' éviter
- des grbves ouvrie_r,es , eQ amelioraa^ Ie sort des
ouvriers et se déc^sjpe po\ir une augmentati on de la
production dans lai,-ïlépul)lique. II n'y est rien qui
peut être compris comme une préparation morale a .
I ' insurreotl on ,

Les pensee. -ations- cp-nl^e les communistes et autres éle-
^or^c, progressies, aussi bien dans la Répnblicue que
da;--3 3 ^g territoirs -öcoupés par les hollandais, appa-
raiont dans un autre Jour en prenant connaissance d' une
discussion qui a "öu lieu dans la Chambre dos Dóputés
hollandais, Ie 2§:"%c-ftöbre i'948. Le d^puté DE -GiiOQ-D dé-
olar-ait qu'uïïe êïitr"evue avait eu lieu au dé"büt de
3"\ii!ü-et 1948 dans Ie vil lag e Sara&an (Java) entre Ie .
Pr foliant S oucarno et' Ie Vicè"Prési3ent Hatta cl 'une
part et Ie rr.L^^rc- -"^•'üint A^-^ioa^n Itr^ .0_gburnG de la
n^v„„^ „„4 , , *„•£ Bonnes-' Services, du Co~u3eTl de F



l'iómorondum - 4,

té de l'U.N.O.- _Dans eet entrevue Mr. Ogburne avait de-
mandé au Gouverneraent-Hatt^ de déclanoher une "Red Drive".
Dans ce tut les troupes de police de ce Gouvernement se-
raient armé s avec des armes provenant de l'Amérique et -
ils seraient instruits par df^ instructeurs Amérioaina.
Le Gouvernement de Hollande gurdant Ie silerce sur oette
dóolaration. Ie gouvernement-Hatta lancait un démnnti
.par son Ministre d'Information Moïiamed Natsir, en dé»
clarant ne rien savoir d'un t el entrevue au mois de
juin* En fait Ie député "DL GROOT avait parlé .d'une yntre-
17116 Ŝ L £°i.s_% Aui-'-iê » oe 1Û  ren^ 3-e démenti sans va-
leurT *"" • ™ ~*

De tous les faits, mentionnés ci-desaus, il apparait
Que, aussi bien de la païrt du groupe-Hatta dans la Répu-
'b 11 que./ que des autorités hcllandaises en Indonesië,-, des
actes sont conmises q.ui-fOïit atteinte aux droits de l'Homme,
airx principes de la democratie et de droits des peuples co-
loniaux de ddterminer' leur sort eux-mêmes,

Pondan t que ia'Commiüsidri ï'olitiq.ue des Nations Unies
intervient on Greee afin d'éviter deq èxêcutions des patri-
oteo G^equers, des menao'es sejnblables pïêLnent sur la t et e-
do silliers, de'p-atriot;os Indonésiens, qui poursuivaient
'leurs buts lëgitimesvpar des voies paysibles,

Nous." espé.rons drattlrer l'attenticn de touteg les
personnes 3t organisatie ns progressifs du monde sur ces
faits> qui aggravent së:rieusement!'le danger pour la paixs-'(
oui a ëté c onstate" ultf'rieurement p4*i Ie Conscil de la
Ŝ oirr-li:S 'ie l'ü,H.O, au Bujet de la éitu'ation en Ind nésie.

Pour la rédaction du. jóurnar.
"De:'.Waarheid"

FR. SCHOONMBERG.



UITTREKSEL

Voor 0:.4>...7.?0 Naam :....E...V...C..-C...P...N.-aoties inz..Indonesië.

Origineel in O.a..3.39 Naam... Maandrapporten 'Groningen.

Volgnr : Ag.nr 5.4.855 Aard van het stuk ^.P.P.PZt:...EOl..8^oestja^___^__

Gr.oningeii....Q^ar....J'.an*1.9.49Afz : l*ü.G:ron.irigen. Datum 3.2.49.

Yan de pogingen van de C.P.N, om in de verschillende bedrijyen
s.takingen uit te lokken in verband met de jongste gebeurtenissen
in Indonesië, (hervatting politionele ae-tie) waarover in het

C maandrapport van December 1948 gesproken wordt, is niets terecht
gekomen.

C

Uitgetrokken door S....d.G. Afd./Sectie....^...i.k.v Datum

Op aanwijzing van ..'. . \4 - '48



Öj)

VI |

Vertrouwelijk v;ord laóde^tcjoeld, d&t de plaatsalijks bestuursleden Vfin de
iHjO.F.i '-J. te z^-D/M, gem.-3iad.MAUS on MAAS en h»ït plaatselijk bestuurslid

,V»ü. t* Z/.-V.DAM, ;;e;iw;;.ud EQRDL7K, d« uitlatingen hnddcri gedaan, det de
C.F.K. nj'.ar eanl^idinj; van de politionele on utilitaire ectio- ia. Jndonesi»^ tot'
eon lar^ï'iOT.o togönactio i;ou ov<i-r^oan. —->-----••—.->•--...— ,,.^»»^_-.....-.•..^^ t̂,r̂
Indien volgens v.'-.n-^noeiude porso^an, cleso actie V^n 'Jo C.P.N, eon gunstig

sou leveren, drm zou ei" spoedig een aljötnene ats ing volgen»"—*""^'
6 van M.W&, M/i/tS en HQHDUK voornoa^KÜ luiden: —

Li/Di'S, 'VILLEM, geboren te ^„'./''•QAM 6 Juni 1915, van beroep tiannarquin bouwbedrijf.
godsdienst II.II. , wonenJe te L,;-./l-iDAÜ J.Q.v. .«asserustr&at 41, gohuwd oet KÜA&SR,,
GATIII*A g'jboiv:n t*; Wf.1 .:-: .YS;;ï{ 1̂  Ootob^r l^Wj.. MANS vornoejjia ie lid vaa §9

i

GATIlIIiAj g'jboiv:n t»; WC,! .:; .YS;vï{ 1̂  OotoV^r
" T '" "n'K.V.CJ". "-fij hö«ft fiefi'lïösüuursfu,

bij h-st Hoof J ba a t uur van de C.P.IJ. Hij is coraiounistisoh raadslid Vaa l
2.AA1QAL. Hij is oen gevaarlijk communist.

K//.5, (riukjaiDUC, ^jboren tö Z/iANDAK 17 Augustus l'J13» van beroep rer3aot»wy»
go-Jsdienst g^en, wonende te üL^AiiDAM Gwde.apte Orocht 37, gehuv^d tast HOOY^ QSE-
do, geboren i;a EiCM.ï-a<iI^, 5 Mei 1923. ïi.̂ .3 voornooi.id, is lid van de C.P.Jf'
Hij heeft een bestuursfunctie bij rJë O.F.iv. fco iJAAIID.'iM, alB:^ede een-:fi'.actie
bij het jietrictsb«st.iur van de C.F.:;. Hij ia oomJuuistisoh Gö^wer
t a :".<"'ANDAM. Hij i» e« nou-j Triburioal-liJ. in dezo functie ;uoet hij
K ij n aangesteld door bur^iao^atdr Iri 't 'ffiLD,- thans miaister. ÜAJÏÏ
k->r:t Voor et la o- ndidtat voor ds O.F.H. op lijst 4 voor da s tö -uiing tejf ver-
3dénip.o der letten Vün d j Tv/eede Fii-.ier :] ;r 31»tanigene?cal op 7 Juli 1948f

krirt;< X (jjj'J HüLj.iEO Hij ir. v? a n -seer. ectief en fanatiek oo;/uüurda^ en hA^ «Boet
Vjsls feviorliju word&n tesohouwd.—•>-••—— '—»~—«——•—-i—-„™*.-^w^»^««~—.*«

L tl|01lDIJK, JOiiA-N, geboren te MQ '5{K--iPüliIi«(2H) 27 Augustus 1909» v&n b*roep «xpa»
jditieknecht, godsdienst IJ.II., wpnonde ta li^HO/O/t Vinkenstraat 5^^ g&ÏHïWd iDöt
/ ÏÏL3WUK iu'.KIA HOBIj'TA Li-iliGAIvSJTi-L"!, geboren ie J2A/JÏÏ5.AM l

^voornooüü, iü lid VOD ''3e O.P.ÏT. 9ii S.V.C. Hij he«rf-t een óeatuurafuftotifl
ds .i.V.C. J;e ZA/^fiJAï^. ï^,...ij:^ElG8t3^,y^.j9n__3i^5j£tg__^
ij.7*0. rüjis een ouj Cpen^ö strijder, wasrdoür"hl.j deatijda
heeft vcrlofen» Op l Macrt 1948 heeft hij aijn Eadorlandarsdaep. terug

^'"'"**"""'"***" * *i



I.D. No: 24.

G E .H E I M .
*..

14 Januari 1949.

In^aénsluiting op dezerzijds schrijven
I.D. No: 24,d.d. 11-1-1949, betref f end e de te Botter-
dam gehouden demonstraties, wordt hierbij een af-
schrift toegezonden van de oproep,gericht aan de
dagelijkse functionnarissen, om deze demonstratie
voor te bereiden. -—

Aanj C.7.



A F S C H R I J F T .

Vertrouwelijk! Vertrouwelijk! Vertrouwelijk!

Kam.

Ondanks overwinningaberichten leidt de politiek van de
regering Drees tot een langdurige en afmattende oorlog tegen
de millioenen-bevolking van het grote Indonesi'é.
Onze jongens gaan een zekere physieke en morele vernietiging
tegemoet, terwijl steeds nieuwe prijsstijgingen, tariefs-
verhogingen, huurverhoging, vaohoogde belastingdruk enz. -ée"
de werkende bevolfiiig van ons land tot grotere armoede brengt
Alle eerlijke mensen in de wereld veroordelen het optreden
van de regering Drees als onwaardig en in strijd met de men-
senrechten! '
ffimmer mag de JTed.arbeidersklasse zich gelijk
achaJcelen met Preea en Stikker!
Mbo: zal hun dit ook gelukken!

Zaterdagmiddag a.a. verzamelen we om half vier op de Hlllje-
sluia voor het feestgebouw Centraalt W>Varkenoordsohekade 5
om te demonstreren voor Vrede en Brood, tegen oorlog en hon-
ger!
Kleine duidelijke bordjes kunnen worden vervaardigd en meèe-
gedragen. Bij het opstellen der demonstratie mogen ze eoh-
ter niet zichtbaar zijn.
Doe geen ondoordachte dingen, wacht rustig ter plaatse op
instructies.
De leuzen zijn: Vrouwen en Hoedora .redt Uw^ zonen, atafikt
het vuren, de troepen t e r u g ! W e g met de koloniale oorlog!fVrede ftn BroodI Alle republikeinse^gevangenen vri j ! Prees
brengt oorlog, weg met Prees!

C
Gezien en getekend



I.J.tïo.24.

G E H L I M.
, •* -t'"J ''

:-: f; '"f /
s •:, -Bt?-:i • .,

13 JAN.I'j-39

Dezerzi jds v,-o r d t het volgende teerieht t
Het las io ^ e bedoeling van •:;e G .P .K. op ;

8 Januari 1949, te 13-30 uur , op verschilienae plaatsen
in Rot terdam demonstraties te h o u a e n , sulks in navolging
van het AEister aaase voorbeeld. Eet gehöel v; er d een grote
mislukking, daar bl i jkbaar niet velen a;n a e oproep tot
deelneming gehoor gegeven ha des en.

In Rotterciam-Zuid werd een groep van circa 40 perso-
nen opgemerkt, v/a a ronder Jjpr k, Johan Heinrich , enz . Reeds
bt kende leuzen v/erd en aang'eheven ("¥eg niet de koloniale
oorlog van Drees"? "Staakt het vuren" e . a . ) , terwijl pam-
flet ten (waarvan één aangehecht) werden uitgedeeld. Door
de pol iu ie v/erd ae stoet ont.bonden. De deelneauers v/eren
kenneli jk onvoldaan over het resultaat van hun ac t ie .

Cp de Rechter Maasoever v-'a e a e belengstelling van
hun z i jde dermate gering, dat ae voorgestelde deiuonstratie
niet kon doorgaan.

Aan ; C .V.D.

r
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Te zenden AAN DE MIN.HÏESIDEITT ZITOS EXELSNTIE DR.W.DHSÈS

ïïij Rotterdamse jeugd, arbeiders on arbeidersvrouwen demonstreren
omdat wij beseffen dat de politiek van de regering leidt t0t een
langdurige en afmattende oorlog tegen de.millioenen-bevolklng van
Indonesië!
Onze broers en zonen 'gaan daarbij een zekere physieke en morele
vernietiging tegemoet» Nieuwe prijsstijgingen en tariefsvetfhpgin-
goH, Huurverhoging en verhoogde belastingdruk enz,, die de arbei-
dersgezinnen tot grotere armoede brongt, sijn het gevolg van de
militaire actie!
Alle eerlijke mensen in do v;eroj,d veroordelen het optreden van de
regering als onwaardig en in strijd mot de mensenrechten!
Daarom eisen wij onmiddelijko stopzetting -der vijandelijkhedonj
onze jongens terug en vrijlating van alle republikeinse
nenl
De zelfstandigheid van Indonesiëis do voornaamste voorwaarde
voor Vrede en Brood, sociale en'culturele verheffing vooi'
land en Indonesië*! •
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OP een openbare protestvergadering , uitgaande van de afdeling
Oude~Pekelaar van de C.P.N. , gehouden op 29 December 1948 te Oude-
Pekela t sprak» "•
De Jong , propagandist voor de C.P.H, ffi tevens lid van de gemeenteraad
te Groningen , wonende aldaar*

Volgens de Jong wag net in Indonesië geen oorlog voor de vrijheid .
doch voor het kapitaal en daar worden onze jongens voor ingezet*
Wij staan ten dele , vervolgde spreker , onder de macht van Amerika*
Zie b.v. de opleiding en uniformen van onze Hederlandse Militairen*
Behalve nog de distinctieven , zijn de uniformen al veramerikaanst.
Evenzo de grote fabriekscentra zoals de Tftxilever en Philips , staan
reeds onder Amerikaanse controle* Indien de SederlandSe regering zo
blijft doorgaan , kan zij niet langer door ons , zoals spreker zei »
erkend worden» Hiet alleen de communisten , doch ook duizenden anders*
denkehden , die geen lid van onze partij zijn , staan volledig achter ons<
Spreker deed een dringend beroep op de aanwezigen , de strijd voort te
zetten en lid te worden van de C.P.I., of zich te abonneren op het
dagblad van de C.P.H. "De Waarheid"

Uitgetrokken door jë-g.é Afd./Sectie j^D~.j^:...^.. Datum 1-8-49-.-

Op aanwijzing van B ïïl «*

5030 -



GEHEIM.

Verbinding; ^2

No. CV/G 22-14-9 . Datum :

Onderwerp: Een afschrift van een exemplaar van "organisatie-mededelingen,
No. 1 dd. 2l.12.li8 van de E.V,C.

Datum van ontvangstbericht: ge en •

Betrouwbaarheid berichtgever: zeel" betrouwbaar

Waardering bericht: idem.

Tevens bericht gezonden aan : ge en

Medewerkende instanties : ge en

Ondernomen actie: geen
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Centrale Veiligheidsdienst
te
! s - ö r a v e n h a g e «

Hierbij doe ik u toekomen een af-

schrift van een exemplaar van "organisatie-

mededelingen", No.1 dd« 51 December 1̂ 1$

van de E.V.G., verzonden aan de plaatselijke

kaderleden van de E.V.G. en de daarbij aan-

gesloten organisaties.

Einde.



AFSCHRIFT.
M«,mmer *

ESNHSIDSVAKCENTRALE ^1 Decenber
LANDELIJKE LEIDING
VONDÏÏL STRAAT _ ' 54
A M S T E R D A M .

BB/WV/B2ÜÖ/926/5000,

O R G A N I S A T I E -

M S D E D B L I N G E N ,

Het Hoofdbestuur der K.V.G. ontving per 2u December j.l. van
het O.V«B. een motie, waarin vermeld werd, dat het diep geschokt is
door de regeringsverklaring van Zaterdag 18 Decemlar j.l. over de ont-
wikkeling van de Indonesische kwestie.

Het O.V.B, doet verder:

"een klemmend beroep op de Nederlandse arbeiders, op hun
organisaties en op de besturen dezer organisaties om in
dit ernstig ogenblik te trachten, met terzijde stelling
van alles wat he£n scheidt, tot een gemeenschappelijk op-
treden te komem, teneinde de onheilen, die in het bij-
zonder de arbeidersklasse door bovengenoemde ontwikke-
ling bedreigen, af te wenden."

om zich vervolgens

"bereid te verklaren elk ernstig en verantwoord initia-
tief in deze te ondersteunen,"

Kaar aanleiding hiervan deed het bestuur der E.V.C.in over-
leg met de Dagelijkse Besturen van de A.B.T. en de A.N.B.Z., aan het
O.V.B» een voorstel toekomen om in de havens een proteststaking van
Zij. uur te organiseren en daartoe een comité van arbeiders, werkzaam
in de havens in te stellen.

In een schrijven van 21 December j.l., gericht aan het bestuur
der E.V.C, wees het D.V.B, dit voorstel van de hand, onder de volgen-
de bewoordingen:

"dat:
as Wij Oy dit ogenblik nog niet menen te moeten over-

gaan tot het, als kleine minderheid uitgeven van \e par^olen over da uitvoering van de door ons

gewenste actie, (omdat;

b. tot nu toe alleen Uw organisatie reageerde op onze
omroep en o.i. alle mogelijkheden tot zo groot moge-j
lljke deelname nog niet zo volledig mogelijk zijn j
uitgeput en wij daarvoor nog even de gelegenheid !
moeten openlaten: j

c. in dit stadium van de zaak de basis van alleen de ü. j
V.C. met het O.V.B* nog te smal is om «en goede suc*H



cesrijke actie te kunnen ontwikkelen, waarom wij ad-
viseren:

d.beiderzijds zo krachtig mogelijk door tegaan om de be-
reidheid tot actie aan te kweken en te versterken en
Op korte termijn opnieuw de situatie onder de ogen te
zien en verdere besluiten te hemen."

Voorts schrijft het O.tf.B. in een door deze organisatie uitge-
geven manifest:

"De Landelijke Leiding der E.V.G. doet zelf echter een-
zijdig en dus zonder voorafgaand overleg, voorstellen
aan de havenarbeidersr.i daardoor maakt men gezamenlijke
actie en optreden onmogelijk. De $nhoud van het voor-
stel der &.V.C» komt er op neer, dat men ondanks dat
d<3 ^v*Q.r _ilLY55.öMllfiride andere, bedr^ in.
vloe (OiiSft; ^^mSLMl^^M^M^SmA.^^ in de" "A
strijd wil voeren en de offers lafcen brengen." \t Bestuur der ii,V. C. is van mening, dat het opnieuw openen !

der oorlogshandelingen in Indonesië een verdere daling van het levenspeil j
voor de Nederlandse arbeiders tengevolge zal hebben en heeft de arbeidende}
bevolking omgeroepen ter verdediging van haar levenspeil met alle haar j
ten dienste staande middelen lopnsygjrtifl^ftg af te dwingen. /

Daar ook de havenarFeYS'e'r^indeze een belangrijke rol kunnen /
vervullen en het O.V.B. in„.de... R0..t.terdaffise haven nog.„„van,e.nj^gg^betekenis, ,/r'
is, meende het ~Fë~st"ïïÜr~"van de Ê.V.C, vorenvermeld voorstel aan het Ö.V.B»
te moeten doen.

De havenarbeiders werden daarvan direct door middel van een
manifest op de hoogte gebracht, waarin, naast de uiteenzetting over het
standpunb der u1.V.C. eveneens het aanbod van het O.V.B, en het voorstel
der ü'.V.C. genoemd worden en de havenarbeiders en zeelieden opgeroepen
worden ter verdediging van hun levenspeil hun houding te bepalen.

Dat wederom alleen de havenarbeiders in da strijd gevoerd zou-
d^n mo«ten worden en offers brengen, is natuurlijk een puur verzinseltje
van A.v.d.Berg, teneinde d« havenarbeiders zand ida de ogen te strooien
en eigen gehuichelde bereidheid, tot ondersteunJUjn van elk initiatief
dat de gevaren die de arbeidersklasse bedreigen kan voorkomen, te ver-
blo enen

In vele bedrijven werd gedurende de laatste weken een hardnek-
kige strijd aangebonden voor loonsverhoging. Acties ontstonden bij de
N.D.S.M., de Hftllandia fabrieken, in de sigarettenindustrie, in vele
levensmiddelenbedrijven, bij de treilervisselrlj, enz,* waarvan enkele
reeds met succes opgelost zijn en anderen nog voortgang vinden.

Dit geeft reeds een duidelijk bewijs, hoe de Nederlandse ar-
beiders begrepen hebben, dat de koloniale oorlog ten koste van hen ge-
voerd wordt en dat zij dit niet zullen dulden.

Hierfcuit blijkt tevens, dat de E.V.C. niet alleen de haven-
arbeiders in strijd wil brengen, maar elk middel aan zaT grTjpen om ver-
betering te brengen in de levensstandaard van de arbeiders.

ToojnjVM.d.B,erg,en zijn vrienden hebben zich echter ontmaskerd.
Duidelijk hebben zij laten zien, slechts handlangers te zijn varijiej^
ljajreji,kaBifcj&si, en niet te schromen de havenarB'ëiae-rs-bttitën"de"""srrijd
voor loonsverhoging en lotsverbetering te houden.

ACTIES IN DE BEDRIJVEN.
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M.D.S.M.

De staking van de lassers bij de JI.Djjj|J||U«duurt onafgebroken
voort. In het bedrijf waren tot DonderdagTju December ongeveer 1uO lassers
aan het werk gezet, die uit andere afdelingen gehaald waren. Donderdag-
middag 3 uur hebben da ze mensen, nadat ze de gehele dag vergaderd hadden,
het werk eveneens voor het merendeel verlaten» De directie heeft een 150-
tal arbeiders ontslagen. Zij hoopt daardoor een wig te drijven tussen
de stakers en het overige personeel.

Trailervissers te Ijmuiden.
Nadat da uitslag van het referendum, dat de ^E.J^Z^ der B.V.C.

onder da vissers van de treixarvisserij *"• * JjIJUULdfifti h g p fi"-
wezen had, dat een overgrote meerderheid het contract, opgesteld door de
Redersvereniging en het bestuur van de Centrale Bond van Transportarbei-
ders, van d« hand wees, werden Donderdag 30 December en Vrijdag $1 De-
cember de vissers door de A.N.B.Z. in vergaderingen bijeengeroepen.
Deze vonden plaats te IJmuiden, Ji'gmond aan Zee, Katwijk en Scheveningen.
<Dy deze vergaderingen werd het Bestuur van de A.N.B.Z. op gedragen,
terstonfl contact op te nemen met de Vereniging van Reders van vissers-
vaartuigen te IJmuiden en deze voor te stellen onderhandelingen te openen
op basis van de hiernavolgende verlangens der opvarenden:

a. handhaven van de ge varenpremi e voor de gehele beman-
ning:

b. handhaven van de bestaande regeling inzake de toeken-
ning van de opbrengst aan de bemanning der aangevoerde
lever, kult en traan:

c» waarborgen van J+S uur rust tussen twee reizen:
d. toekennen van het procentengeld van de ontbrekende

man(nen) aan op varenden van schepen die niet volledig
bemand zijn:

e. toekennen van het procentengeld aan de toegevoegde m«a
(nen), varende op schepen waarvan de bemanningssterkte
wordt uitgebreid, op kosten van de reder:

• f , ypor de opvarenden werkzaam aan het dek na 20 uur ar-
beid een aaneengesloten rust van_tenmin_ste Ij. uur*

g. "uitbetalen van alle vacantiedagen~m?,t de dagloonfoe-
dragen, vastgesteld krachtens art. 2,7e lid der Zee-
ongevallenwet 191^1
Het tijdstip waarop de vacantle genoten wordt vast-
stellen in overleg tussen reder en bemanning:

h. bij binnenkomst het schip terstond overdragen aan het
walpersoneel.

Ter ondersteuning van deze opdracht besloten de opvarenden van
de treiï«rvloot in bovengenoemde vergaderingen met de overweldigende
meerderheid van stemmen, niet uit te varen alvorens de Vereniging van
Reders van vissersvaartuigen zich ondubb e l zinnig bereid verklaard heeft
ov:r de onderhavige, gerechtvaardigde verlangens van de opvarenden der
UJ mulder- treiiervloot met alle betrokken organisaties van werknemers
onderhandelingen te voeren.

BOUWVAK*

In J^IÊJ£^W3*'We'a*; °P net werk van G^j^-|[oprjL^_waar 65 bouwvak-
arbeiders werkzaam zijn, was tussen patroóTnTlan werknemers een loon
overeengekomen van f. 65 •?& Per week. Tevens was toegezegd, dat de ar-
beiders met de Kerstdagen een gratificatie zouden ontvangen, h'en en
amder was aanleiding voor de patroonsbond (UAPB) de patroon te sommeren
deze belofte in tB trekken,, Difc werd in een schrijven aldus gemotiveerd:



"Een aanzien van deze gratificatie hebben de drie U be-
kende organisatiesner in toegestemd, dat hierop harer-
zijds niet Zal worden aangedrongen, nu in de vacantie-
bomnen reeds 2 % toeslag is verdisconteerd."

Tengevolge van het optreden der TJniebonden en de NAFB werden de
arbeiders nu gedwongen te werken voor het bindend uurloon plus 10 %t het-
geen een loonsverlagingn van ongeveer f.20,- per week betekent. Hierte-
gen protesteerden de arbeiders en toen bij het bezoek van de voorzitter
der afd. Amsterdam van de A.B.w.B. (E.V.C.) deze de toegang tot het werk
werd ontzegd, verlieten de arbeiders eensgezind het werk, omdat zij,zich
niet het recht wilden lafen ontnemen met de A.B.W.B. hierover te ver-
gaderen. Thans is door de arbeiders op voorstel van de A.B.W.B. een ul-
timatum gesteld, waarin geëist wordt, dat de voorheen met de patroon
overeengekomen loonsvoorwaarden opnieuw van kracht zullen worden, omdat
niet zij, maar de patroon de overeenkomst heeft vefcbroken. Bij nlet-in-
willlging van deze eis zullen ze Maandag 3 Januari 19)4.9 het werk neer-
leggen.

Bij ha t ter jjerse gaan van dit bulletin wordt gemeld, dat de
patroon de bouwvakarbeiders heden, 51 December, niet op het werk heeft
toegelaten, zodat de staking thans een feit is.

KDHOFAjte Am st erdam.
Op de knopenfabriek KfJj^&J^*M&te?&*xa ging deze week het per-

soneel in staking. Hierbij wa'Fen betrokken Ij. vrouwen en ongeveer ^
mannen; 2 man van» het personeel bleven nog in de fabriek.
Thans hebben zij zich ecnter ook bij de stakers gevoegd.

In dit bedrijf was een Kerstgratificatie t(g£gezegd. Deze be-
lofte werd echter later ingetrokken.

De staking duurt onverminderd voort.

Schaltens-Meelfabriek te_ Agjsterc
Dezestaking, uitgebroken ter verkrijging van een week extra-

loon duurt onverninderd voort. Hierbij zijn $0 meisjes betrokken.

Hollandia-fabrieken te rtmsterdam^
Donderdag Ju December j.l* vond een door de directie uitge-

schreven personeelsvergadering plaats. Van de l^>0 stakers waren er
slechts 90 aanwezig. Het ie de directie gelukt er een schriftelijke
stemming te organiseren, waarvan de uitslag als volgt luidde:

7 voor opheffing van de staking/
8J voor voortzetting van de staking»

.Eensgezind wordt de staking doorgezet.

avenblij-Vatenfabriek te Koogaan de aaan.
•^•«••É^BB^MllÉAIMMfMMB«MMMMBM^MBMWMfltMM|HnnhH«3g^tftKi>teu„

De staking bij Bvenblij, vatenfabriek duurt ongebro^ken voort.j

Sigarett enindustrle te Aast e rdam. ^ j
ï

De actie, die verleden week door het personeel van de "Briti ah l
American Tobacco Company" gevoerd werd en welke tot resultaat had, dat j
d« directie toezegde de stakingsdagen en een uitkering: jvan ij- % uit te j
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betalen, is nog niet geëindigd.
De directie heeft dezeweek wel de stakingsdagen uitbetaald, en

ook de prestatie toeslag, doch geweigerd werd de ij. % u±t te betalen.
Zij verschuilt aich hierbij achter het College van Rijksbemiddelaars.

Reeds heeft een sit-downstaking plaats gevonden van een 1/2 uur
terwijl niet uitgesloten is, dat de arbeiders opnieuw het stakings-
wapen zullen hanteren.

Import en productiebedrijf "ii

Woensdag 29 December j.l. voerden een 150-tal meisjes een korte
actie, die tot een volledig succes leidde. De strijd ging voor het
veranderen van het tarriefloon in een basisloon.

(sMiddags werd met de directie overeenstemming bereikt en het
grondloon werd op f.25»W- gesteld.

Tevens zullen nu ook de neisjes een gratificatie ontvangen. Deze
was n.l. alleen aan de mannen en het leidinggevend personeel uitbetaald.

6 O L_I D A_R_I T_E_I T S_P_0-N_p_S_:
i
i

Bovenvermeld^ acties tonen aan dat de strijd voor lot svemb e tering met j
ongekend^ kracht voortgaat. De verwachting is, dat in de komende dagen
verschillende acties aan da lijst zullen worden toegevoegd.
Het spreekt daarom voor zichzelf, dat wanneer er stakingen zijn er veel
geld üK.-e hemoeid is. Het is noodzakelijk, dat de solidariteit steeds
meer wordt opgevoerd.
Vörschlllöiadfc: afdelingen zijn er ateeds in geslaagd de Soj.a^^^att een
behoorlijk peil te brengen, maar wij mogen en kunnen nTet ™erder tevreden
zijn, voordat alle afdelingen hierin geslaagd zijn.
Wij doen daarom ten beroejj op U otn ons hierin bij te staan, opdat de
strijders geen gebrek zullen lijden.

^^^&^^^* °Pdat het geld zo spoedig mogelijk aan het
:onds kan worden afgedragen.

SNELLE HULP IS DUBBELE HULr ! J

WE3ST SOLIDAIR MET DE STAKENDE KAMERADEN ! l l

WERKT VOOR HET

S O L P O N D S .



UITTREKSEL

Voor OD..7.20. Naam .. -g.f .Q.* G,p,N, acties -La»....Indonesië...

Origineel inQD 244 i,imburg Naam C .P.N.-^vergaderingen.

Volgnr. Ag.nr, ggsSS Aard van ^et stu^ :

Afz. Gemeente. Politie Baensbroek Datum 11.1.49..,

C

c

VERSLAG- BIJEINKOIET C.P .N. te HDENSBROEK op 9 Januari 1949.

In Indonesië heeft de Nederlandse Regering de Duitse nazi-methodes toege-
past. Vol trots geeft men in de legercommuniqué's kennis van de buit, die men
heeft veroverd. De dapperheid der parachutisten wordt hogelijk geroemd, maar
de Nederlandse Regering moet thans niet denken dat alles gewonnen is. In Azië
zijn dingen, die niet meer te keren zijn. In heel de Oosterse wereld is een
sterke vooruitgang van de communistische partij. En de Indonesische vrijheids-
beweging is onverbrekelijk verbonden met alle vrijheidsbewegingen in het Oos-
ten. Deze beweging is niet meer te stuiten. Men kan de tijd niet tegenhouden.
Onze 150.000 jongens zitten in een muizenval. Dit ze ggen en zien wij niet met
leedvermaak, maar wij zullen trachten onze jongens te helpen.
Het kapitalisme in Indie heeft aldaar zijn vetste jaren gekend. Trouwens de
winsten, die zij thans nog maken, gaan grotendeels naar Amerika. De Billiton
M j. en cl e meeste oliebronnen zijn reeds overgegaan in Amerikaanse handen.
Wij communisten, die de ware democratie aan de arbeiders brengen, zullen één
zijn en blijven met onze Indische kameraden. Wij zijn hier in ons land, de
vonk, die de bom aal ontsteken.
Wij moeten recht door zee gaan en trachten onze kameraden, die in het grote
N.V.7. georganiseerd zijn, te overtuigen van onze juiste en enige goede hou-
dingven hen hierdoor voor onze zaak te winnen. Door kleine en grote stakingen
te forceren en door het stellen van looneisen, waarover niet geconfereerd mag
worden, kunnen wij die '•vonk" zijn, die de zaak tot ontbranding brengt. Wij
hebben hierbij het voorbeeld van de staking op Staatsaijn Erama, van de O.N„en
van de trarawegstaking in den Haag.Deze explosies brengen ons meer leden dan de
beste propaganda met honderdduizend vlugschriften.

De geest van laat maar gaan, zoala die hier heerst, moet verdwijnen. Jullie
moeten alle actieve strijders voor de communistische demooratie zijn. Ben niet
geslaagde communistische openbare vergadering is een plus voor de reactie.
Kameraden, spant daarom ook hier alle krachten in, opdat wij des te sneller het
doel bereiken waarvoor onze grootvaders en vaders hebben gestreden; het ligt
thans in ons bereik, wellicht binnen enkele jaren. Laat geen middel ongebruikt
om dat doel te bereiken en het meest actieve middel daartoe is wel de staking.
Stel looneisen, onderhandel daarover niet, doch bij niet inwilligen van deze
eisen «•staakt11. Ik heb gezegd. Einde.

Uitgetrokken door ...Kr.QP.»

Op aanwijzing van B III d <

..; Afd./Sectie ACD ,4 Datum 1.5 .2.49

5030 - ' 48



UITTREKSEL

Voor ............... QD.....72Q. ..................................................................... Naam ........... EVC -CPN, ...act ie c. inz. Ind pne f? Ie.

Origineel in ...... QD 344 ............................................................. Naam .......... Maandrapport ..... Utrecht. ...............................................................

Volgnr ................................. Ag.nr. ......... 53179 .................... Aard van het stuk ....Bapporfc ..... over. ..... de., mnd. De c '48, pet r. de
alg. pol, toestand I.d.gem.
ïï.1?.M.c.h.t..j,.maarten^diJ,k ........ ̂ .................. ....................................................................... Datum IPv̂ v4.?
(Tuïndorp) en Jütphaas.

In de in deze maand door het PartIjbestuur aangenomen resolutie, voor een
groot deel gewijd aa n de strijd voor loonsverhoging, werd, zoals te ver-
wachten was, ook een belangrijke plaats ingeruimd voor de Indonesische po-
litiek. Duidelijk komt naar voren, dat iedere steun aan een overeenkomst,
hetzij die van LInggadjati, hetzij het " Renville-accoord" als even zovele .

( fouten van de communipt±J«Ken diende te worden beschouwd. Deze steun be-
tekent verraad aan de revolutie en een gevaar voor de absolute zelfstan-

digheid van Indonesië; geëist werd ook weer het terugtrekken van de Neder-
landse troepen uit Indonesië. Het behoefde danook geen verwondering te ba-
ren, dat de aanvang van de militaire actie op 18 dezer, de activiteit in
CPN-kringen hoog zou doen oplaaien. Reeds in de nacht van 18 op 19 Dec.,
maar ook op de daarop volgende dagen, kwamen functionarissen en leden in
kleinere of grotere getale In besloten vergaderingen bijeen om de nieuwe
toestand onder ogen te zien. Daar men een "demonstratie op straat" ten do-
de gedoemd zag, was de eerste handeling naar buiten uit het op 20 Dec. op
enige seî xa bedrijven in en nabij Utrecht verspreiden van een gestencild
pamflet "Proclamatie" en een gedrukt pamflet "Been vreemde hand in Neder-
land" (toegezonden op 20 en 21 Dec., resp. nop. A/1 1012'48 en A/1-1016'48).
Enkele dagen later werd bovenbedoelde proclamatie nog in gedrukte vorm in
enkele -tadswijken Verspreid (toegezonden op 28 Dec., A/l-1049'48), terwijl
hetzelfde gebeurde met de extra-editie van "De Waarheid" van 23 Dec. Noch
de wijze van verspreiding, noch de inhoud van vorengenoemde drukwerken, ga-
ven Politie of Justitie hier ter stede aanleiding om in te grijpen.

Uitgetrokken door Y• P.r Afd./Sectie ,a....C.....d.. IV.....B. Datum 8.2.49.

Op aanwijzing van

5030 - '48



UITTREKSEL

Voor ..................... Ou.. 720 ................................................................. Naam ..̂ ...I....C.,..-.G...P...N..-aftt...is..8 ...... inz.....4MQ.n.S.s.ie..

Origineel in .............. QD..342 ....................................................... Naam ..... MaöMrapporten .....QTe,r,ij.s.sel.,

Volgnr ................................. Ag.nr. ...5131.7.3 ........................... Aard van het stuk ..... Eapp.OT.t. ..... Ö.e.C....lM8.....k@..1b.r....g

....J5ns.ch.eile... .................................................... Afz .......... I...D...lns..c.ke.d.a... ............................................................. Datum ............. 5...1.».4.9.

Uit zeer betrouwbare bron werden enige bijzonderheden vernomen
omtrent de reactie van de G.P.H, te Enschede en speciaal over
de activiteit van de leidende districtsfunotionarissen, op de
hervatting van de militaire actie in Indonesië,
De enige openlijke activiteit der C.P.N, op Maandag, 20.12.48
bestond uit het aanplakken van de bekende groot-formaat "Proclaiaa-

ƒ tie" , voor zover werd geconstateerd slechts op de bureaux van
de C.P.N. en "De Waarheid" en bij enkele vooraanstaande partij-
genoten.
Slechts op een bedrijf, n.l.de textielfabriek H.V.Blijdenstein
en Co, deed zich op 20.12.48 een half-uurs staking voor. De aanleié
ding hiertoe was een loongeschil. Onmiddellijk na het uitbreken
ervan werd dit aan de algemene districts-secretaris TE1V/ES gemeld.
Nadien werd er in CPN-bestuurskringen de indruk gevestigd, dat deze
staking een spontane reactie was op het gebeuren in Indonesië.
In de nacht van 20.12.40 opr2l.l2.48 werden met een bestelauto
van H.V.lt]?ilmadviestl te .-iiusterdam, genummerd GZ-91945, 30.000
klein-formaat "Proclamatie's" te Enschede bezorgd, nadat deze
zelfde auto in Arnhem en Deventer een onbekend gebleven aantal
exemplaren had afgegeven. Van dit aantal waren er 20,000 bestemd
voor Enschede, de rest voor het overige deel van Twenthe. In de
vroege morgenuren en in de loop van de dag werden deze op 21.1 :̂ .48
verspreid., voornamelijk bij de toegangen tot de grotere bedrijven
eh-blijkbaar het restant-werd huis-aan-huis bezorgd.

De dagelijkse leiding van het district had moeilijkheden giet
(^ het vervoer van deze proclamaties van Enschede naar Hengelo en

Almelo.
Door Frederik TUvÏÏJEEMAN, geb.25.8.20, wethouder te Almelo en

door Hendrik HERDER, geb.23,5.92, wethouder te Hengelo, werd in
de nacht van 20.12.48 op 21.12.48, in verband met de ontvangen
opdracht, in de vroege morgenuren deze proclamaties te verspreiden,
de klacht geuit, dat zij "sedert Zondag niet uit a e kleren" waren
geweest en derhalve doodmoe waren.
TEIWES deelde hun daarop mede, dat er "in deze tijd", ongeacht
welke moeilijkheden, gewerkt moest worden. Hij gaf daarop aan
Timmerman en Herder op bevelende toon opdracht, de instructies
uit te voeren, waarna deze beloofden, hieraan gevolg te zullen
geven.
In dit verband werd een zekere JONKER, marktkoopman te Almelo, •
genoemd, die mat zijn auto mogelijk v/el de pro cl aicu t ie s uit
iinsüiedo kaft- afhatlen. Nadien bleek, dat dit niet mogelijk v/as,
daar bedoelde auto in ean garage was gestald(volgens i.D.Almelo

Uitgetrokken fepr, "-.,.;.•. J - r . . , Afd./Sectie Datum

Op aanwijzing van

5030 - ' 48



UITTREKSEL

Voor Naam

Origineel in Naam

Volgnr. Ag.nr. Aard van het stuk

Afz Datum

is deze JONKER zesr waarschijnlijk identiek aan:Marchinus Geertinus
JONKER, geb. te ïümmen, 11.5.02, koopman in manufacturen, wonende
te Almelo, Rietstraat 159. Deze is o.a.een vooraanstaande figuur
bij R.W.N. te Almeiho en een zeer actief C.P.N.-lid.

ƒ'• Geconstateerd werd, dat de dagelijkse leiding van .te C.P.N.
en van de E.Y.C, dag en nacht nauw contact hielden en er practisch
van gescheidenheid van optro-um g^-n sprake vas,
ïïen door de C.r.iS, ontworpen manifest werd op het EVC-buraau
gestencild.

De in "De Waarheid" te plaatsen advertentie voor d© openbare
vergadering der EVC te .Omelo op 23.12.48, werd ddor J.H.TEiWES,
algemeen districtssecretaris der SPN, opgesteld en doorgegeven aan
Hendrik PLANTING, geb. 27.8.1916, wonende te Almelo, secretaris
van het dagelijks bestuur van de ATEK(een van de bedrijfsbonden
der EVC). Tevens werd het partijbureau te Amsterdam terstond van
deze voorgenomen EVC-vergadering in kennis gesteld.

J.H.J. van het REVE, geb.29.12.97, opereerde op 20.12.48 in
Deventer,

Simon KORPER, geb. 25.9.07, voorzitter van de ATEK , was
op diezelfde dag te ..JUnelo en des avonds en de daarop volgende nacht
op het districtsbureau der CPN te Enschede.

Op het CPN-districtsbureau gold als parool:alles op alles zetten,
om te bereiken, dat er "deining"in de bedrijven zou ontstaan.

Uitgetrokken door ^.d.G. Afü/Sectie ::C±..̂ .. Datum 25.4.49 ,

Op aanwijzing van

5030 - ' 48



UITTREKSEL,

Voor O..Ö 7.B.Q. Naam ^..«l..C..«-G..P..N,.-acties inz..Indonesie,

Origineel in 0. D.. .34:2 Naam MiarLd.rappo.r-t.en....0.ve.a?iJ-s.se-l,-.

Volgnr Ag.nr. 53173. Aard van het stak ....ï&Pp.QXt......D.e.....l9A8 be±r.*geme.en.t.e

Enschede., Afz l...̂.*Jmch.e..ae.., Datum 5...1.«A9.,

Geconstateerd werd, dat de dagelijkse leiding van da C.p.M.
en van de E.V.C, dag en nacht nauw contact hielden en er practisch
van gescheidenheid van optreden geen sprake was.
Een door de G.P.N, omtworpen manifest werd op het EVC-bureau
gestencild.
De in "De Waarheid"te plaatsen advertentie voor de openbare
vergadering der EVC te .Omelo op 25.12.48, werd door J.H.TÏÏ1WÏÏ3,
algemeen districtssecretaris der C.P.N,, opgesteld en doorgegeven
aan Hendrik PLANTING, geb. 27.8.1916, wonende te Almelo, secretaris
van het dagelijks bestuur van de ATEK(een van de bedrijfsbonden
der EVC). Tevens werd het partijbureau te Amsterdam terstond van
voorgenomen EVC-vergadering in kennis gesteld.

J.H.J. van het KEVB? geb. 29.12.97, opereerde op 20.12.48 in
Deventer.

Simon KORPER, geb. 25.9.07, voorzitter van do ATSK, was op
diezelfde dag te Almelo en des avonds en de daarop volgende nacht op
het districtsbureau der CPN te Enschede.

Op het CPI\T~district3bureau gold als parool'.alles op alles
zetten, om te bereiken dat er "deining" in de bedrijven zou ontstaan

Uitgetrokken door Ii«.d,.*.G.,. Afd./Sectie .4.C.D 4.b.., Datum 25.«.4«.49..,

Op aanwijzing van

5030 - ' 48



UITTREKSEL

Voor D.Ö....72.Q Naam :.....E..Y*.C.«..-....G.*P,»N.,,...̂ M.e.s....l,z....JMpnesie.

Origineel in QD....244.. (..Oroning.en.) Naam:.....Q.,E.,N.,-TOTsaderingen..

Volgnr. Ag.nr. 53o?o Aard van het stuk;....Op.enh.......pr.Qt.eafc.varg.. .T/d.....GEH,,,,„.afd.,..
"Nieuwe Schans" tegen de oorlog in Indonesië.

• Afz ii>.é...Groningen Datum .5 .î ".-

Ha het optreden van de communistische benden in China te hebben verheer-
lijkt, wekte hij tenslotte de aanwezigen op met de woorden: "Werk zo lang-
zaam mogelijk en als het sein daartoe gegeven wordt: "Staakt i Staakt l
Staakt!"

Uitgetrokken door .K-Gr,„

Op aanwijzing van B III e.

Afd./Sectie .. AGD 4 Datum 16.«2.49

5030 - ' 48



I.D.Bb.ll.

G E H 3 I M.
6 anïïari 1949.

7-JAN. 1949

&

Dezerzijds wordt bericht, dat op Dinsdag 4 Ja-
nuari 1949, te omstreeks 20 uur, in Rotterdam door de C.P..ÏJ.
een demonstratie werd gehouden, kennelijk in navolging van
het Amsterdamse voorbeeld» Deze demonstratie vond plaats in
de omgeving van het Afrikaanderplein JR*dam-Zuid), en stond
onder leiding v»n de 1 ü bekende Bertus öerardus van der Ham,
pol.secr.der partij. fioor een groep vsa oirea 60 personen,
wier leeftijd varieerde vani ongeveer 18-25 jaar, werden de
volgende leuzen ten gehore gebracht s*De troepen terug uit
IndonesiS11, "weg met d© koloniale oorlog vsn Dreea" en "Vrou-
wen en moeders, redt Uw zonen*. Op laat van de politie werd
de optocht ontbonden.

De aangekondigde actie v au het A. U. J. V., welke
vanuit de Bellevoysstraat zou uitgaan, vond wegens gebrek
aan belangstelling geen doorgang.

Aan» C»V.D.



UITTREKSEL

VoorOD 720 Naam .....

Origineel in ........... ® ..... l?.?®. .................................................... Naam .............. CPN ........ Bedri^swerk

Volgnr ............ '. .................... Ag.nr. .......... .5.2.9.9.6; ......... : ...... Aard van het stuk

................................................................................................ A£z.. ...... Werkspoor ..... te-builen ................................ Datum ....... 6-1-4.9

C

Ter gelegenheid van. de jaarwisseling werd op een bijeenkomst
van het personeel van de N.V. Werkspoor te Bullen, het woord
genoemd door de voorzitter van de Fabrieksraad van Werkspoor,
genaamd HOFLAND, lid P̂ v.d.A., wonende te Groenekan ( gem .
Maartensdijk)
Hij sprak in zijn rede de wens uit, dat de productie in
1949 verhoogd zou worden, daar ons land zoveel mogelijk op
eigen benenmoet kunnen staan

Na deze rede werd direct het woord genomen door:
GEHARDUS AnïONIUS FAAY, geb. te Utrecht 15-5-Ï8, die begon
met "kamaraden " en o.a. zei;
"dat Hofland door de directie was gestuurd,
"dat Hofland de belangen van de directie behartigde
"dat productieverhoging xauax&K verlening van de oorlog in Indon
"nesiê betekende (gejoel onder de arbeiders)
dat de soldaten niet devrijheid brachten, maar dat de bruine
"broeders geknecht werden door de kolonialen'1
Ondanks gefluit' van de arbeiders toen 3?aay begon te spreken,
werd er na enkele minuten toch wel naar hem geluisterd.
Bijval oogstte hij niet dan alleen bij een 40-tal mensen*
het totale aantal aanwezigen werd geschat op 600.

Ook HERMAN SCHEIDT,geb, te Swolle 18-11-12-viel Faay bij
toen deze het had over de productie door te schreeuwen:
"Het is nu ook nog oorlog. In de bezetting werd de productie
tegengegaan , dus dat kan nu ook.

1 1 1 1 t

Door zegsman werd de opmerking gemaakt, dat verschillende
N «V • V.leden beginnente "wankelen^ Zij, die voorheen het
N.V.V. door dik en dun verdedigden beginnente twijfelen aan
het Hoofdbestuur van het NW, ook al in verband met de lassers
staking in Amsterdam, waarbij de weerstandskas niet voor deze
mensen wordt geopend.
POOB verschillende communisten wordt thans intens propaganda
gemaakt en vele van deze communisten zijn T s morgens een j'd uu r
voor werktijd aanwezig om te kunnen praten,met andere arbeiders

Uitgetrokken door I • Y •

Op aanwijzing van B ..T

... Afd./Sectie II... B. Datum 1.1 -2-4.9
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UITTREKSEL

Voor ,:,.,- OD 720 Naam EV.C.̂ Gm.. kctlxis, .±na... India.

Origineel in PP.,,8..8,.? Naam M? ...̂ es..̂ ?.̂ .®.r1.. .v.'B.I'8^^erinSen (na 8Dec'47)

Volgnr Ag.nr 5291.9 Aard van het stuk ..ye.Mla& iaa.rlilkse kadere rg.de r

EVa...,plaat .a., pp 2 9.12.4 %fz Ams t e rdam Datum 5.1.49
te Amsterdam.

Door de aanwezigen werden twee moties aangenomen, waarvan de tekst hieronder
volgt:

l» De 500 kaderleden van de EVG, in vergadering op 29 December '48 in
Krasnapolsky te Amsterdam bijeen, spreken zich uit tegen de koloniale

./"" oorlog in Indonesië door de Nederlandse Regering ontketend en verlangen
^- terugtrekking van de troepen naar Nederland, eisen uitvoering van het

bevel door de Veiligheidsraad aan de Nederlandse Regering gegeven; het
vuren te -taken en onmiddel!Jk vrijlating van alle politieke gevangenen;
besluiten deze motie ter kennis te brengen van de Nederlandse ^egering»

2. De 500 kaderleden van de EVC in vergade 1-ing op 29 December in Kras-
napolsky te Amsterdam bijeen, verklaren zich solidair met de lassers
van de NDSM en met alle andere* ïn strijd staande werkers. Zij proteste-
ren tegen het afzetten als vrijgestelde leden uit de door het personeel
gekozen kern bij de NDSM, De vergadering besluit alle bedrijfsbonden op
te dragen stakingen te organiseren voor loonsverhoging en ter Ondersteu-
ning van de strijd van de lassers bij de NDSM.

Uitgetrokken door Y-..P- Afd./Sectie ...*..• 9.-.̂ . !Y.....?1. Datum 3'2'49

Op aanwijzing van

5030 - ' 48



er

ZEER GEHEIM

Verbinding! 52

No. CV/G 1021-1^0 Datum:

Onderwerp: bespreking tussen politiek secr.
van de C#r.N. en enige bestuursleden
van de af d. Arnhem van de Metaal.

Datum ontvangstbericht:

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar

Waardering bericht: idem

Tevens tericht gezonden aans

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie: Directie Tinfabriek ingelicht
middels contactman»

L



Aan de Centrale Veiligheidsdienst
te
' s ^ G r a v e n h a g e .

VERSLAG van een bespreking tussen NIJHOP, Hendrik Tiemen, geboren
21.6.1911, politiek secretaris van de C.r .N» te Arnhem en
enige bestuursleden van de afd. Arnhem van De Metaal (E.V.C.-
gehouden op 28 December

|1 Bij het beleggen van deze bespreking deelde Nijhof mede, dat alleen
l die bestuursleden van De Metaal aanwezig mochten zijn, die tevens
f J lid van de C.f .N. waren. *"-'*

Aanwezig warenlj} NIJHOF, Hendrik Tiemen, geboren 21.6.1911;
%Xa DE jgjSj Johannes, geboren 1.6.1y22;

yiOOSTERVELD, Andriea, gebèren 10.9.1908;
ytjttNNAARDf iGuilielmua Jacobus H., geboren 1U.14-.1901;
xl itodK, Theo do rus Johannes, geboren 2l4.»5«1905»

v j BRUGMAN, Relnirus Johannea, geboren 9.7.1910 e&JBÏÏSSINg, Hendrlkus,
Jacobus, geboren 5»1u.191ö» waren wegens werkzaamheden verhinderd.

Nijhof deelt mede_,dat dezi| bespreking belegd is om ook in
Arnhem te komen t<rtjte^j^ actie' s in de be-
drijven, zulkji StëTlî ^

»—"""*---Hl j zet nog eens in het kort uiteen, dat; niet de oor log in
Itojïonejsjyj_j3e_l^ deze acties" gevön3ènmoet ̂
wörclen. Volgens Nijhof spreken lp onkwe st i es het best tot fle arbeiders^
Spreker zegt dat op de Tinf ab rl ek te Arnhem zich een kwestie heeft
voorgedaan die wel een aanleiding kan zijn om daar actie te gaan
voeren, n.l. zou daar gewerkt hebben Zl'gBNENBBR.G, Willem, geboren
2^.8.1>1u te Arnhem, wonende te Amhem,^Öêukenlaan 1^u, voor de ma-
chinefabriek Scheers te Arnhem. Aan Zwienenberg zou de toegang tot
de terreinen der Tinfabriek ontzegd zijn, wegenff het feit dat hij
communistische propaganda op de Tinfabriek had gevoerd.

Koek, (die op de Tinfabriek werkt) zegt dat deze lezing niet
juist is. Volgens hem zit er iets anders achter. Hij laat zich niet
uit over derreden, die tot verwijdering van Zwienenberg van de Tin-
fabriek hebben geleid, doch ontraadt dit geval als onderwerp van een
te voeren actie te nemen.

Kook zegt dat er wel iets Is pm op de Tinfabriek i/ot? actie
over te gaan, n.l. zou de betaling van de overuren en Zondagsarbeid
aan willekeur onderhevig ziftn. Kook krijgt opdracht deze kwestie te
bestuderen en gegevens te verzamelen over de overurenkwestle.

Over het algemeen zijn de aanwezigen niet erg enthousiast
over een actie op de Tinfabriek, daar vroegere acties ook praotisch
op nie£s zijn uitgedraaid. Hierna vraagt Nijhof hoe het op de Sleep-
helling staat. Volgens Nijhof is ook de Sleephelling een van de vi-
tale bedrijven, waar met succes (stagnatie in het productie proces)
actie gevoerd kan worden. Hiervoor bestaat bij de bestuurders nog
minder animo, daar op de Sleephelling practisch geen K.V.C,-era wer-
ken, hoogstens 2 of J. Alle voorgenomen actie op ds Sleephelling Is
tot dusverre op niets uitgelopen.

Wijhof zegt dat zijns Inziens overal actie gevoerd kan worden
voor loonsverhoging. Hiertoe moeten de bedrijfskernen opgewekt worden.
Hij zegt dat er acties moeten komen en spoedig. Hij deelt mede dat
de volgende week manifesten zullen worden verspreid, uitgaande vannde
Nederlandse Vrouwenbeweging. De verspreiding zou landelijk plaats
vinden.

kartotheekkaart van Zwienenberg gaat hierbij.
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Te Uwer informatie doe ik U hierbij
toétoomen een uittreksel uit een rapport,
opgemaakt door 2, betrekking hebbende op
cofflfflunistische actie te Arnhem lai verbanfl
met de gebeurtenissen in Indonesi'é.

C.S.

AAK:

Chef Generale Staf,
t.a.v. Hoofd Sectie G 3 B}

Hoofd C.V.D.
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£«troa»baarh«ld
Ü«Xke aeti*
Met swUes imtaotifi» wordt aaiaenga-

blijf observeren.

Gene, se uodlg mat Gemeentepolitie

Aa» de arbeiders -vsn 4s grolfe bedrljveii te Arnhem en oa^eving ai ju voor &» aan-
de werkdag Van 23. Baoetsber 1948 nabij ds Ingang van SM onderscheidana

Cfabrickan) «n terreinen), proclaaiaties oitge^ven, door S»

(aestanciiae) proclajaatias l^evatten «en oproep aan het gehele volfa om
4l arbeid fe staken ais protest tegen ê* politionele actia in Indooesie door onaa
öigsrlng bevolen «fi wekten op tot strijd voor het geain, terugkeer van on» zo-
nan uit Indonesië «n JigU QO ^B» ijlt C»0* hoof dia t te r) .

Hst gehe«l was gaatsld in 4a bc kende C.F.Ï} . atijl,
fot h*4»n is op geen enkel bedrijf in het door M. j te oteerversn gabied bat

werk gnstaakt aOs gevolg van bedof ld aitgegavsu stuk* Be algetaone toestand al-
is

In de Gttgaving van dat fcaaarnsa ter plaeta« tracht men van ccrasuniatisohe
de plakkatan ^ beveatigcin op Daarvoor gasohikte plaatssa, v»orin de militairen
worden aaagespoora hun flisnat niet verder te doen en niet ala bro«dBiïaoor4onaar
naar Indonaai* te gaan.

2e g®n«entepoliti« Ax^hem kon terstcsid enkele van hkar toeSoslte plakkaten -ver-
tcxwijl de openbare rust on orde niet wanton of waren wrstoorê*

22 December l«4o.

j*
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Te Uwer informatie doe ik ïï hierbij
toekomen een uittreksel uit een rapport,
opgejaaalcfc door 2., betrekking hebbende op
het aantreffen van een tweetal communis-
tische propaganda-pamfletten in een loka-
liteit iran de ioöhthaven Setópnol,

C.S.

AAN:
Chef Generale Staf.
Hoofd Sectie O 3 B*

Hoofd C. V .D.
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D»ttsa van beriohti 21 Iccembcr
Bapportettr»
Va» «l* Is h» t bsï-loht afküsriOtist «tfie» personeel»
3etrou»be**rheid «093 di beridbtgev**** goed*
Betrouwbaar i *i4 van het bariohtJ goed.
Welk* actie 'a aljn oöSeraesseas ,̂ tta%ttioö*el onasraoak wordt lng*atsld. ü.f.J,

^-""te Amsterdam is is kennis geste M.
Mftt welke Sststaxtties «oi-dlt seaaango-
warfct: gaan.

heden .23. Ceoember 1«&Ö oaat3?»ekB II «ar werden doöï' eigen personeel aan
ïjli$cbasr van öoaamitatisüh* zijd* afkomstige pggaflatten aangetroffen

tefaltj* in «SB lokaal op luit vliegveld Schiphoiri?520fttia san bericht-
fl»v«r verstrekt* Inllchtlngwi lagen d«a« p*aafiitt«n aldaar «cm paar uur voor
aijn kowat. Verschillend* psracanen haéitn van de IribouS keBaiagenBga«a. üet b«-
dittwud personeel deelde m&t ai«t te w«t*n hot 4e g»sctirU*t«ii t«r plaets« wa-
ren gekomen. H«t lokaal worSt gtwoonlijk g«bsalgd voor ««tgaltgenhatd van
Jl«L»M.-p«raeB««l» terwijl het aienatdosnda ^a.bt*aar«n-p«rson«*l ftatar als re-
gel gaat fcoffiedriaLan.

IB vferla&d Eaat het ^iatltton«el onaersoak dat terzake wordt ingesteld, kun-
nen de aangehaalde ps®fl«tt*n niet bi^gevoogd worden en volgt de inhoud hier-
on&er in afschrift.

t«r grootte va& 26 x
P E O C Ï4 A M 4 * I

01 WSK&SDB

la hef ailitaira getselö in lïdonesic ontfeetendi
-JBe, «oala Hitler &at|!a0fat t« ao«n, is Van officiële

3*&t bekend gemakt» flat at Heasrlönèaw troepen re«4a aiada ^es turen
»r«n ge treeën»

Het 'Volk werd oYerromp«ld» «aa da vooravond van de aom3ag» aaa de vooravond,
vteïi het aerstfeest, waarbij over Yrvie op JtarSi wordt gesproken.
SK is m auvKOB xzasa^u&r v^f JEUK lömoM^ i^üafAiU
In ïrsijiii Jttli Gog, anfcela dagen voor dB verfcieain^B, ontfcanöe dl regering
v»a ^e P.v.da. «n K»V»I'., 4st tot dta« militaire actie w»a besloten. liet be-
richt wrd ««a wb8d«BkKli jke v«rkieaijngaaaiKieiivr8 vsb S» oBramiBlstan * ge-

JPf «o tl.*, dl* -5ateröog 13 Deoeïofcer bejgoiaieti ia, werd echter ree&s

Elf VOLK KSBD DIB OP
Ken %«X9e@% jsioii ïm ojuieuR» als o^ 20 ^öH 1947* »P «m "otiboudbare toestand".
JSm «egt t «IJ moeten In laöoneeie ve«ht«n of faeeógaan.
Haar het is iol^ili^k, dat v e c h t e n $* onderarukkirig en slacfating
vftn bet ImKswaiaetoe volk bete kant en 4at êc enige wijae om dit volk Ai vrij-

te gaven, waarop hit reoht heeft, bereikt ksn worden, ioord&t de l-iedir-
troepen lieengaan en naar hui» terugk«ren, waar aten hen tegen t%m wil
heeft gehaald.

c., i ï ^o CöVocLi'ffi V,;ÜEDÏ CK HE? IFIX^O^LSOOB VOLK

W S L K S E S C H T S S ?
Bet recht v©n 2uiè-Celetes, fat t reoht van Si dode ut re in van Bondowoso, hei recht
Van bet plBtg*feraa4a dorp B&ktsadJI» bat mcht -van de oorMentratiekaiapen?
Eet enige recht, $*t <te regering op het oog beeft* la bet "recht" van bet Ko-
loniale kapitaal oia bet Indowraiscbe volk uit i» Bttigen en te onderdruidcen,
Dat ÏQ bet waarvoor onse jon^na nu s^inrenl Waarvoor het IwSoneaioche volk in

geslacht*.

Van ofïloiele aijöe pronkt m<m th«*ns mat achijnbare, gsro&kfcelijfce successen,
op ^0 Juli 1947* Het gevolg w»a ««n onhoudbare toestand.

van ae^huidiöe actie aal nog eïg«r sijnl
B enke3*o^FfeoGhte sujetten van het aoeert van ïïatta, heen de



. «,
poorten van <!* leptoüek *oar % koXoaia;!* trospöü geopena, n*det ai j

d» £« pub Hek ^raa ««B aantal van baar beste vena«aig6rsf ét
* hadden beroofd.

MèAS JE S18UP && 2 «IS as ëgGÜtea^ m HJEZffittfeïi KBBBI&AI1ËS JCKOERd
Kt AdV X» ÖfBB*

des» Bd.utfii.rt aotie is besloten zo:nd*r % voorfc«ïmis. % vertegenwoordi*
ging kim, «wOe öat oflder b» t totalltalz-» bewina JïeEeii-oSSSia d» gewoonte ia,
&ich dftaïwwcr nl^ft "ffan tenoren uitspreken»
w zcvdi MC^ÏS ssasfisï» QÏJ KIIIV ma&m mi ¥S«DSR is EK"f

Dim
D» parttji^&a ^sn % party Is bywra g«w*«{Jt «o haaft tot a»»« aiilltalr* aetlt
l» SÏOt «E»
In hit aehela» &m&£f dat e«n ï%»r ook asar ists had t» tt br»ng«nl

Gij sso«t tbans ««n keus« floenl B« zwaarst» v*r»iatï?oordelijid;«ld rast op 8t
SB rnecUrererklng van % partij BOU test nt«asw» verkrachting van r«oht «n

niet saagelljk al,jD. Gij ta^et tlian» kl*or b«k«mï«al Ê»n socialist «n
aat ken r»ott Si guwlsplegltijg t«gan h«t

S««a -volk kim Trl^ ai^n, «bi arnSart volbsiï
Als ge rood wtlt Bl^n, tai sult gt dit thans uK»t«n ton»n ^oor U in olie op«-

-tegen dut politiek van üscwis-3e«l te f«re«tt«n»

'IET wordt a<m aasd ^B-vraagdV In lB4o»ssie saaist raen swt da miHUrden «n awt Hè
«BusealrsHeBs, voor é» winzweht win enfcelanl
ü» arfeeiésra» sohcapt aen 00^ steeds af iwt ««n karig loon, iset «en ka la &orat-

In wu -verklaring ven bet IisrtUb«a1aaar deer G»PJï. worat Gli of«i roepen J
¥tr»et U t«gen d» tceöaawa^to Yer4|scÉit«3?lrjg8B Vaa UB Irtfeïuwoorwaanten «n

lom e» «p&ra eia*» af door één
m

KM kM M MU)laiPr-RTtJ IH XMDC^BIl £Mi SIKD gQSS^ GS-
m ffi rvüO&,«ïi:sa v,^: % Kcu^LiLs OÜRLW» MI^>» WUKJMJ VKBV^^G^; IX$K uai^

, SiCB5 Ut OFBQW^*
I«t luwttwr Van bet M.Y.V.» dat een» beloofd had "heel het redpxwerk stil te
awttam ela «r In Itidtowaia geschoten werd", w«fct 0 thans op tot "rust en ka toto"*
In a*s«lfdB IsewoeönaiiigSBj, wao:e-K*<ïe ai^ ook tiJ3«ma ie l^OT-ltiug i»g*n di or-

optraden, koesan nu ds Vewwsuloxw de reactie te hulp'.
m HICBB?, WH Kacoa,' is KIET m WMKM YCQE UK mirni^m

TS tmuiaa VOOH w OSSK, voos mr zfiot, ?pes s® TOOQDEHB TAB uw
J9N YOÖH m

WttS Maï M WJX3.1&» OïJiLOG IK

MSI'

, Aiüül J: Ji-, (lual-lct 24 x 15̂  cm).

xa&m «n zcaader sooasaak zi^a <3e üdferbsDdteliiigBn af^ebrokea» die reeds
tel e<m owreankocffit geoord seoAtn hebl«o, wtmmer Minister Sî acn, atikfeer
nis t c elet bad de baad te grijpec, <3ie Hatta ben toestak. £e r«pulili«k beeft
conaessie op ocmceasie jpiaa». Scn nietw« brief van Hstta was ondbrweg»
£e G<teKiaaia vs& Okaede Dtenaten ncta bereid du 2öi<3ing der bemiddeling te ae-
saen» aoala 3> BeipuL'liek ^oa^teide.
£K «ÉSG SÜÏ AlBtUïtóiJS 3MHD üKB.

«- OP



tronen.
ï»$i*iJïg dit ÖSÜTI ons volk Bad*. £« feetèswïlfig wa»

4»aere üeaHssiKg «a'wrtl* mss «&» volk aelf te
fc^afllgt <*so»ra«a öpoor ««% iftt btwaml
ft» sol&Böt aiazwE moeten emplooi d T»orö«m, Saa*- haiiïB»rt U Oelcbaa,

en naJclaad^JU
aotts ia g«e» «iu«te» ook al «01 ö^okja Ixïsat worde» «n «i

Sa re^dring ü «trafc* det sardi tct rost b«rat«M gijn* %e« baaUsstï^g nti dft
l»tak«it alachts ««» ücgin wn «tuaaleoö bloedvoj-ffletan «n toen«i«Bd«

a geheel Ajale» «aaïMJ ook K**sïleïrfif a «el-mart V«r i*tlgd

'Öian» b :«ft ^eae rBgsrlng, door gfrijj^crboging «en coateiiell^ke last
op 1% ^slimtm $«Jtegd* Sij Ixdrsigfe tl <Sdor het ïnÉo^sidftda «vcwtöar mtt too-

«llsude «at
ate®ae«rt» »%nfc hat geld era het siateriaöl wordt verspild aan

«ili-fcikire geweld» % k3fidlïig vargeat tot voüclen. ï/ant «3e textiel wordt
aan het leger* ' •
M . % a«nfflif DB echtfionoten wonfcn ia

i» Ooo4 betuigd. £|J worraiB» Veminkt. ^y war&m aan
welvaart onttsrokk^i, «a ^&B SB terugMer Bttax* %

aotU ««a 'Van omaldUiellljkq rvwsti« «f te
«n U voor %>ldc«*ge!a f«iten te

«oh ter jroapn C op, 4e oorlog set eli«
ie loeren. VaittaÖflrt ttog heösn ftlom «t maiat omlddellijit G» baaluU. H«3>-

ü 4te QHÉS letuüï
Bm^T SSL» AL-J m i^cisriaü AM'

*» <m3Më® mm YÖCE oocasaezziHa v JE w «xu
IS

OSSÏl ïaH ^SS ÜI.T .
Te U
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UITTREKSEL

Voor OB 720. Naam l..V,.C.,.-Cl-:XL..a.c.ties inz.,.ind.0.ae.S.le..

Origineel in Q.J2 2M.....Grld, Naam G..P...N..-vergaderingen,.

Volgnr Ag.nr .5.2.7.2.7 Aard van het stuk L.e.de.aTrar.g.*.CPH....Qp... 2.3.«.12.*.4B...

Afz. ï:..Ü,..Arnhem.. :. Datum 33.Q...12.....48....

Vergadering van leden van de C.P.N., gehouden te' Arnhem op
23.13.48, naar aanleiding van de militaire actie in Indonesië.
Spreker JNUHOï1, Hendrik Tiemen, geb. te Apeldoorn 21.6.1911*

Spreker zegt dat er vele kameraden zijn, die verwacht hadden
O dat de C.P.N. Zondag 20 December 1948 een algemene werkstaking zou
v~' hebben geproclameerd, doch men moet begrijpen, aldus spreker, dat

dit parool niet gegeven kon worden omdat de partij geen politieke fla-
ter wil slaan, ingeval zo 'n staking zou mislukken.
Dit neemt niet weg, dat de partij zich met alle» ten dienste staande
middelen tegen het Indones ie -geweld zal weren, zegt spreker en het is
daarom dat de partij de resoluties heeft opgesteld, welke' in de krant
hebben gestaan en die ook nog in druk zullen verschijnen.
Dpreker zegt nu een vraagstuk te willen behandelen en v/el het vraag-
stuk van "kleur bekennen". G-een socialist kan en mag deze geweldple-
ging dulden. Zij moeten zich daartegen te weer stellen. In massa zulle
de socialisten uit de P. v, d. A. moeten treden en zich melden bij de CPN
Kleur bekennen wil nu zeggen: niet alleen verzwakking van de P. v. d. A.,
maar ook afkeuring van haar politiek. Spreker zegt dat er in deze g •
geest reeds stemmen opgaan, maar zij zijn nog te klein in feetal.
Spreker behandelt vervolgens die actie, die gevoerd1 moet worden in
de bedrijven, waar men de eisen voor loonsverhoging aan de orde meet
stellen. Massa-acties kunnen aan de moord-partij in incionesie een
einde maken. Het verwekken van. maas a*-jLtgiejLageji is volgens spreker

(~> een eerste vereiste. Het motief daartoe moét niet directrTndoneaie
zijn, doch loonsverhoging. Een loonsverhoging kan gemotiveerd worden
door de stijgende kosten van h_e t levensonderhoud, mede yeroorzaakjb
d oor hejE ̂gewapend ô . r eden_jln, U-ndpnesie « Daarbij 'komt dat, zoals
Öarous BAKKER! j eugdleide'r̂ 'ne't zeer juist uitdrukte, ieder cent die
afgedwongen kon worden voor loonsverhogingm een -kogel minder voor
Indonesië betekent, zegt spreker.

Uitgetrokken door .B..4-.&. : Afd./Sectie A.CD....4b.. Datum I2...é...4.9..,

Op aanwijzing van

5030 - ' 18



UITTREKSEL

PP.......7..2..P Naam 1Y5-CPN .acties inz.Indpnegie.

Origineel in PI? 9.6.7. Naam MMt.regelen en...menlng.en....te.r..be.per]klng
beptaan of macht der CPM.

Volgnr. Ag.nr. ...5.2721 Aard van het stuk .Inbo,rlagnemlng. van extra-e dl t ie v ,

.£e.„Waarheid. Afz. Almelo '. Datum 25..12.48

Zie voor inbeslagneming van de extra-editie van "De Waarheid" o.m. dit
stuk.

C

Uitgetrokken dqor Y.,„p., Afd./Sectie ...»».c,, d. IV....B... Datum 14.,.2...49..

Op aanwijzing van

5030 - MB



UITTREKSEL

Voor ................. OD„. 7,20 ...................................................... Naam .?..«Y..».?..»,~?..r..-!?..».M.».~?:.9.*.?:e? i*12 • ?rn^ones ie •

Origineel in ..... .Q.5.....9.Q5. .................................................... Naam

Volgnr ............................. Ag.nr ......... 525.5.6...: ...... : ....... Aard van het stuk ..... .Mededelingen ...bet r, act iviteit CPN

......... •• ..................... .t&....Utre.cJat.» ........ Afz. ............ Ut.r.a.C.il.t... ............................................................ . ...... Datum .......... 28. 12.48..

C

In de avond van Zaterdag 18.12.48 ten omstreeks al. 00 uur
kwam het bericht in het C. P. iï. -gebouw alhier binnen, via de
telefoon uit Amsterdam, dat Nederland tot gewelddadige actie
in Indonesië was overgegaan. Dit bericht kwam onverwacht en
verwekte onder de aanwezigen, die in vergadering bijeen waren,
nogal consternatie.

In de nacht van 19 op 20 December 1948 werden er pamfletten
gestencild om deze de volgende dag te verspreiden. In de morgen
van Maandag, 20.12.48, werden door enkele personen pamfletten
uitgegeven bij de ingang van de Machinefabriek "Jaffa" v/h
L. Smulders & Co. Een exemplaar hiervan werd bij schrijven A/1-101E'
48 dd. 20. 12. 48 aan U toegezonden. In de loop van dezelfde dag werden
deze pamfletten, voor zover bekend, nog verspreid op de navolgende
fabrieken:
N. V. Werkspoor te Zuilen,
Ned. Staalfabrieken v/h J". M. de Muinck Keizer te Zuilen, en N. V.
Utrechtse Machinefabriek onder directie Frans Smulders te Utrecht.
Tevens werd op Werkspoor verspreid het pamflet "Steun Wettig Gezag"
(S. W. G.) toegezonden op 21. 12.48 (A/1-1016 '48).

In de avond v-an Dinsdag 21.12.48, werd een vergadering belegd door
de E.V.C. afd."De Metaal", in het cafe"De Beurs" te Utrecht. Een
aankondiging van deze vergadering gaat hierbij. Ztialcapaciteit be-
droeg 50 personen; aanwezig waren 5 {vijf ) personen, waaronder
Pieter Cornelisr de VBO OME, geb.te Den Helder 14.6.11, wonende te
Amsterdam, hoofdbestuurslid groep Metaalnijverheid EVC. Tijdens het
vrachten of nog meer belangstellenden zich zouden melden, werd er
om de kachel een genoeglijk praatje gehouden. De VROOME zeide o. a,;
"Alle adressen van gesneuvelde militairen in Indie moeten v/orden
opgespoord. Deze gezinnen moeten dan worden bezocht door leden, die
met tact deze zaken Kunnen Aanpakken. Het adresmateriaal en hetgeen
in die gezinnen is gesproken en tot uiting is gekomen, moet dan wor-
den gebezigd als waardevol propaganda materiaal. De vergadering ging
vervolgens wegens gebrek aan belangstelling uiteen.

Uitgetrokken door .G... Afd./Sectie Mp.. .4b • Datum

Op aanwijzing van

5074 - '48
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VerbindingJ12
Doss.: 6/727
Onderwerp: Verspreiding extra editie van MDe Waarheid".
Datum ontvangen bericht: 26 December 1948.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aani
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

December 1940.

2 9 OEC. 1948

Op 24 December 1948 werd aan een der politie-bureaux
aangebracht, terzake van het verspreiden van een extra
editie van het dagblad ttDe Waarheid11 (Zie dezerzijds schrij-
ven dp̂ sSjt̂ ê/727 d.d. 24 December 1948, waarbij een de*rge-

sxèmplaa? was gevoegd).
Willem Martin-ga DB VRIES» geboren te ' s-Gfravenhage,

7 Januari 1905» boekbinder» wonende Scheepersstraat 38
te 's-ffravenhage.

Op 2 Juni 1948 werd omtrent DE VEIES, die secretaris
is van Afd.12 der C.P.UU, District Den Haag, een carto-
theek̂ /ingezonden. (Einde).

C
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In de maand November 1948 swuS heerste er enige activiteit van de plaatselijk!
afdeling van de CPN, zulkp naar aanleiding van de kwestie Indonesië. In acsuefe;
verband hiermede werden op de openbare weg, vooral in de omgeving van de
Philip? fabrieken, pamfletten verspreid. Tevens werd in dezelfde omgeving
een extra editie van de Waarheid uitgegeven. In heide gevallen is door de
gemeentepolitie opgetreden en zijn de pamfletten en.de exemplaren van de
~\a editie van de Waarheid inbe^laggenomen. Deze actie heeft op de stemm
•ming van de bevolking geen ongun tige invloed gehad, zodat de toestand in
de bedrijven en in .de remeente volkomen rustig is.

C

Uitgetrokken door Y.»..p.» Afd./Sectie ..a.«.£... d... IV B Datum ?..•..?.r4..?...

Op aanwijzing van

5030 - ' 48
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'. Afz. Datum 2i;-;,..12.,.4fl

Den Haagé Het comité ter bescherming der vrede in Indonesië,waartoe
bekende werkers van de \Vetenechap en de Kaast van Nederland be-
h.or£i'i,heef t zich. tot de regering Drees gewend met de eis om de
oorlodsoperaties in de Indonesische Republiek te staken, De oproep
is ondertekend door de bekende figuur uit de Partij van de Arbeid r
Dominé Buskes,door Professor Danzig,de redacteur van het tijdschrif

r/- "Vrij Nederland" Randwijk,Professor V/ertheim en anderen .

Den Haag; De maatschappelijke kringen in de brede lagen der werfce»
van led rlan<| hebben met diepe verontwaardiging vernomen,dat er
een nieuw ofxensief van de Nederlandse troepen tegen de Indone-
sische Republiek is Begonnen.In vele steden van het land hebbem
protest-meetings plaats gehad. De deelnemers van. deze meeting
eisten,dat de oorlogsoperaties onmiddel!jk zouden worden gestaakt
In een reeks bedrijven van Amsterdam zijn stakingen uitgeroepen.
De havenarbeiders zijn in staking gegaan. De collectieven van vele
fabrieken en bedrijven hebben de regering telegrammen gestuurd,

. waarin 2ij eisen Dm de :<orlog in Indonesi% onmiddelijk te staken.

Den Haag; üoals-het agentschap ANP meldt,heeft de politie in
Groningen het communistische lid van de Gemeente Raad IOILIEB
gearresteerd,omdat hij had deelgenomen aan het aanplakken van
biljetten met een protest tegen de koloniale oorlog in Indonesië.

Den Haag; Het Centrale Comité van de Communistische Partij van
C Nederland heeft zich tot werkers van het land gericht met de op-

roep om tegen de koloniale oorlog in Indonesië op te treden.Geheel
onlangs hebben de regeringspartijen verzekerd,dat er generlei
oorlogsoperaties tegen de Republiek ondernemen zouden worden,maar
de • regering heeft het volk bedrigen,wordt er in de oproep gezegd.
De Nederlandse troepen vechten voor de belangen van de kolonisators
die er naar streven om het gehele Indonesische volk uit te buiten.
Het Centrale Oomité van deOPN roept er alle werkers van het land
toe op om tegen het regiem Dreés-Beel op te treden. Ons devies
wordt er in de oproep gezegdis; "Geen enkele soldaat en geen
enkele cent voor de politiek -van de-regering. De koloniale politiek
S Indonesië moet oiddelijk worden gestaakt. De regering Drees
moet worden verhangen door een regering van de vrede,het recht
en de; wederopbouw.Weg met de koloniale oorlog,weg met de regering
Drees. Leve de vrede"

Uitgetrokken door „ ï.-J.r Afd./Sectie IYB Datum 2.5.,...3....43,

Op aanwijzing van ±1.

5030 - ' 48
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Den Haag; Gisteren bijna twee dagen na het voldongen feit heeft
de regering Drees in net Nederlands Parlement een verklaring
afgelegd over het begin der oorlogsoperaties tegen de Indone-
sische Republiek op Java en Sumatra. Nadat Drees de regerings-
verklaring had voorgelegen,klonken er van ,:dè publieke tribune
luide uitroepen. Weg met de koloniale oorlog! V/eg met de regering
Drees! De politie verscheen onmiddelijk op de publieke tribune
en arresteerde enige personen. Daarna verklaarde de voorzitter,
dat de zitting voor enige uren werd onderbroken.

C

Uitgetrokken door Afd./Sectie Datum

Op aanwijzing van

5030 - ' 48



V3RBINDING No: 1*2
No: ID. 178A8.
Onderwerp;
Verspreiding pamfletten door de
C.P.N, te Hengelo

G 13 H E I M .

Jcomber 19lj8.

Sigen bericht. 3;

•tr-
heb ik deJn aansluiting op bericht No: ID,

eer U het navolgende te berichten.
Aan de verspreiding van bedoelde pamfletten hebben onder meer
deelgenomen:
Petrus LEUNING, geboren te Bellingwolde, 25 Qctober 1902, wonen-
de te Hengelo (O) , Werninkhofstraat No: 15,
Arend jan Bartelink, geboren te Hengelo (o), 5 Januari 1902, wo-
nende te Hengelo (Ö) Madoerastraat No: lj.3,
Marinus Johannea Arnoldus WARMBLINK, geboren te Hengelo (O) , 29
Ootoüer 1099, wonende te Hengelo (O), Jan Steenstraat No: 47,

rf" XausaxH Hendrik STRUYWIGH, geboren te Hengelo ( O ) . 21 October
1898, wonende te Hengelo (0), Deurningerwag NO: 49P»

j Van vorengenoemde personen was bekend, dat zij lid waren van de
l _ C . P « N j en zijn de cartotheekkaarten reeds in uw bezit.

"^"WöïnTs namen aan deze verspreiding deel:
j Gerrit T3N HARMSSN, geboren te Hengelo (0) , 17 Februari 1897,
l wonende te" Éengelo (0), Dennenbosweg No: 43»

Johanna Hendrika MÜLL3R, geboren te Hengelo (O), 20 Maart I90lj.,
echtgenote van A.J.Bartelink, wonende te Hengelo ( O ) Madoera-
straat N0: k$»
Herman H3NDRIKS OOK GSNAAKCP MODpBRKQLK, geboren te Hengelo (O) ,
17 Maart l927, wonende te Hengelo f0)7 Paulus Potteratraat No:17<

\\Ten Harmsen verklaarde geen lid te zijn van de C.P.N., doch wel
l met de C.P.N, te aympathiseren.
Muller en Hendriks ook genaamd Modderkolk, verklaarden beide, lid
te zijn van de C.P.N.
De aangevulde cartotheekkaarten van de twee laatstgenoemde per-
sonen gaan hierbij.
Voren genoemde personen waren ter zake het verspreiden van meer
genoemde pamfletten aangehouden, op grond van vermoeden, dat de
inhoud van deze pamfletten beledigend waren. In verband hiermede
werden zij gehoord en legde zij onder meer boven vermelde verkla-
ringen af.

Hengelo (O) 2l| December 19l|8.

Op 2i|. December 19 -̂8, toegezonden aan het
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
t e »s-G R A V 2 N H A G E .

l..



G E H E I

Nr. 3612„ Culefiborg''27 De.c.ember 1948.

Onderwerp: Rapport colportage. ^ 8 Dct. 1348 *

betrouwbaar. A , -FA 5
' * '*- - "

Tevens "bericht gezonden aan: Procureur-Generaal "bij het
Gerechtshof te Arnhem.

Op Donderdag 23 December 1948 des namiddags omstreeks
21.30 uur werd op de Westersingel te Culemborg een per-

•*--s£>-or̂  aangetroffen die met een extra editi-e van het dag-
* "blad "̂ ~de Waarheid" colporteerde , "benevens een aantal
vlugschriften in zijn bezit had.

. eŝ  Het vlugschrift droeg tot titel " Geen vreemde hand
n 'r$"~" ......... ̂n Nederland" , waarvan U een exemplaar gelieve aan te
' treffen.

De extra editie werd aangeboden voor de prijs van
5 sent per exemplaar. Deze extra editie gaf een over-
zicht van de behandeling van de regeringsverklaring van
20 December 1948 in de Twede Kamer der Staten-Generaal.

-Bi3 onderzoek bleek dat deze colporteur was genaamd:
--- ,_ ------- Marinus de BBAAF -------- , geboren te • Culemborg
25 Juni 1932, wonende te Culemborg, 3e Triostraat nr.14
zoon van Jan Teunis de BRAAF ( overleden) en Willemina

-^Ide GRAAF. Zijn moeder is in 1945 weder gehuwd met':
v | Hendrik POTHUIZEN, geb. te Culemborg 7 Februari l 1918,

. en thans stiefvader van genoemde Marinus de BRAAF.
Tevens bleek dat de BRAAF de emige was die te Culem-

borg thans colporteerde, aangezien de "anderen geen ge-
legenheid hadden.

Met deze anderen zal ongetwijfeld worden bedoeld:
, 1 1 C.Engelsman en L. Puister, wonende t£e Culemborg. Perso-

nalia van beide laatstgenoemde personen is reeds genoeg-
zaam bij de daartoe behorende instanties bekend.

Cu^pmborg 27 December 1948
JMAV*

1, .ty^-- '*'""'

\ /,,,,* T/^fo ̂ ^ Y
l At _ oti'^ ^/Vv
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C.P.H, te N«eusr-Beerta.
Spreker vms Henk OORTZAK, l'd Tweede ̂ arner der Staten Generaal.

s.

Gortzak ze^det"dat de C.P.H, ook maar de fabrieken zou gaan om de ar-
beiders volleü*g op de ware^tooaracht van zaken te wijzen, betreƒten-
de dö2e koloniale oorlog» H*j e^nd^6de~z^n betoog-dat ongeveer vijf
kwartier had geduurd-Biet de woorden: "W'j noot en en zullen adtidm
alles ^n het werk stellen om de koloniale oorlog te doen ophouden
en zullen n*et rusten, voordat de troepen *n Nederland terug zijn,*
Desnoods zullen w* j onze vrouwen de straat opsturen om aot*e te
voeren* Hat zal gelukken» maar hebben daarbij de steun van ü allen
nodig*

Uitgetrokken door li»d*C»<

Op aanwijzing van

Afd./Sectie .... AC. J... 4b» Datum 14*1.49

5030 - '48



G e h e i m .
doss. C. _———__

extra-editie De Waarheid.

Aan
het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
te
's~G r a v e n h a g e «

in afschrift aan :
de Heer Procureur Generaal
fgd. Directeur van Politie
te
'a-H e r j; o g e n b o s o h .

,

Bijgevoegd moge ik TJ doen toekomen een extra-editie van

het dagblad "De Waarheid", welke editie op 2? December 1948 in

de woninggroepen "Langeberg" en "Schuttersveld" alhier huis aan

huie werden bezorgd door een bekend persoon uit Bruussum.

Brunssuza, 27 Dec 1948,
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G-ole Openbare
Prctsst'

Openbare protest-vergadering van de C
ling Winschoten, op Vrijdag, 2&J2acLS»ker
Smid, Langestraat te Winschoten.

/

in het
•̂ •™j

2 8 DEC, 1948
"W-' . .,', - „ --i-^-amyn^

3 60

op heden, VrHaag 24 Dec^j
in Hotel SMID, 1
's avonds half acht.

Sprekers:
JAN HAKEN

(2e Kamerlid C.P.N.) j
M. KLOK, (E.V.C.) i.
Mevr. BöKCHERS-YOS[

(Raadslid).
Protesteert tegen de

oorlog In Indoneslö.

|2aalcapaciteit ongeveer 500 personen,
|Aanwezig waren ongeveer 50 personen,
Militairen en kinderen waren niet in de zaal aanwezig. -

Sprekers:
JAK HftKEU, 2e Kamerlid;

' \S KLOK, geboren 7 Maart 1914 te Hieuwe-Pekela, wonen-
~ " de te Nieuwe-Pekela;

,j i TJAKKIB VOS, geboren 26 Juli 1906 te Oude-Pekela, wonende
••••• — Olieslagerstraat no. l? te Winschoten.

De avond werd te omstreeks 20 uur geopend door de Heer
HEIsIDillK LBÈIBJH, geboren l October 1896 te Veendam, wonende
Sint̂ TTtüshoIt no. 14J te Winschoten.

Hij vertelde, dat de vergadering was belegd door de
C.P.H., de B.V*C., de Uederlandse-Vrouwe-eBeweging, Radio-
Werkend-^ederland en de communistische-zangvereniging "Ex-
celsior" te Winschoten.

Hij deelde mee, dat tegen de samensteller van een dqor
1de communisten te Winschoten verspreid pamflet, proees-vër-
Ibaal was opgemaakt. Het betrof hier, aldus Lemein, de vol-
Igende zin: W0p dezelfde wijze als Hitler, onzer_Volkeren *
1M aanviel, heeft onze Regering besloten opnieuw met tanks *
!"en kanonnen de Vrijheidswil van het Indonesische Volk te "
ronderdrukken".

Lemein verklaarde, dat de -waarheid niet mocht worden
gezegd, doch de strafbaarheid van genoemde zin zou wel voor
ie rechtbank blijken. De reden van het opmaken van het pro-
es-verbaal was enkel het gevolg van het feit, dat de re-
gering "nattigheid" voelde. Zij kunnen de communisten met
sen proces-verbaal echter niet dood maken, aldus spreker.

Hij deelde verder mee, dat de vergadering was belegd
om de kwestie Indonesië te bespreken. Hij betreurde het,
dat de opkomst niet groter was. Ondanks dat zou de vergade-
ring to«h door,gaani Hierop gaf hij het woord aan Mevrouw
Borchers-Vos.

Spreekster verontschuldigde zich, dat zij voor de eers-
te maal een toespraak in het openbaar hield. Zij vertelde,
ciat het «ederlandse^volk met ontzetting had kennis genomen
van de ontbrande oorlog in Indonesië. Het was schandalig,
dat een volk, dat reeds ongevee» 350 jaar was onderdrukt,
wederom werd aangevallen. Ook deze mensen willen in vrij-
heid leven, aldus spreekster.

De regering heeft de gruwelijkste maatregelen genomen
om voor het kapitalisme te vechten. Een volk, dat voor de
vrijheid vecht, is niet te verslaan. Vele Nederlandse sol-
daten zijn reeds gevallen of zullen verminkt worden.
Onze..soldaten vechten niet voor een ideaal, zoals de Indo-
nesiërs, doch enkel voor het groot-kapitaal. Wij kunnen dit
niet -gedogen, aldaa spreekster. Zij was verder van mening,
dat het loon van de arbeider veel te laag was. Door aan de
zijde van de mannen mee te vechten, diende krachtig te wor-
den opgetreden om dergelijke mistoestanden te laten ver-
dwijnen. Vrede betekent brood, aldus spreekster.

De toespraak duurde ongeveer 10 minuten.



2.

Hierna kreeg Klok het woord.

Het heet, aldus Klok, dat we, moeten bidden voor de
•vrede. De vrede wordt echter overstem^ door het doods-
geschrei.-.van onze jongens in Indonesië. Wij willen de
Indonesiërs met uitgestoken hand tegemoet treden en hen
zeggen, dat wij voor deze oorlog niet verantwoordelijk
zijn. Onze ""beweging,'' strijdt voor de vrede, doch ook de
3 millioen, georganiseerde, Indonesische kameraden. Deze
kameraden zijn, evenals wij, aangesloten bij het Wereld-
Vakverbond. Ook het N.V.V. is hierin vertegenwoordigd,
doch deze organisatie heeft de arbeidiers verraden.

Met betrekking van de loontoeslag zei spreker:
"Stijgende koersen, stijgende dodenlijsten en stijgende
armoede*. Hij was van mening, dat de sociale toestand
steeds slechter werd. De arbeiders in de bedrijven dien-
den te worden opgewekt om daadwerkelijk te strijden voor
een loonsverhoging. Alle arbeiders, van alle politxeke
richtingen, dienden zich te verenigen om gezamenlijk te
strijden voor dat doel.

Verder werd het woord gevoerd door J. Haken. .

i -Hij begon met de gevallenen in Indonesië t§ herden-
Jken./ïïij besprak verder de toestand in Indonesië en con-
cludeerde, dat de Ministers Stikker, Drees en Beel de
communisten, toch niet konden ̂ egenhouden in hun strijd om
de oorlog te doen beëindigen. De communisten roeiden op
dit moment tegen de stroom in, doch de strijd zou. worden
voort gezet. "Vreest niet kameraden, als ge meent, dat
we nog niet sterk genoeg zijn*1,, .riep spreker uit* Genoem-
de Ministers zouden in Indonesië een *Stalingrad* vinden.

Verder was hij van mening, 'dat in het genoemde pam-
flet geen beledigende uitdrukking voor kwam. Laat ze ons
maar voor de rechtbank dagen. Wij zullen ze dan zelf on-
ze mening in het gezicht slingeren, aldus Saken.

Op 7 December 1942, heeft onze "Wilhelmient j e" in
Londen een radio-rede gehouden. Dit was echter wat je
noemt een Koninklijke rede, aldus Haken. Ik heb zelf
nooit veel gegeven om een Koninklijke rede. We weten nu
eenmaal wel wat deze woorden betekenen.

Verder besprak hij de verandering van artikel 192
van de Grondwet, «et uitzenden .van Mederlandse militairen
naar vreemde landen kon echter niet worden toegestaan
door het Nederlandse volk. De strijd, die op het ogenblik
in Indonesië werd gevoerd, was enkel een strijd voor het
kapitaal. Ben Australische minister had gezegd, dat, wat
de Nederlandse regering deed, schandaliger was dan de
Duitsers in 1940 hadden gedaan. De Amerikanen deden als-
of zij medelijden hadden met het Indonesische volk, doch
de Amerikanen hadden zelf zeer veel belang bij Indonesië.
Zij konden ook best wat koffie en thee er bij gebruiken-

l Morgen zullen de "hemeldragonders* voor het lot van
de soldaten bidden, doch laten deze huichelaars liever

l zorgen, dat onze militairen terug komen, aldus spreker.
J De Nederlandse regering, zal ondanks het bombarderen
van de vrouwen en kinderen in Indonesië, met Amerikaanse
vliegtuigen, de strijd verliezen. Het bombardement op
IDjokja getuigt niet van een goed Nederlands karakter,
tóoch een overtuigend "Eitler-bewind". Als ge niet in de
rijen van de moordenaar wilt staan, is het Uw plicht, het
(kapitalisme te treffen, waar U het treffen kunt,xaldus



PROTESTVERGABËRING
' . . . .

In verband met, de politionele actie in
Indonesië werd Vrijdagavond in hotel
Smid één protestvergadering belegd door i
de C.P.N. — K.V.C, en de Vrouwenbewe- j
'ging afd. Winschoten. Er was een ma-
tige belangstelling, toen de heer H.
liemein de vergadering opende met de
'mededeling, dat door de gem.polltie al-
hier proces- verbaaj was opgemaakt we-
gens het verspreiden van pamfletten, die
.volgens de politie een belediging bevat-
één aan het adres van de regering. Vol-

!£ens apr. bevatte het pamflet geen bele-
diging, doch de eerlijke waarheid.

Vervolgens sprak mevr. Bflrchers — i
Vos namens de Vrouwenbeweging. Zij j
richtte zich dan ook in hoofdzaak tot de j
vrouwen en noemde het een schandaal, j
.dat de Nederlandse mannen en zone» -j
worden gevorderd om tegen de Indone- i
ïlsche arbeiders te vechten, terwijl deze j
pi wezen zelf voor hun vrijheid streden, l
Voorts besprak spr. de economische toe- f
stand in Nederland en w*e« op de lage f
lr>'">m»ten van de Nederlandse arbeiders, f
i /heer Klok sprak namens de E.V.C. j
én zeide, dat men het doet voorkomen,
dat de politieke actie gericht Is tegen de
extremisten, doch la werkelijkheid gaat
Met tegen de broedervolken in Indonesië'. S
Na dé Japanse bezetting zijn de Indone-

1 siërs begonnen om het land op te- bou-
wen in vrede en vrijheid. Het ideaal van
de- Indonesische arbeiders is precies hét
zelfde als van de Nederlandse vak-
beweging, daarom is het een taak der
Nederlanders om hun broeders in Indië '
-de hand te reiken.» Voorts uitte apr. cri- j
tiek op het bestuur van het N. V. V.

De heer Jan Haken, lid van de Tweede
Kamer, stoot de rt) van sprekers en be-
gor. mét er op te wijzen, dat de rege-
ring Drees — Stikker de strijd van de
Nederlandse ,en Indonesische arbeiders
voor vrede en vrijheid In ons land en

: Indië niet kan tegenhouden. Er is geen
'erschfl tussen de Amerikaanse en Ne-
lerlandse koloniale kapitalisten, maar

| w/" 'B er eeji verschil hoe men de bult
vJL Indië raoet verdelen. Het ia Im-
mera een feit, dat öe strijd in Indië met
(Vmerlkaahse wapens wordt gevoerd,
vaaraan de Amerikaanse vijfde kolonne
tapper haar medewerking geeft Het ia
reen Nederlandse regering die strijdt
'oor de vrede doch enkel en alleen voor

de zakelijke belangen in de Oost om de
rijkdommen in handen van de kapitalis-
ten te spelen. Het is de taak van de
Nederlandse arbeidersklas*^ het köio-

'rilale kapitalisme in Nederland te be-

3-

[aken. We zullen geen steen op elkaar laten staan, voor

.lieer

. ' j
De vergadering werd gesloten door de
e e '

de knechten van de "koloniale-kapitalisten" verdwenen
zijn en zich bevinden waar zij horen, aan de overkant
van de oceaan»

Haken beëindigde zijn rede om 21.30 uur.

Hierna werd door Lemein de gelegenheid openge-
steld om vragen te stellen. Hiervan werd door de aan-
wezigen geen gebruik gemaakt.

Hij had verwacht, dat iedere arbeider met zijn
vrouw de vergadering was komen bezoeken.

Voor zover geen abonaé op "De Waarheid", spoorde
hij de bezoekers aan, een abonnement op dit blad te
nemen. "Smijt Het Vrije Volk de deur uit, want dit
blad is even gevaarlijk als Het Volk en Vaderland in
de bezetting is geweest", aldus Lemein,

In de zaal hingen de volgende leuzen: "Troepen
terug", "Voor vrede en brood", "Proletariers aller
landen verenigt U" en "Eenheid tegen Dollardictatuur'1

De avond had een rustig verloop.

Winschoten, 25 December 1948.

_ <
Contra voornoemde Mevrouw Borjofiers - Vos, zal

proces-verbaal worden opgemaakt, wegens het versprei-
den van pamfletten te Winschoten, op 23 en 24 Decem-
ber 1948. In deze pamfletten, waarvan een exemplaar
hierbij gaat, kwam de volgende, voor de regering bele-
digende zin voor: "Op dezelfde wijze als Hitler onzer"
"Volkeren aanviel, heeft onze legering besloten op "
"nieuw met tanks en kanonnen de Vrijheidswil van het "
"Indonesische Volk te onderdrukken".
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Opoej aan ie Ingezetenen
van Winschoten.!

Opnieuw heef t de regering Drees—Stikker de koloniale
obfiog in Indonesië ontketend. Op deeelfde wijze als
Halter, onzer Volkeren aanviel, Keeift'on^zis'Jt^egërlrï'g'D'e*'"
'sToïe7T"x>pT:uëTïw^ de "Vrijheids"

.I..IIIII»J|I.II«.HI»I"M' • H«râ 3|ffl̂ t̂ l̂ reĵ '̂̂ .attrê *.<̂ ~J(»î ^̂ **̂ ^̂ ^̂  ~~ --'-

wilvan net indonesicne Volk te onderdrukken.
T5e~Regering" Ëé"ert7"*o^""E^esTïïïï genomen zonder de
volksvertegenwoordiging er in te kennen» De Partij=
raad van de P. v. d. A. heeft dit besluit genomen
zonder haar leden er in ^të kennen. Voor de zoveelste
maal wordt bewezen, dat zij de plannen van het Groot
Kapitaal uitvoeren. Dat zal leiden tot verdere ver=
arming van de Nederlandse arbeiders klasse. Getuige
het afschaffen ^en nog op te heffen subsidies op de
levensmiddelen. Zonder uw Partij zou deze nieuwe
verkrachting voor recht en Democratie niet mogelijk
zijn. —' Gij moet thans kleur bekennen,
Een Socialist zal nooit de geweldpleging tegen het
Indonesische Volk dulden, ,Geen volk kan vrij zijn,
dat een ander volk onderdrukt. ,
Als gij rood wilt zijn, zult gij het thans moeten tone,n
door IJ in het openbaar tegen de politiek Dree*—'
Stikker te verzetten. Vaders en Moeders het leven,
van Uw kinderen wordt opgeofferd aan de geldzucht
voor'enkelingen. ,
Hoewel, door de betere bewapening, de Nederlandse
troepen eerst terrein zullen .winnen, zal de weerstand
van het Indonesische volk steeds toenemen.
Door bloedige gurilla oorlog zullen duizenden van
Uwe Zonen Vallen. Geen minuut zullen zij veilig zijn.
Eist, dat onze jongens naar huis gezonden worden
en een vreedzame oplossing, Blijft niet thuis zitten
treUrën, alleen de daad kan "*onze jongens helpen.
Protesteerd tegen deze nieuwe oorlog. Organiseerd
protest stakingen. Zendt protest -telegrammen naar
de Minister*President Drees. Komt allen op de

Protest Vergadering
op a.s. Vrijdag in Hotel Smid, >waar verschillende
Sprekers en Spreeksters het woord zullen voeren.
Stelt de daad fn het belang van ons en onze Jörfgens

' , C. P. R De Waarheid, E. V. C,
Ned. Vr. Bew., R . W . N , Exelsior

Sprekers: J. HAKEN en KLOK.



Aan fle Werkers van Winschoten.
De Oorlogshandelingen in Indonisië zijn weer ingezet.
Duizenden huisgezinnen worden in rouw en ellende
gestort.

Waarom ? En door Wie?
Zeker mede door hen die dag in dag uit verkondigen,
dat zij het zijn : (N. V. V.— P. v. d. A ), die de Democratie
voorstaan en de belangen van het werkende Volk
dienen. *
Is het de wilsbeschikking van de Nederlandse wer-
kers, dat er oorlog wordt gevoerd in Indonesië ?
NEEN! Het zijn de grote TRUSTEN en ONDERNE-
MINGEN die belangen hebben bij het veroveren van
Indonesië uit oogmerk 'Winst, Winst en nog eens
Winst. r

En daar moet gij uw zonen voor opofferen,
Komt- deze actie de Nederlandse werkende Volk ten
goede. Och kom I De prijzen voor levensonderhoud
stijgen bij de dag. *'
Terwijl de winsten onaangetast blijven, dank zij de
ondersteuning van de LEIDING der Unie bonden
aan deze Regeringspoli tiek.
Als deze Regering f 2.000.000.000 voor 'Militaire doel-
einden besteed jaarlijks dan moeten deze kosten ver-
haald worden op de werkende bevolking. En moeten
wij als Vakbeweging v afzijdig -. staan blijven als de
Economische positie van de werker» wordt aange-
tast door deze «Politionele Actie» en hun leven op
het spel wordt gezet?

'Zeer zeker niet t ' »
WERKERS VAN WINSCHOTEN. Kunt gij het toe
staan, dat gij als arbeiders de verantwoordelijkheid
van deze Regeringspolitiek harder werken soberder
levens wordt opgelegd? Door uw stilzwijgen ?
Gij kunt niet zwijgen!! Gij wenst geen oorlog! Gij
wilt welvaart! Door uw zwijgen stemt gij toe!!
Dat deze oorlogshandeling wordt doorgevoerd door
een kleine kliek van bezitters. Die bezitters zijn ge-
worden door uw noeste vlijt, en daarom moet gij
soberder leven.
Daarom moet gij uitwijken van boter naar margerine I
Daarom moet gij uitwijken van wittebrood naar
aardappelbrood (bruinbrood) !
Wijk maar uit arbeiders vrouwen, door uw uitwijken»
worden de, linnenkasten van de rijken gevuldl

z. o. z



Draagt dit V goedkeuring weg ? Jfuist omdat wij
weten, dat dit niet uw goedkeuring wegdraagt.
Wijken wij NIET uit. .Maar gaan over tot de aanval,
een aanval op de Winsten. Met de wetenschap voor
d' ogen, dat deze aanval niet gericht is tegen welke
arbeider dan ook, hoe ook georganstseerd. Maar
tegen HEN, die uw koopkracht drukken. Niet alleen
uw ontstemming ,in de huiskattier kenbaar maken,
maar massaal; EENSCiEZIND in de bedrijven, waar
gij werkt l Eis dat de duurte-toeslag wordt gebracht
op f 2.50,
Eis uw deel van de voortgebrachte produktie.
Protesteer tegen deze Oorlogshandeling. Daarmede
dient gij uw huisgezin en . . . . de

VREDE! !
Het bestuur der Plaatselijke
Centrale der E. V. C.

afd. Winschoten



Verb. nr. 57.

.* •"'"*
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Op 25 December 194-8, des mor-
gens -10.45 uxrr, vr.erden in de ge-
meente Winschoten enige pamflet-
ten aangetroffen aan lantaarnpa-
len en bomen. Bén exemplaar nier-
van gaat hierbij.

Uit een ingesteld onderzoek
is niet gebleken door wie en wan-
neer de pamfletten werden samen-
gesteld en aangeplakt.

Winschoten, 27 - 12 - «48.



Vrede op Aarde!
NEE

OORLOG IN
INDONESIË

Weer worden jonge levens vermoord of verminkt. En het zijn
„socialisten en christenen", die deze koehandel drijven in

, $& • ' • - . . . " - * ' . ' • '

duizenden jonge mensenlevens. Het kostbaarste bezit van iedere
moeder zal daar ginds op het slacntveld in Indonesië worden
vermalen tussen de raderen van de oorlogsmachine.

we dan
Werkend volk van Nederland

Heel het raderwerk staat stil als onze
machtige arm het wil.

Ontzeg de Staat het „recht" over uw leven te beschikken.
Wat kan er hoger zijn dan uw eigen leven. Beschik er dus

zelf over en verdedig het.

Weiger zélf alle oorlogsdiensten, pas dan
komt -r VREDE OP AARDE!
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j CoBjeiunisti.sche
Aantal t)1.1Iajgen; a.

Hiermede mogQ ik U beri"dntèn, dat:
1. in de avond, van 18 December 1948 te HATTSM

plm. 200 p-araf letten zijn 'verspreid, .door.de--
ze huis aan huis te bezorgen en «.-.. arvan êên
exemplaar als bijlage "a" nierbij gaat.

2. in de nacht van B£ op 23 December 1948 te
T'.VELLO, gemeente VOORST, pamfletten zijn ver-
spreid, totaal ongeveer 1000 stuks, door. de-
ze op -en bij de ingang van- de fabriekster-
reinen ven een 7 tal bedrijven, 'alwaar tot-
taal plm. 650 arbeiders werkzaam zijn, t© de*
poneren. Deze pamfletten, waarvan een exem-
plaar als bijlage "a", "b" en "c" hierbij
gaat, konden door een nachtpatrouille van de
Rijkspolitie v«orden opgeruimd, voor de aan-
vang van de werkzaamheden in bedoelde bedry-
ven.
In beide gevallen zijn gêen: namen van de ver-
spreiders bekend. : '
Mede in overleg met de Heer subst. üff. van
Jus t. > . Mr. STAM te Zutphen,: zijn maatregelen
genomen om de verspreiding, hoofdzakelijk
van het hier onder "b" en 'Je" bijgevoegde
pamflet, tegen te gaan en, *mocht de versprei-
ding daarvan onverhoopt toch geschieden , tot

, inbeslagname daarvan over te gaan. Dit laat-
ste zou kunnen geschieden op grond van ver- '
.mpédelijke belediging of overtreding van een
bepaling ven de. algemene politie verordening
van de betreffende gemeente %
" E i n' d e '.' Apeldoorn, 24 Dec. 1948.
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Geen vreemde hand in
Nederland

Aan allé vrijheidslievende Nederlanders

Enige dagen geleden jwerd de oprichting bekend gemaakt van een
nieuwe organisatie, die zich „Steun Wettig Gezag" noemt.
De oprichting geschiedde op bevel van de Britse Maarschalk Montgo-
mery, die tijdens zijn laatste bezoek aan Nederland de order daartoe gaf.

Wat stelt het „Steun Wettig Gezag" voor?
Het is een „korps speciale troepen", waarvoor Nederlandse vrijwilligers
aangew.orven worden, en dat een onderdeel uitmaakt van de „West-
Europese Strijdkrachten", welke onder bevel van Montgomery staan.
Tot deze „Strijdkrachten" behoren ook de nieuwe- Nazi-legers, die door
deze zalfde Montgomery en zijn Amerikaanse collega's sinds geruime
tijd in West-Duitsland worden opgeleid en die bewapend worden door
de oorlogs-industrie van het Roer-gebied, thans weer in handen van da
oorlogsmisdadigers Krupp, c.s.

De bedoeling is dat dit S.W.G., hand in hand
met de Duitse Nazi-troepen in een aanvalsoorlog
tegen de Sowjet-Vnie zou moeten optreden!

»
Tegen onze bondgenoot, die de zwaarste offers in de wereld-oorlog
heeft gebracht, ook voor onze vrijheid, en die daadwerkelijk streeft naar
een duurzame vrede. Deze S.W.G. staat in het teken van de oorlogs-
voorbereiding en de bewapening, zij bedreigt de vrede, die met zoveel
bloed en tranen door ons volk is gekocht.
Maar de S.W.G. heeft, in afwachting van een Oostfront, ook nog een
andere taak. ;
Zij moet dienen om met wapengeweld tegen de arbeiders en democraten
op te treden, wier strijd voor de vrede, voor de vooruigang en de ver-
dediging van hun bestaan, de Amerikaanse reactie en haar volgelingen
in Nederland een doorn in het oog is.
De S.W.G. wil tevens een „Technische Noodhulp" organiseren, een
onderkruipers-organisatie, die bestemd is om de arbeiders in de rug aan
l« vallen, wanneer zij het bestaan van hun gezin door middel van d«
staking verdedigen.



Het karakter van de S.W.G. komt tot uitdrukking in de
personen, die er aan het hoofd van staan. i

Daarbij zijn aarts-rfeactionnaire figuren uit de hoge adel, uit de kringen
van de grote ondernemers en bankiers, mensen die in de strijd tegen de
Duitsers op het appèl ontbraken, en die nooit anders ©p het oog hebben
gehad dan het beschermen van de voorrechten van een kleine groep
egoïstische rijkaards.
Daarbij zijn vooraanstaanden uit de P.v.d.A. als Reinalda en Herman
Motendljk, dié tijdens de bezetting jarenlang op hun wethouders-zetels
bleven zitten, terwijl anderen, voor het vaderland leven en vrijheid of-
ferden.
Daarbij is Evert Kupers, die als voorzitter van het Nederlands Verbond
van Vakverenigingen de arbeiders tijdens (de bezetting in de steek liet
en geen hand uitstak om de vakverenigingen, hun bezittingen en kar-
thotheken, buiten het bereik van de Moffen te houden.
Daarbij zijn de aanvoerders van de zgn. „Ordedienst" (O.D.) die geen
enkele verzetsdaad iegen -de Duitse bezetters hebben ondernomen. Er
zijn tenslotte ook enkele figuren uit de K.P. bij, die de idealen van het
verzet vergeten hebben. Zij volgen het voorbeeld van enkele van hun
geestverwanten, die bij de „Speciale troepen" in Indonesië ondef aan-
voering van de beruchte „Turk" hebben dienst genomen, en wier han-
delingen o.a. op Zuid-Celebes 20 ernstig zijn, dat de regering de rapporten
daarover niet durft te publiceren.

Vrijheidslievende Nederlanders,
oud-strijders van het Nationale Verzet

Protesteert met ons tegen de oprichting van dit „S.W.G.", deze on-
Nederlandse troepen-formatie, die fen doel heeft, onder vreemd bevel,

. bet bloed van vredelievende Nederlandse burgers te vergieten.
leden en aanhangers van de P.v.d.A. en moderne vakverenigingen!
Eist van uw vertegenwoordigers dat zij hun medewerking aan dit -reac-
tionnaire korps staken.

Nederlanders,
Weigert elke medewerking aan het S.W.G. en brengt deze nieuwe po-
ging tot de vorming van burger-oorlogstroepen tot mislukking, zoals
gij ook (Je „Hulp-politie" tot een doodgeboren kindje hebt gemaakt.

OUD-STRIJDERS VAN HET NATIONALE VERZET
Blijft verre van deze S.W.G. Bedenkt dat door dit korps toe te treden,
gij U in vreemde krijgsdienst begeeft en tegen uw eigen volk, evenals
tegen andere vredelievende volken, vóór alles tegen de Sovjet-Unie,
kunt worden misbruikt.
Weg met al dit oorlogs-gestook!
Weg met al deze bewapende korpsen die de Nederlandse democratie

\l
A Nederland moet weer zelfstandig worden, vrij; van alle vreemde In-

menging, vrij van geweld en vrees, vrij van niéuwe oorlogsdreiging.

De Communistische Partij van Nederland
(De Waariieid):



Proclamatie
Aan de werkende bevolking van Nederland!

Arbeiders en arbeidersvrouwen {
Opnieuw is het militaire geweld *in Indonesië ontketend!
Op de wijze, zoals Hitler dat placht te doen, is van officiële zijde Zaterdagavond laat _
bekend gemaakt, dat de Nederlandse troepen reeds sinds zes uren in actie waren ge- f
treden.
Het volk werd overrompeld, aan de vooravond van de Zondag, aan de vooravond
van het Kerstfeest, waarbij over Vrede op Aarde wordt gesproken.
Dit is de bloedige Kerstnacht van het kolonialg kapitaal!
In begin Juli nog, enkele dagen voor de verkiezingen, ontkende de regering van de
P.v.d.A. en K.V.P., dat tot deze militaire actie was besloten. Het bericht werd een
„bedenkelijke verkiezingsmanoeuvre van de communisten" genoemd.
De- actie, die Zaterdag 18 December begonnen is, werd echter reeds maanden geleden
voorbereid. •

Het volk werd dus op een „bedenkelijke" wqze bedrogen!

Men beroept zich nu opnieuw, als op>20 Juli 1947, op een „onhoudbare toestand".
Men zegt; wy moeten m Indonesië vechten of heengaan.

: Maar het is duidelijk, dat v e c h t e n de onderdrukking en slachting van het Indo-
nesische volk betekent en dat dé enige wijze om dit volk de vryheid te geven, waarop
het re^ht heeft, bereikt kan worden, doordat de Nederlandse troepen heengaan en naar
huis terugkeren, waar men hen tegen hun wil vandaan heeft gehaald. .

Men zegt, dat thans gevochten wordt om het Indonesische volk zjjn „rechten"
t e geven! ' . - . . . :

Welke rechten?
Het recht van Zuid-Celebes, het recht van de dodeiitrein van Bondowoso, t
het recht van het platgebrande dorp Pakisadji, het recht van de concentratie- *~
kampen?
Het enige recht, dat de regering op het oog heeft, is het „recht" van het, kolo-
niale kapitaal om het Indonesische volk uit te zuigen en te onderdrukken.
Dat is het waarvoor onze jongens nu sterven! Waarvoor het Indonesische volk
in massa wordt geslacht! • «c-

Van officiële zijde pronkt men thans met schijnbare, gemakkelijke successen, zoaJs op
20 Juli 1947. Het gevolg was een onhoudbare toestand.
En het gevolg van de,huidige actie zal nog erger zijn!

' Het verraad van enkele omgekochte sujetten van het soort van Hatta, heeft de poor-
ten van de Republiek voor de koloniale troepen geopend, nadat zij door sluipmoord

-^ de Republiek van een aantal van haar beste verdedigers, de communisten, hadden be- , «='.
- roofd.

Maar de strijd zal thans pas beginnen, «n duizenden Nederlandse jongens zullen er
aan ten offer vallen!

t

Nederlanders! _
i Tot'deze. militaire actie is besloten zonder Uw voorkennis. Uw volksvertegenwoordigiag.;
* • kon, zoals dat onder het totalitaire bewind Drees-Stiklfcer de gewoonte is, zich daar-

over niet van tevoren uitspreken.
, Uw zonen moeten sterven, Gft kunt betalen en verder is het „Maul halten!"



Leden en aanhangers der P.v.d.A.
pe partijraad van Uw partij is byeen geweest .en heeft mede tot deze militaire actie
besloten.

' In het geheim*'zónder dat een Uwer ook maar iets had in te brengen!

-"- Gij moet thans een keuze doen! De zwaarste verantwoordelijkheid\t op U!
Zonder de medewerking van Uw partij zou deze nieuwe verkrachting van
recht en democratie niet mogelijk zijn.
Gy moet thans kleur bekennen!. Een socialist en democraat kan nooit de ge-
weldpleging tegen het Indonesische broedervolk dulden. Geen volk kan vrg
zyn, dat andere volken onderdrukt
Als ge rood wilt zijn, dan zult Ge,dit thans moeten tonen door U in alle open-
lijkheid tegen de politiek van Drees-Beel te verzetten.

Er wordt een daad gevraagd! In Indonesië smijt men met de milliarden en met de men-
senlevens, voor de winzuoht van enkelen!'
U, arbeiders, scheept men nog steeds af mét een karig loon, met een kale Kerstmis!

Stelt onmiddellijk Uw eisen!
In een verklaring van het Partijbestuur der C.P.N, wordt Gij opgeroepen:

Verzet U tegen de toenemende verslechteringen van Uw levensvoorwaarden en
dwingt Uw loon- en andere eisen af door massa-staking!

Geen man en geen cent voor de regeringspoliüek
Alleen door massa-actie kan aan de moordpartij in Indonesië een eind worden
gemaakt en de regering van de koloniale oorlog, Drees, worden vervangen
door een regering van Vrede, Recht en Opbouw.

Het besituur van het N.V.V., dat eens beloofd had „heel het raderwerk stil te zetten als
er in Indonesië geschoten werd", wekt U thans op tot „rust en kalmte".
In -dezelfde bewoordingen, waarmede zij ook, tydens de bezetting tegen de arbeiders-
acties optraden, komen nu de Vermeulens de reactie te hulp!
Kent echter Uw plicht! Uw plicht is niet' te werken voor de koloniale oorlog, maar te
strijden voor Uw gezin, voor Uw loon, voor de terugkeer van Uw zonen en voor d«
vrede!

•

Weg met de koloniale oorlog in Indonesië

Voor onmiddellijke loonsverhoging

Leve de strijd

Weg met Dre£.'
CJP.N. (De Waarheid).
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Aan cie werkende bevolking van Nederland ±
Arbeiders er arbeidersvrouwen-I- - ,

Opnietiw is het militaire,, geweld in Indonesië ontketend.
Op'de wijze, zoals Hitler dat placht te doen, is van- officiële
Zaterdagavond oenend gemaakt, dat de Nederlandse troepen reeds sinds
zee -uren in actie; waren getreden. . 'v
Het volk werd overrompel d, aan de vooravond van de Zondag, aan de voor-
avond van het Kerstfeest, waarbij over, vrede op Aarde wordt gesproken. •
Dit is. de bloedige Kerstnacht van- het koloniale kapitaal!
Ia b e pin Juli nog, enkele dagen voor • de verkiezingen, ontkende de re- ' "-•
perinS van de P.V.D.A. en de K;V,P, , dat t»t deze militaire actie be-
sloten was ."Het was' een Bedenkelijke verkiezingsmanoeuvre van de Gom- -

De actie, 'die Zaterdag 18 December Begonnen is wfer.d echter reeds maanden
'Beleden voorbereid» . . . - , , , , . . , ^3t volk werd dus op een "bedenkelijke*' wiD ze bedrogen. •
Men .beroept zich nu opnieuw, als op. 20 Juli 1W, op een"onhoudbare toe-
stand" Men ze p-b: "V/i i moeten in Indonesië vechten 01 neengaan.Maar net -is
duid-iiik dat vechten de' onderdrukking en slachting van., het Indo-nes is ene,
Volk betekent en dat de enige wijze om dit- volk de vrijheid te, geven, ,
•waarop het recht heeft ,b,ereikt kan worden, doordat de Nederlandse troe» .
pen g heengaan en naar huis 'terugkeren, waar men .hen tegen :hun; wil van-

•Men^eK^at^hans4 gevochten, wordt - "ok - hot Indonesische volk :zijii - • •
„r, ht° ,', te K even-! " ' -Welke rechten ? . • . ' ' . .
Het recht' van Zui-d-Celebes-,het recht van Je dodentrein van, Bo.ndowoso, .
het ?echt. vaS ,hét platgebrahde dorp Pakisadji, het recht, van de concen-.

Sf enSfr echt, dat. & regeling- op het oog hééft is hef'récht" van het ;
koloniïi| kapitaal* om het Tndonesische volk uit te zuig-en en te onder- .

Dat kïsnhe t, -waarvoor onze :jonge,nD nu sterven, waarvoor het Indonesische

^nkof f iSiffe- ^ÏÏde goïfmen thana -met- schijnbare gemakkelijke suc-
ctssef zoals oS 20 jS? 1947'. Het gevolg was een onhoudbare toestand.
In hot''pevolg van de huidige actie, zal nog erger ziDiiï ,
Het vïrlald van enkele omgekochte sujetten van het sjqrt van Hatta,
£aft"de Soorten van de Republiek vo'or.de koloniale troepen geopend, ,
Sadat zïjPdoor Sluipmoord de Republiek van een aantal van haar beste

SAH^STRij^iAL^ÏÏBB^Aê ^I^^'ïïüIZENOTN NEDE^ANDSE JOJSGÏÏ1©
Z'ÜLLEN ERAAN TEN. OF?SR

Nederlanders • ' .. is üesioten zonder Uw voorkennis. Uw volks-
Tot deze militaire autie^is D totalitaire bewind Drees-

vertegqnwoordigiiig I>oii,e2oal£ aa . • - tevoren uitspr9ksn..

ilSvEN%ÏJ*K§NT BETALEN EN VERDER IS HEÏ"M§L HALTEN-

**™** en heeft mede t,t deze

EEN UWER OOK MAAR IETS HAD IN TE BRMGEH.

"ocïaulf en'd^o^alfka; nooit de geweldpleging -tegen het Indo-
^3ische broM^volt^aen- - n ^^^ - - , ;

Geen volk kan vrij f^ f^J3 ̂ ^ ,thans .moeten tonen door 'ü in alle ^
AlS ?6 -S£?rf teSG; de 'poUtïak vSn DraW-'Bee-l te verzetten L
HPe^H^^l^fenncJ|RiKTri IN -INDONESIË SMIJT MEN MET DE MILLIARDEN, EN ,

„,„! ?;;;. T::;-rMr7TT^w-n«.iT'üfj W!\n{-Rr,TnM.
•2. O . Z .



-H. .-arbeiders, scheept men nog' steeds
kale Kerstmis. • ~ , . '

S,TELT ONMIDDELLIJK UU/' EISEN l''

met- een .karig; loon, • met -een .
' "

;, der C.P.N,-- wordt. «i-i- ©
U .'TEGEN, DE TOENEMENDE, ViRfcL SCHERINGEN 7&K UW LEVMSTOÖ

'pN,,DWINGT m LÖON^ EN .ANDERE' EISEN J.? KjUR MAJ3SA - STAKING} ,;.' • ' . . . •
VSeén -man eïi 'geen ce-nt Voor de regerinispolitiek l • -" ^: • s -
•;.AI/LBEN^DOORx MASSA ACTIE .KAN '/AAN DE ,MOORÜPARTIJ IN INDONESIË EEN- EIND
/: iORDEN GEMAKT. EN DE REGERING JAN HE KOLONIALE aoR^oGt, , DREES WORDEN'

VERVANGEN' DOOR EEN 'REGERING1 VA i<T VREDE, REOtïT EN OPBOUW l vV' * T . ' - ' ^. •
Het bestuur van hot N.V.V. , -4at «.ens boloord, .'ha4- "heel het raderwerk'
sta^t stil, als- in Indon'è'sié :gesÖ'nöt on .wordt"', vfókt U thans op tot
"rust. e n kalmte;" - - ' ' , • ' . ' . ; . . " , , ••
In dez&l'fde "bewoordingan, waarmede. :zi j- ook' tijdens , de bezetting' tegen "
arbeider,sact;ies . optr ade.nr, koeien t^apifc? do Vermeulens de .reactie te "hulp J

KEM' ECHTER UW ELICHTl UW PLICHT ;,IS .NIET "TE WERKEN VOOR DE KOLONIALE
.OORLOG, S/IAAR TE STRIJDEN VOOR UW GBZ|N, VOOR? m' LOON, VOOR DE TERUGKEER
VAN UVi ZO HEKE EN VOOR DE VREDE! . ; . . ; ' : ' • • : • . . - - • ' . • , '-

WEG ' itó-.- DE -'KOLO^I, ALE •, OORLOG .IN, INDONESIË l '

VOOR ONMIDDELLIJKE LOONSVERHOGING1. . ;, -
LEVE DE ,

WÉG LIET BREEf J

De W.aarhel,I.,

v.



**• v/: v,*!,1'

». los 1781.

24 i>«oeaber 1948
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Kort verslag va% --.de. bes lot en
ga d ei* ing va n d ©' (joi^ün.4.Lgr t Iffl? b Q' ^a r tJO*^?T,ed ®r la.:nd i 'ffig
Waarheid*-,«f cj\m "g^gëE'ouden op Dojigaag, 21-
:Ö«ceEÏ"ber 1948, te 20*" uur,Ten huize van Heiae^ar^Ba^'
r>end,geb. 22-9-1914 te Hotte:"c!am,lakspuïtër,wQ»ende
Overijselsestraat S7a te .Rotterdam.

i Aanwezig 7 p ©r e on en, onder wit- l vrouw.

- ||emelajar,B.t opent de vergadering en brengt
Wit van de spoedvergadering, welüe Maan da ga vond

het Distriotsbureau is gehouden. Op deze .vergade-•;
door de dagelijkse leiding van het Bistriot,

bij moade van van ^ d en Haia, -^er t ui s: 3erardue,geb* 10-2-
1912 te AracterTan,"ïfonen:d'© V/eat Varkenoordseweg I91a
te Rotterdam,de thans ontstane politieke situatie be-
sproken jnev, ae politieke secretarissen van de afde-

oor van den Hara t3.Cf. ,v/as naar voren
v en tno.es top grote schaal ïrf de

den; jgwoerd* vè^Sl1 löoaEYerho^tug, 'daarzelo"or. Ibonatver-.
hoging miöder gelei kon worden uitg&geven voor .de oor-,
log ih IcdoneaiS, zodat men op de2;e wijze - zi;} het ,

niet direot — toch v;el indiroot ©en eindt- kan ma-:
ken aan dé c-brlo^JJlZodra men in ©en bedrijf een be* .'

e stemraing Iran 'bespeftren, moet tyiervan onmiddel-
kennis v;orden gegeven a«n het Dietricts-bareau,.'.;

'lopdat ,voor het dGabetróu.ienöe bedrijf bnaicldelli^k
en kunden v/orden gèsteiacildT) Tevens waa door

ygn a0n HaatBja-:»>gewezen op de noodaaak van een' ei^en
<ïr u kk é'rl'JjJ~* d a a r dit gemis Zondag j.l. weW ©ene .sterk...
tof öit:La£ i84gekocien. Vrijwel alle kranten:' kw^mej? :,/,

öaöyuk

met extra editie 's of bulletins uit,éloch <jle
vaa ti^t Handelsblad xveigerde om voor .«Se Wssrhe.13" t®
aFakk«n« Ook Haö men geen enkele drukker beréi
den om pamfletten te drukken, zociat het gehele
triotabeatuur in de nacht van Zondag op Maaödag

Jll-iiu-adhines heeft g ee taan/. Hierdoor was 'hét
om Maandagmorgen een pamflet - zi j het daa ' '

« te . laten versoh'ijnen.gpr. had daja oofc a«i|'
^eaeji op- het feit,da:ü de obligatie-actie' '

mocht koraen, ïenslotte had sp'r. bevel gege-
alle politiekere eoreta rissen - aleraede de.:orr

Bearetarissett . alle bescheiden, betrekking
op d* partij, op een dusdanige wijze moet e»

opbergen, lat b i j e en eventuele huiszoeking door de • •
Politie niets kan worden .gevonden.

i . ' • , . . •• ITa -



UITTREKSEL

Voor OJ3....7.2.Q Naam E...Y...Q»-.G..P....M*....ac.t.ie.a....inz.ak.e.....lnd.OJa.es..ie.

Origineel in , .QD....a4.4....K..f.dam, Naam C.,.P,N.,.-ver.ga.deringen......

Volgnr Ag.nr ......5S.S53. Aard van het stuk ..O.pe.nbare...protest-verg.,.C,.P.N... distr

.Ro.t.terdam...o.p....£2...l2...48^fz X..D*JRQ.tt.e.r.dam. Datum...... 2.4...1S....48...

Openbare protest-vergadering van de C.P.N.,{De Waarheid), district
Rotterdam, gehouden op Woensdag 22 Deo«1948 in de grote zaal van
"Odieoh" aan de G-ouvernestraat te Rotterdam.
Spreker: Bertus G-er_ardus_ van den HAM, geb. 10.2.12 te Amsterdam.

Wij, de C.P.N* zowel als de P.K.I., zegt spreker, waren het in
beginsel eens met de Linggadjati-overeenKomst, doch wij erkennen,

/~ dat wij hierin fout waren. Door deze fout zijn wij in gebreke gte-
* ' bleven de arbeiders met de bedoelingen van het kapitalisme in t©

lichten* De regering noemt deze oorlog een zuiveringsactie, maar
hoe zal zij zuiveren in Indonesië, als het eigen land. niet eens
gezuiverd is. Spreker wekt de vergadering op de strijd voor het
ware socialisme voort te zetten, zodat "wij" straks de ware zui-
vering, ku&aen beginnen; dan is de tijd daar, dat de verantwoordelijk
lieden' vp'or deze oorlog als oorlogsmisdadigers voor het gerecht
gedaagd zullen worden.

Door epn onbekend gebleven lid van het A.N.J.V. wordt dan een
verward propagandistisch betoog gehouden over doel en streven van
het A.̂ M.J.V. Spr»zegt, dat de jeugd van het A.̂ .J.V.zal strijden
voor vrede en een gelukkige toekomst, zulks in tegenstelling tot
de andere jeugdorganisatics, met name de A.J.1Z., welke blijkbaar
uitsluitend strijdt voor korte broeken en bruinverbrande armen en
benen. Wij zullen de leus van ons congres, n.l. strijden, vechten
en overwinnen, in daden omzetten, niet door strijd tegen het Indo-
nesische breedervolk, doch tegen de regering Drees-Stikker.

jf Wij. hebben gezien, dat de communistische partij de enige partij is,
die strijd voert voor de arbeidersklasse en zijn er trots op, dat
wij het vertro-uwen genieten van de C.P.N.
Spreker eindigt met de uitroep: Leve het A.N.J.V., Leve de C.P.N.,
leve Indonesië, Merdeka.

Aalt j e van der WEL, geb. 14.. 4.1901 te Ridderkerk, sprekende namens
de N,V.B. zegt, dat de oorlog in Indonesië ons weer doet denken aan
de vijf jaren bezetting.
Tenslotte roept spr, alle vrouwen op per briefkaart te protesteren
bij de regering Drees en de eis te stellen voor onmiddellijke
stopzetting der vljandelijkhedeh en verhoging der lonen.

Uitgetrokken door M„..d.„.Cr.. , Afd./Sectie 4P..£...4.b, Datum 1.2...5.49'.

Op aanwijzing van ,

5074 - '48



UITTREKSEL

Voor .................. QLL.7.2.Q ................. .................................... Naam ...... E...]£....U...-C...E...N......a.c.ties.....inz..lndones.Ie.

Origineel in .......... O.D....244....RQ.t.te.r.dam ......... Naam .............. .Q.*J^Ji«.-Y.ej?ga4erlngen., ..................................................

Volgnr ............................. Ag.nr. ............ 5.2252 ............. Aard van het stuk ..Qpentoar..e....pr.Q.t.e.a1j.r.Ye.rg.,.C«P.N.....dis-

.. .2.2.*1£.. Afe ..................... l.,.D..lto.t.te.r,dam.. .................................... Datum 24... Ig „ 48
48.

JohannHeinrich van BQHK, geb. 13.11.08 te Amsterdam, critiseert
de termen "politieele-actie", "zuiverings-aotie" en "vrijheid van
handelen" 'en zegt, dat vrijheid van handelen niet anders wil zeggen
dan het bombarderen van "open" steden. Spr. vergelijkt dit alles
met de Hitler-methoden, herinnert aan de verrassende overvallen
vlak voor bepaalde feestdagen, vergelijkt de opstand te Madioen
met de Rijksdagbrandaffaire, 3m hekelt het optreden tegen de com-
munistische vertegenwoordigers in diverse landen en zegt, dat dit
alle uitingen zijn van angst voor het opkomende socialisme, het
communisme, dat de volkeren verenigt voor de laatste beslissende
klap aan de reactie»
In felle bewoordingen hekelt spr.hierna het optreden van de diverse
politieke ;pscfe±£H,;partijen. bij het Kamerdebat over de reger ingsver-
klaring inzake Indonesië, haalt hierbij de bekende critiek aan op
de loon-en prijspolitiek en zegt, dat uiteindelijk de arbeiders
het gelag moeten betalen voor de oorlog in de vorm fran loonsver-
slechteringeh en verhoging van levensraidd.elenprijzen. Wij nemen dit
niet langer, zegt spr., en zullen hiervoor strijden; strijden voor
loonsverhoging, dus voor opbouw van ons gezin en voor een gelukkige
toekomst van onze kinderen.

Uitgetrokken door H.,.c[...jG-.»...

Op aanwijzing van

Afd./Sectie ACü...4b Datum 12«. 5 • 49

5074 - '48
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/Â c-c/uW>v»i

Ik het de eer UEdelG-e strenge hierbij te doen toekomen een
der dezerzijds inb e slaggenome n exemplaren van een proclamatie,
welke in de ochtenduren van 20 December 1948 in de omgeving van
de fabrieken van de N. V. Werkspoor en de N. V. de Muinck Keijser
in deze gemeente door leden van de C.P.N, werd verspreid.

Door een tiental Utrechtse communisten was de verspreiding
ter hand genomen.

Door de arbeiders werd vrijwel niet gereageerd en de meeste
exemplaren belandden weder op straat.
niet voorT

De hoofdinspecteur .van politie,

De heer H oofd van de C.V.D.,
Ja va s t ra .-'t 68,

's-G R A V 3 N H A G S

H.Verhagen

2 8 DEC. 1948- !

ACD/
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DE WBfilCïKDB BEVOLKING VASÏ KEDEHLAKD j ' • • '

AEBEinERS EN ARBEÜDBR^EOlTlvEïï T ' •' ' . '

Opnlïrav.'' ia ha't militaire -geweld in, lnacnes:te .;ontketend0 . • : . . . - • .
Cp ds wij-as •£ a-als ¥itler< pl'iaeh:& te • do6n?- is van /ivf i?, ie Ie -zijde .Zaterdag-
avond laot 'bekend' gëm^akts da;t; dè>^<3.ö&rlandGe: troepen, reed s. sinds'-' G uur" ' ' ' ' ' ' ' ' " 'n . . , . . . . : , . . .
Hst volk werd jverrornpold aan de vooravond-j aan 'da -vooravond van het
feest.,, waarLij ./V6r "VREDE- OP Ai EDE1- wordt ge sproken t. • ' ' "

' D i t i s .ds "bloedige Kerstnacht v a n hè.t kolcniale kapitaal - i . . - . - •
In 'begin J" ui i --nog, enkele dagen voor de., verkie.2ing.sn,,' ontketende de'

rege.ring Van-dt , "P 0 v a d ',AS .en de K ^ Y ^ P o , , dat tot deze militaire actie
' w a s ö ^ M s n noemde het .e sn: Mbe.d<3-nkë3i?jkc • v-srkiezings-manëuvre 'van de

' • • • • • ' • ~
-.De. actie,... die Zaterdag .N18 .Deo^mlper begonnen is, werd echter reedè'MaanÉea
'gélèdè'n . voorbereid ^ ' ' ; "" ' • N "• . ; - ' • • " '

' , ^ . . . ' - j ' - . , - ' ' fW ' ' •

Het volk ...... werd .du^ .op esn^bsdcnkeliike"

Me n'..beroept 'aieh nu 'opnieuw, :net 'als op'20 J-aJi 194.7 ? op ,e-ën, •'^onhouch*;^1 'j
bare töestand"0 Msn zegts "wij moeten in Indonesië vechten of heengaari.
Maar het is duidelijk, dat v e oji t j| n de :onderdrukking en'slachting
van het Indonesische volk b"£T^enT™6°n"d"at öe enige wijze om dit volk de

•Vrijheid te geven, waarop het recht hüe'tf-fcy bereikt kan-worden DOORDAT EB
KSDSRLANDSE' TROEPEN ESÊNGAM BN KAAR-HUIS TERU&ZEREN . 'WAARMM IDEÖ-EN HUN
•WZB VANDAAHi'HBEI1T..Gïi'HAAIj.Dl , - • • • - • " . ' .

Men zegt., dat-thans gev'-chte-n w ó r d t ' o m het Indonesische volk
reoht&n."' te.-, geven . -«« 6 0 e

; • .Het ..r€o.ht van . Zuid.'"{;s-le.bae, het recht van de . dodentrein van Bondowoso,
;yan.het plat .gs'b.r-antUn. dorp, Paklead j i j h.ét 'recht van 'de' donoent

t ie 'kampen-i/.- . - T ' . . , - • / - - . '.. . ' ' ; ' . " . . " ' . ' " . . ... '• . .'
Het., enige reohtj dat de regering op het 'oog 'hss j f t , "is het '"r e oh t" /van het
'kolonie 'ie kapitaal om' hst -In^cnesisahe' volk uit te zuigea' fen te onderdruk»-
ken 4 - DAT-' is; het/-' waarvoor ohzé jongens nu sterven,, waarvoor het :Indane si-
sohe volk i n massa wor.dt afgeslacht' ' '

: ' '
. .

.; ' : ; ' Ya'n-if-fi-piele Èijd's . LCïikt msn thans -nis t schijnbaar gemakkellijke sue- ~
' baksen j -ook -zoals óp 20^'ali 194J7:» -Het -gevolg*' ws.s s.en onhoudbare toe stangt.
jEn hst" gevolg^ v-a^i de 'huidige actie zal' nog e r gei', zijn- 1: : . ' - . • - ' ' ' - , • • . • - , .

^ ven enkels omgekochte sujetten van hè t' 'sport Hatta c.s.„,
heeft ds poorten van de Republiek voor d'e kjlonialé troepen ^geop^nd-, nadat
ai j door sluip -moord de Republiek van een aantal van haa-r -beste verdedigers
had beroofd' „ \r de strijd zal thans~pas 'bGginnsn en.' duizenden. Neder lanse jongens c

er aan ten offer vallen 0 ' ........ ..... • .........

Tot dsze militaire actie is men begonnen ZONDER'Üvi'voorkennis- 3
Uw Volksvertegenwoordiging kón> zoals 'dat ojnder het. , tc.ta lita ir e.. ..bewind -
Drcss - Be e l de gewoonte is^ zich daarover 'van t eyor én j niet uitspreken.

,.,.G-IJ KUIT MW£8:E$- YEB.MR...IS .HET - n :MAU3LHALTEN " :i
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*& • * ->

||.' ''LEDEN EN AANHANGERS. TAF DE ÏARTIJ TAN: DE ARBEID l .

%••- .De 'Partij-^raad van Uw Partij is bijden geweest en hesft M B "U B
H>t deze militaire aotit Besloten i. _

,:het geheim, zander dit "een Uwer ook iets had in te "hengen.
ifcans !rust d e -zwaarste VGrantwoordélij'kheid rp U I • • • • ' . • ' .' "
pander de medewerking van Uw partij sou deze nieuwe verkrachting van

Domo oratie niet mogelijk ai;} n; ' . ; • .. •' •
'

. . .

'£;•:' .(JIJ MOEI - THAKS .ELBtTE BSKEMM

,Een;.Sooialist Gn Democraat ^kan nooit de. geweldp.lGging tegen het
Yolk dulden, Geen Yo Ik kan. vrij aijn, dat andere Tolken on-'. . . , .

3kls.--.ge R O 0 £ wilt zijn j, dan zult Gij het thans tnoe.ten t^aen door U in
;ïalle openlijkheld .TEGM de politiek van Drees '-•lieel te verzetten J .

' GSYBAAgD ! ' ' ' ••.-••• ' •

;ïn Indonesië -'smij b men met milliarden ..en- met raensen-'levens voor de
üeiï.van enkelen.; u, Arl'éidrrsy .sohecpt men nog 'steeds af met'een ka-
lf} en j : :-me't- een -kale Kerstmis* ' . . ' . .' • {

; .. ;aS!BM , O N. M'"I D D B I L I J K UW EISEN . :1!.-. ' . •
, ' - . • > - ' ' ' '

v^ . . . 'i ' . r . ; v ' n>i1in- J"' Mr"r---Tr-YT-.-.i-w , .l,.-H«i r , , ^- . M. - r .».. ^. ."—.. _ rn,.«r,r--« ' ̂ -^ ^ ^ . \ . • / > • • ' •

- • In e e-n. Verklaring van het P-ar tij-ïïc stuur der C'«P..Nt wordt G-i j ' cpge-
"•ro-epèn, • ' . - ' ; • • - ' ' , ' " - • • • .
: TBÊZBÏ U TEG-BN 3-E TGENEM^NDE TERSLEÖHEBRING-M, VAN UW lETBNSTOOBWAARDEN
•en Dwingt Uw 'lo.cn- en andere elaen af door B/IASSA-SIAKING ' I
"Geen man Qn geen oent voor de regerings-politiek ! > '

V;.../V.' A,lleën dfsür, massa-aatio kan aan de moordpartij' in Indonesië• een
/.'eind wc r den -gemaakt en de regering'van de koloniale oorlog - •Dr'**rart'''-

i wcrd^-n Jvervangen dosr een'^e ge s ing van Trede ; Reoht en Opbouw t '
.Bestuur van het U „T «T, , dat eens beloofd Had ":•' heel hc-t rader-

/werk 'ètill'té zetten\- er in Indon'sie gesohotdi werd "• -wekt U thans op
tot' ,n',ruBt en kalmte " ' „ . . ' • '
Jri .dezelfde Ibewoordingcn. waarmede zij ook thans de reaotie te hulp kernen^

v%raden deac TertiièuleKis tijdens de Duitse .."bezetting tegen de arbeiders'op I
; Kent eöhttr Uw p'lioht als S^oialist; als werkelijk •Vooruitstrevende ! ; .(
,Uw jlioht is ' % niet te werken vo- r de koloniale oorlog j maar te strijden

, voor Uw. ge^in? ycor Uwloon, voor de 'terugkeer van Uw z.-neto, en v^or 4e, Trede l

• / . , .., P..G--MEÏ DE-EOLOHIAIE OOBLOG OT INDONESIË i _ . '. ; •

" TOQR ONMID^EIIIJZÈ ÏOONSTERHOG-INa-Hï. l- , , ' - i :

LETE DE .STRIJD !

MET DB SEG-ERING ÏÏREBS t ., . '

DB O.PJT ( De Waarheid )



, 24Dec.l948.
' f * ' ZAAILAND

RP. NO. - ~ » i<-J TEL. 3345 - K 5100

GEHEIM

Aan: de Heer Hoofd van de T
DIENST ' Vo'
t e 's-G r a v e n h a ' g e~~

Javastraat 68 ~ 2 S DEC/1948.
Onderwerp; Pamfletten C.P.N. "De-Wsn
Bijlagen: 2. j ACD/

S-

r Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen
afschrift van een brief van de Gemeentepolitie
te Hobgezand dd. 20 December 1948, TTo. 183/Eap,
met als bijlage een pamflet, verspreid door de
C.P.N. "De Waarheid" n.a.v. de gebeurtenissen
in Indonesië. Aan de inhoud van deze stukken
moge ik mij referte veroorloven.

De Procureur -Generaal,
Jfgd. Directeur van Politie,

De Zaaijer.

c



Afschrift.

5-POLITIE HOOGEZAND, 20 December 1948.
HOOGEZAND ,',

- A&n de Heer Procureur Generaal,
Fungerend Directeur van Politie

No. 183-/ Rap. ; .:.. ;.U- : - • . :
, - . • , us . . . . • . . .

Bijlagen-: één. .. L E -&.g -W-A E D E N.-
Onderwerp: Pamfletten van de

C.P.N, de Waarlieid.

Op Maandag 20 December 1948,te omstreeks 8,45 uur,werd aan het bureau
van politie te Hoogezand telefonisch kennis gegeven, dat onder het per-
soneel van de scheepswerf van Th.Pikkers,gevestigd aan de Werfkade 49
te Hoogezand,door de C»P.N. de W&ai":hmi3̂  /af deling JToogez^nd-Sappemeer
pamfletten waren verspreid met de v navolgende inhoud: - - - - - - - - - -
"Nieuwe oorlog in Indonesië. ' ' :
De Nederlandse regering heeft opnieuw de oorlog tegen de Indonesiërs
hervat.

C Opnieuw vloeit er arbeidersbloed voor het Nederlandse en het Amerikaanse
kapitaal. De regering zegt dat de Republiek niet tot overeenstemming wil
komen. Wat is de werkelijkheid? De Nederlandse regering wil de Indonesi-
ërs weer tot slaaf maken voor de couponknippers.
Dat willen de Indonesiërs niet.
Zij willen vrede en vrijheid net als wij. Zij willen liever vechten tot
de dood, dan opnieuw in slavernij terug te worden gebracht.
Het is een broederoorlog,waar ook wij Nederlanders voor moeten boeten.
Deze oorlog betekent,dat er nog meer lasten op onze ruggen worden afge-
wenteld.
Er zullen nog minder woningen worden gebouwd.
De prijzen van het levensonderhoud zullen nog meer stijgen.
Wie ontketende deze oorlog?
Het is de regering van "Vader Drees"; het is deze socialisten-regering,
die onze zoons,broers en verloofden tegen de Indonesiërs laten verbloe-
den.
Het is de P.v.d.A-leiding,die verantwoordelijk is voor deze toestand.
Zonder hen kon er geen oorlog worden gevoerd.

s Zij dragen de schuld voor de dood van Uw kinderen,en duizenden broeders
C. in Indonesië.

Het is daarom dat wij een beroep doen op de gehele Nederlandse bevol-
king, om met kracht te protesteren tegen deze nieuwe verkrachting van
elke vorm van menselijkheid en recht.
Wij respecteerden Uw houding tijdens de bezettingstijd bij het terug-
voeren van de Nederlandse soldaten in krijgsgevangenschap en bij de
eerste zogenaamde politionele actie.,
Maakt het ook nu deze regering duidelijk, dat gij deze oorlog niet duldt.
Eist:De troepen terug."
In verband met vorenstaande kennisgeving heb ik,Arie van Dijk,Hoofdagent
van politie,tevens onbezoldigd Rijksveldwachter te Hoogezand mij begeven
naar het kantoor van de Scheepswerf van Th.Pikkers voornoemd,alwaar mij
door Bernardus Henricus Fikkers,oud 36 jaar,van beroep scheepsbouwer,
wonende te Hoogezand, Groningerweg 9>een exemplaar van bovenbedoelde
pamfletten werd overhandigd en hierbij verklaarde:"Hedenmorgen,Maandag
20 December 1948,in de vroegte hebben onbekende personen een aantal van
deze pamfletten onder de deur van de scheepsbouw schuur geschoven. Om-
streeks zeven uur begaven de arbeiders zich in genoemde schuur en trof-
fen aldaar de pamfletten aan.Zij hebben daarop de pamfletten onder elk-
ander verspreid'*. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uit het verder door mij ingesteld onderzoek is gebleken,dat onder het
personeel van de N.V. W.A.Scheuten's Aardappelxneelfabriek te Foxhol

- en -



en onder het personeel van ,de Chemische fabriek te Foxhol,alsmede
onder het personeel van de Gartonfabriek v/h Beukema, 'gevestigd
aan de Meint Veningastraat te Hoogezand, eveneens pamfletten van
boven'aangehaaiLd'e; inhoud zijn verspreid. - - - - - - _ _ _ .
Hiftti êxem|)sLaa:p.>̂ :dat ik uit handen van B.H.Fikkers voornoemd,, heb
ontvangen, zal bij dit rapport worden gevoegd. »• -f,-,- - -•-£-*» - -
Voorts is het bekend geworden, dat in het dorp Foxhol en omgeving
huis-.aan huis bedoelde pamfletten zijn verspreid." - <-..-.- - - - - -

De Hoofdétgeht van politie,
w.g. A.van Dijk.

Voor. e&nalnaidejad afschrift,

yf gd . Directe ur van ' Poli ti e ,

De Zaaijer,



Nieuwe oorlog in Indonesië
.De Nederlandse regering heeft opnieuw de oorlog tegen de

Indonesiërs hervat.

OPNIEUW VLOEIT ER ARBEIDERSBLOED
voor het Nederlandse en het Amerikaanse kapitaal. DE REGERING
zegt dat de Republiek niet tot overeenstemming wil komen. Wat is
de werkelijkheid? De Nederlandse regering wilde Indonesiërs weer
tot slaaf maken voor de couponknippers.

*

DAT WILLEN DE lNDONESlL., .ï NIET
Zij willen vrede en vrijheid net als wrj . Zij willen liever vech-
ten tot de dood , dan opnieuw in slavernij terug te worden ge-
braoht.
HET IS EEN BROEDEROORLOG, waar ook wij Nederlanders voor moeten
boeten.
DEZE OORLOG BBTEJCBNT, dat er nog meer lasten op onze ruggen wor-
den afgewenteld.
Er zullen nog minder woningen worden gebouwd.
De prijzen van het levensonderhoud zullen nog meer stijgen.

WIE ONTKETENDE DEZE OORLOG?
He u is de regering vanauVader" Drees; het is deze socialisten-
regering, die onze zoons, broers en verloofden tegen de Indone-
siërs laten verbloeden.
HET-IS DS P.v .d. A .-LEIDING , die verantwoordelijk is voor deze
toestand. Zonder hen kon er geen oorlog worden gevoerd.
Zij dragen de schuld voor de dood van Uw kinderen en duizenden
broeders in Indonesië.

Het is daarom dat wij een beroep dcen op de gehele Nederlandse
bevolking , om met kracht te protesteren tegen deze nieuwe ver-
krachting van elke vorm van menselijkheid en rechjfc .

/

Wij respecteerden TTw houding tijdens de bezettingstijd bij het
terugvoeren van de Nederlandse soldaten in krijgsgevangenschap
en bij. de eerste zogenaamde politionele actie .

Maakt het ook nu deze regering duidel? ' ? dat gij deze oorlog
niet duldt. ' . ' ' ' - *
Sist: D E T R O E P E N 3? E B U G . '

G.P.N. De Waarheid
afd . Hoogezand-Sappemeer



G E M E E N T E P O L I T I E — S C H I E D A M

DOSS:P.I.B.

N°' vV/fD ' SCHIEDAM, 22 December 1948.

Aan de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheids-
dienst te ' s-G-ravenhage .

„ . .
Geheim.

''. - l
ONDERWERP : Pro clamatie C. P. N. : e'ri $Iéifi&f\«Hï' B \. O. P.
BIJLAGEN:

ANTWOORD OP:

Hierbij doe ik U toekomen een exemplaaa
(afschrift) van een proclamatie van de CPN
en een afschrift-exemplaar van een manifest
-van de B.N.O.P., welke in de afgelopen
week in de gemeente Schiedam, door leden

. ( van de C.P.K., werden verspreid.^ t
De fioffiiuissaris v. Pol.

l

J.H. van Veen.)

2000-4-H8



PROCUREUR - GENERAAL
F6D. DIRECTEUR VAN POLITIE

RP.NO. 42^1.84
LEEUWARDEN, den 24 D6C.1948.

ZAAILAND
/A TEL. 3345 - K 5100

GEHEIM

Aan: de Heer Hoofd van de
DIENST
te 's-G r a v e n h g

VEILIGfEIDS-
ï""9 "fl'̂ »>wy«-' S

fi*DEC,J94& jJavastraat
Onderwerp: pamflet C.P.N.
Bijlagen: 1.

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge hiernevens
ter beschikking te doen toekomen een pamflet,
hetwelk verspreid werd door de afdeling Qrouw
van de C.P.N. "De Waarheid".

De Procureur-Generaal,
fgd.Directeur van Politie,
K

De Zaaijer,

C



i//

1940,10 Mei, Duitsland valt Nederland binnen onder
de leuze, „Duitsland bevrijd Nederland".

1946, Joekes, „Wy Pw.d.A. : zijn garant dat er in
Indonesië geen oorlog komt".
(Verkiezingsrede op het Groen in Grouw.)

1947, Politionele actie in Indonesië onder verantwoor-
• ding van de regering dus P.v.d.A. en K.V.P.

( 1948,18 December, Aanvalsoorlog in Indonesië onder
de leuze, „Nederland bevrijd Indonesië". '-

1948,23 December, Openbare Vergadering in Hotel
van Stjalen, 's avonds 8 uur, spreker

J, BRANDENBURG; Eerste Kamer-lid

Onderwerp:

;De .Strijd om de Vrede"

TOEGANG VRIJ " . DEBAT VRIJ

-Bezqekt allen deze bijeenkomst die
in net teken zal sta'an van een
demonstratie tegen het geweldadig

. optreden van de reactie in Indonesië
•••"r - - . - - ^ - ^ — --n-

De Afd. Grouw : van de C.P.N. "De Waarheid,,.
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Verbinding: Ilo.l2 24 December 1948.
DOSS.6/727
Onderwerp: EXtra editie "De waarheid"
Datum ontvang;bericht: 24 December 1948 j.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar ^
Waardering bericht: betrouwbaar. "2 7'DEC, 194S-1

bericht gezonden aan: --- l AfT}/
kende i n s t a s --- L~— J...medewerkende instanties: ---

Ondernomen actie: — —

Hierbij wordt toegezonden een exemplaar van een axtra
v editie van het dagblad "De Waarheid", dat op 23 dezer bij

de ingang van de Gasfabriek aan het Trekvlietplein te
• s-G-ravenhage werd verspreid.

Het blad werd eveneens in meerdere wijken van de stad
verspreid. (Einde)
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DE WAARHEID
VOLKSDAGBLAD VOOR NEDERLAND

Donderdag 23 December 1948

EXTRA-EDITIE
5 cent

8e Jaargang No. 193

aul de Groot in STAAKT HET VUREN!"
Indonesië wordt graf van Nederlandse

imperialisme"
•ees vergelijkt zich met Tsaldaris

Waakzaamheid tegen het fascisme
in Nederland"

at de Insluiten reeds lang en breed genomen waren en de nieuwe
val op het Indonesische volk reeds drie dagen geleden was begonnen,
m de Tweede Kamer Maandag bijeen om een regeringsverklaring aan
loren. Binnen, zowel als buiten het gebouw was een extra politie-
aking aangerukt. „Onze Jongens terug — Weg met de koloniale oorlog
/rede en vriendschap met Indonesië" — deze kreten klonken op van
lublieke tribune, nadat min.-pres. D rees zijn rede had beëindigd. Op de
jne zelf ontstond handgemeen: een vrouw werd in het gezicht geslagen
sven later door de politie van de tribune gesleurd. Ook verschillende
sre personen werden hardhandig verwijderd. De voorzitter bewerkte
lessenaar ijverig met de hamer. „Indonesië wordt het graf van het

erlandse imperialisme", waarschuwde Paul de Groot, algemeen secre-
i van de C.P.N., Maandagavond tijdens de debatten. Herhaalde malen
i zijn betoog door een roffelende hamer en Joelende Kamerleden
Tbroken. „Wij zullen onvermoeid verder strijden tot alle Nederlandse
nnen hun zonen en vaders weer terug hebben en tot de'vrijheid in
erland en Indonesië zal hebben gezegevierd" — deze belofte legde de
munistisehe spreker af. Een voorstel van de C.P.N.-fractie om het
n in Indonesië onmiddellijk te staken werd met 80 tegen* 8 stemmen
vorpen. De Partij van de Arbeid toonde zich ook nu weer de voorhoede
de koloniale reactie en stemde tegen. Alleen de communisten gaven hun
n aan dé motie-De Groot.

heb mij", aldus De Groot, „toen
it woord gevraagd heb (n deze ver-
ring, afgevraagd wat de houding
: zijn van een vertegenwoordiger
het werkende volk In een zitting
leze, waar van te voren, achter de
van het volk om de afspraken reeds
gemaakt en poEltle-bewaking In de
|en aanwezig Ie.'1

v o o r z i t t e r : Ik verbied u zo
t te gaan, omdat het kritiek Is op
tregelen, die alleen de voorzitter
ut.
r b e n Wasci t - iar: Dat had u
nlddagr tegen. <je politie op de trl-
s moeten zeggen.
v o o r z i t t e r : Ik roep de heer
ïenaar tot de ortie. Ik heb hem nu
: d& eerste keer gewaarschuwd. De
3de keer neem ik andere maatrege-

het mfl veroorloofd -kritiek op het
id van de voorzitter té oefenen?"

- . - -
nógjHöt In Griekenland.

mee en wanneer IS over deze Rege-
ringsverklaring aan de hand van feiten
zou willen spreken ben ik genoodzaakt
mfl te behelpen met enkele, die in de
pers zïla verschenen. Wat staat er van-
ochtend in „De Volkskrant" ? Ik lees
het volgende:

„Omtrent de ontwikkeling In de
eerste uren van de etrtid kan nog
het volgende worden gemeld: Om
3 uur Zondagmorgen (Zaterdag-
avond ï> uur Nederlandse W d)
meldde radio Djokjakarta, dat een
Nederlands vliegtuig 4e stad bom-
bardeerde. Hier werd echter aan
toegevoegd, dat nog geen Neder-
landse parachutetroepen boven de
stad waren verschenen. Om 6 uur
:(Ned. ttid: middernacht) volgde
het bericht, dat jagers en bommen-
werpers een aanval op de stad
ondernamen. De omroeper verge-
leek de aanval met die van Japan
.09 Psaïü Harboui >efi K?raïe op dat r
beïaë'&arivallen op Zondag werden""
ondernomen."

Waarom deze •
extra-editie?

Wi} richten ons met deze extra-editie Iti het
bijzonder tot de leden en aanhangers van
de Partij van de Arbeid. _____
De kranten, die~Gt} faésïTstellen u niet if
de gelegenheid het gesprokene In de volk*
vertegenwoordiging behoorlijk te lezen. De
Maden van de Partij van de Arbeid brengen
de rede vm de fractieleider van de P.v,d*A.f
Jonkheer mr. Van der Go 1 1 van
Natert, j moedwiWg onvoldoende. Zij
wagen het niet zijn betoog, dat «en aan* l
eenschakeling van jurtdisch bargoénst arm-
zalig en nietszeggend if, maar door *n
door verraderlijk en arbeldersvljandig In
ztjn strekking, aan u bekend te maften.
Wij doen 'dit met deze extra-editie «n ml
wekken u ojt het betoog van deze adellijke
voorganger van uw partij zorgvuldig te lezen.
Tevens hebben wij de voornaamste passages
uit de rede oan de eigenden secretaris van
da Communistische Porti}, P A u I de
G r o o t, opgenomen, alsmede ons com-
mentaar „Eenheid of fascisme".

De motie-De Groot
De namens de communistische fractie
door de algemeen secretaris van de
C.P.N., P a u ) de G r o o t , Ingediende
motie luidde
De Kamer, kennis genomen heb-
bende van de regeringsverklaring
non 20 December 1948, dringt er

de regering op aan, de Neder-
landse strijdkrachten in Indonesië
opdracht te geven onverwijld het
vuren te staken.
De volgende letten ven de Ttor«ede-
Kamertractte van de Bartfl van de
AAeM hebben tegen dB motte gestemd
en <kn hum goedkeuring; eebedbt aan bet
schieten, •

Van den Bom
Van der Brug
Burger
Donker .

- - - .
Van der Goea van Naters

Eenheid of
fascisme!

I \ zitting van de Tweede Kamer op
L' Maandag jl. had een historische

beteken!?. Niet alleen door bet
onderwerp, cte koloniale oorlog, dat be-
handeld werd, maar vooral omdat deze
zitting een demonstratie was van toe-
nemend fascistisch gevaar te ons land.
De Kamer vergaderde onder bewaking
van marechaussee en militaire politie,
die zich tn de gangen, welke alleen voor
Kamerleden to&gïUilïelïjk zgn, verdekt
hadden opgesteld, in óe nabijheid van
de plaatsen der communistische aJge-
vaardlgrden. Voor de poort stond de
terroristische „Steun Wettig- Gezag"
ongesteld en rondom het Binnenhof
Inon&en de rauwe kreten van brood-
dronken, of gewoon-dronken, fascis-
tische jongelingen.
Op de publieke tribune werd een vrouw,
die haar zoon op lulde toon terug-
vroeg, door een persoon In burger op
moffen-manier In hét gelaat geslagen-
De politie grtnnltta...
De Mttlng zelf gaf een beeld van
schakeling, zoals dte uit de
Hltler-parlementen bekend ia.
De beraadslaging ging over leven en
dood van honderdduizenden, over de
vraag of Nederland een beschaafd land
of een roofataat geworden la.
Maar öe andera zo .breedsprakige reac-
tionnalre Kamerleden maakten het kort,
Als het om de koloniale roof-oorlog
^aat. vallen alle verschillen tussen de
kapitalistische woordroeröêrs weg. De
anti-revoluUonnalr Sciiouten verklaarde
rtlet meer in de oppositie ta zftn en
schaarde zich achter Dreea.
WeJter deed hetzelfde en verweet Wie
regering alteen* dat 23 nfet eerder naar
tiem geluisterd had.
Dominee Zandt, die gewoonlijk uren-
lang over het vaccinatie-vraagstuk
spreken kan, beperkte er zich toe Gods
zegen over de regering af te smeken.
Cr is geen andere oppositie meer In tiet
Nederlandse Parlement dan de commu-
nistische. De communisten, alleen ver-
tegenwoordigen bet werkende volk te-
midden van deze sch^n-d&mocratie, die
de naakte dictatuur van het koloniale
Kapitaal omhult.
De woordvoerder van da P.v.d.A, over-
trof süohzelf la krulperige onderdanig-
heid" aan dit kapitaal. Wfl raden alle
leden en aanhangers van de P.v.d.A.
aan, de letter-lflke tekst van de rede
van het adellijk opperhoofd hunner
partt] te lezen. Die rede had op gramo-
-Joonplatea opgenomen moeten worden,
zodat et) de koude, arrogante stem had-
den kunnen Horen, waarmede déze man
•oissï- allerlei ..pietluttige- «Qna-few£9tl<$
sprak. Zt)a enige Korg was de wttze
waarop de elementen van Indonesische



MWB zijn nog mot in ,
U bent met uw gedachte een beetje
te ver gegaan! Het is overigens
nergens voor nodig, dat er poïïtïe-
bewak±ng in de gangen van dit ge-
bouw Is. Dit' alles wjjst op de
zewiwacütlglheid, die er heer& bij
degenen, dt« zulke maatregelen
hebben genomen. Wat ons betreft:
wij blijven er jj&coud onöer, want
wij hebben wel andere dingen mee-
gemaakt en daarvoor niet ons kof'
fertje gepakt."

Deze laatste opmerfclng bracht ook de
heer Vorrink, die langs het stenögra-
fedbetje op en neer wandelde, tot
kalmte.

Bommen op open steden
Dé Regeringsverklaring1, aldus ver-
volgde De Groot zijn rede, die heden-
middag is voorgelezen, gelijkt In alle

i opzichten op alle vorige verklaringen;
! ze is even inhoudloos, even ondoorgron-
! delifk, heeft even formalistische kron-
i Relingen en is even onwaarachtig als
! vorige verklaringen. Als alttfd deelt de
: Regering ook nu geen concrete feiten

. MOESO,
MOE3O was sinds 18%0 de stand-
11 vastige str^der tegen de kolo-
niale overheersing van a#n volk, een
man wiens «aam door iedere Indo-
nesiër, zelfs #tfn grootste vijanden,
met achting uitgesproken wordt. In

"
.

de "gevangenissen, ballingschap:, moeK
Itike illegale arbeid, heeft h$ zijn
volk trouw gediend, onbaatzuchtig,
arm en eerlijk.
Misschien is het juist daarom dat
Jitj door dé aanvoerder van de P.w.
d.A. sto vuriff wordt gehaat.
Er moet voorden gevreesd dat Sfoeso
in de strtyd ia Bevallen. Maar zelfs
een vermoorde tegenstander is voor
de edele tong van de P.v.d. A, -jonker
niet veilig.
In de Eamerisitting van Maandag
vonet h$ geen woorden voor het bom?
barderen van open steden door £#n
luchtmacht, doch poogde nog de na-
gedachtenis van Sfoeso te oegoedelen.
Tot in het graf vervolgt de haat
van de knechten van het olie-kapi-
taal tte edele strijders voor de mens-
heid. Dit bewijst de zedelijke verwil-
dering die thans in a& P.v.d-&.
hoogtij üiert.

Dit, mijnheer de voorzitter, stond van-
ochtend In „De Volkskrant*'. Al» dit
juist Is, betekent het, dat deze nieuwe
militaire actie In Indonesië begonnen
ia met een bombardement utt de lucht
op een open stad, met een aanval uit
de lucht op een open ^stad, op weerloze
vrouwen fin kinderen, op milHoenen In-
gezetenen» zonder enigr voorafgaande
waarschuwing. Dat g-aat nog: iets ver-
der dan de Duitsers in 1040 In Rotter-
dam hebben gedaan? dfe hebben ten
minste nog gewaarschuwd.
Wanneer ae ^eer Romme hier spreekt
over bet Nederlandse karakter van de
troepen, dan twttfel ik nisf aan het Ne-
derlandse karakter van de longans zelf,

Een oombardement op een open
stad 19 echter in strijd met het
Nederlandse karakter. Wanneer,
de heer Romme dit hier zonder
protest laat voorbij gaan, moet ik
constateren, dat zfln onderschei-
dingsvermogen tussen Nederlands
en Duits karakter zeer veel te
wensen overlaat. Dat eerste op-
treden stempelt de gehele acfle
reeds als in strijd zflnde met alle'
opvattingen van volkenrecht, men-
selijkheid en beschaving.

Wie zal de verklaringen over recht en
vrijheid, die men met bommenwerpers
brengt, ernstig nemen? Laat de regfi-
iring de rapporten over Zuld-Celebea
publiceren, dan aal het Nederlandse.
Ivolk, weten, welke vrtfheid er bedoeld:
'wordt! In het optreden van de regering]
jzaï iedere onbevooroordeelde toeschou-'
wer slechts jiet vaietrecht kugnen zien.
Van der Goes van N a t e r s ;
Moe&o!
De Groot : Moeao is een held,

D£ Voorzitter: Wat u spreken ïot
de voorzitter en niet tot andere leden
van öe Kamer?
De heer De Groot: I>an moet men
niet de onbeschaamde moed hebben een
held als Moe&o te belasteren. Ik ben
verontwaardigd nu dergelijke interrup-
ties hier worden gehoord van <feae ~"J~

Als Tsaldaris.»..
De G r o o t vervolgde z^n rede met de
vraag: Met welke redenen motiveert de
Regering nu haar optrecen? Zöj spreekt
over bestandsschendingen. Over welk
bestand heeft de Regering het? Ia het

(Zie verder pag* t)

van dei* uoes van water»
Houw
Vaneenden
De Loor
Posthumus
Ruygen
Schep*
ScNermerhorn
Schllthuls -,
Van Slsen
Stufkens
Tendeloo (mej.)
Tuin
Vermeer
Vondeling
VpriHnkVpriHnk
Wille ms
Het PvdA-Tweede-Kamerlld J. de Kadt,
was even voor de stemming de Kamer
ultgeglipt,

In naam van onze socialistische beginselen: VUUR!

Jonkheer v. d. Goes van Ndters:

Rede ter verdedigihg van
koloniale roofoorlog

Hieronder gwen wtj de rede weer, d&e
joDflflhaar mr. Van. der Goes van Naters
namen* ae P-v.d.A.-£Faotie op 20 Dec.
j.l. in de Tweede Kamer heeft gehouden.
De cursief gezette regete aQn toelïcb-
tto^en van one. (Red. W.),
De Heer v. d. Go» begon aOa volgt:
„Mijnheer de Voorzitter! in do afschu-
welijke realiteit van dit ogenblik wil ik
beginnen met mijn verbondenheid utt te
spreken met de constructieve elementen
In de republiek en — dtt moet ik er aan
toevoegen — wil Ik ml] uitdrukkelijk
dlstanciëren van hen, die buiten deze
Kamer en In deze Kamer al lang gejaagd
hebben naar een gewelddadige oplössEng
van dit conflict. Ik zeg tegen hen —
om de woorden te altere n, die prof.
Romme tegen de communisten heeft ge-
bruikt —: nul l a communie»."
Geen gemeenschap dus met Wetter en

Gerbrandf ten Half uur (
Van der (*•.*£ van Katers me. tfelter en
G&rorandy tegen het voorstel der Com~
nwnisten vóór een „gewelddadige oplos-
sing" en bezegelde h$ desse gemeenschap
met Tiet oloed, dat op dat ogenblik
Indonesië vloeide*
Spr. vervolgide met te verattoreoj d»t in
de afgelopen twee jaar dmbe keer over-
eenetammixig is berêürt met de Indone-
siërs en dat zQ d(e overaensteinindintg;
dunte keer hebben terug^eixxcnefli, waar-
door een vartax>UKren$crisd6 was oot-

Hij vergat te «eggen dat de koloniaten
in Batavia zich met toestemming van
Den Haag nooit aan een afspraak heb-
ben gehouden. Sprekende over de aan.
leiding tot het nieuwe „geschil" noemde
v. d. Goea van Naters
punten.

Tweede Kerstdag grootse herdenking gevallen verzetsstrijders
Hiervoor wordt verzameld
op het historische Water-
looplein om 12.30 om van-
daar in optocht naar de
Oosterbegraafplaats te
marcheren.

Op het kerkhof zelf ral
een défilé plaatsvinden.
Het muziekcorps Forzan-
do zal toepasselijke muziek
ten gehore brengen, ter-
wijl het koor „Morgen-
rood" zal zingen.

Kameraden. Dit is niet
een herdenking zonder
meer. De toestand is voor
het Nederlandse volk drei-
gend genoeg om juist bij

f '} herdenking/ 'e l of te
V' te leggen, V. strijd
voor de vrede en tegen
iedere vorm van fascisme
voort te zetten.

Wij strijden in het heden
en in de toekomst voor de-
zelfde idealen als waar-
voor deze kameraden zijn
gesneuveld.

Maakt door uw deelname
aan deze betoging een
massa-appèl voor de
voortzetting van de strijd
voor vrede en recht.

Komt dus allen tweede
Kerstdag om 12.30 uur
naar het Watertcoplein.

GERBEN WAGENAAR SPREEKT HERDENKINGSWOORD UIT

Hy sseide:
„In de eerete plaats dan het punt van
het Inzetten v,an de Nederlandse troepeh,
.waar ook In Indonesië, waar een toe-
stand van onveiligheid bestaat. Het Is
beRend, dat deze term „toestand van on.
veiligheid" niet in onze wetgeving voor-
komt, maar dat hij door de heer Hatta
zo is omschreven In zijn aide me mol re.
Ik accepteer.die schets. Ik vind het een
duidelijk kenmerk en was men maar ge-
bleven bij de consequenties van die
schets, Immers, de aide me mot re van
de heer Hatta heeft ten aanzien van het
inzetten van Nederlandse troepen tn die
omstandigheden, en ook In noodgeval-
len gezegd: ja! Daarnaast heeft de repu-
bliek, maar het Is moelltijk te bepalen
wie de republiek verder als geheel Is,
gezegd: neen!, terwijl, voor zover ik
meen *e weten, de Mogendheden, die wij
als vrienden beschouwen in de wereld,
er „ja" op zeiden. Wij weten, dat de
republiek over dat inzetten van dé
Nederlandse troepen, daar waar orde en
rust waren verstoord, later met een
amendement is gekomen, nl. dat dit al-
leen zou gebeuren met de toestemming
van de federale Interimregering. Toen
was practische politiek niet meer moge-
lijk."
(Zoals Hitter gezegd stem, hebben: Ja,
als juttie Nederlanders mijn „Betcfcs-
toehr" «iet toe vaülen laten, dan ia prac-
tische politiek niet meer mogelyJej dan
ga tk schieten J.
De heer v. d. Goes van Katers vrar-
voigtiie:
.,Op het ogenblik Is er nog geen federale
interimregering, maar als een dergelijke
federale Intenmregering er wel is. Is
het denkbaar, dat zulk een nieuwe reg«-
federale interimregering er wel is, Is het
stand komende, die zij op korte termijn
moet oplossen, de zaak riet meer zou
kunnen verwerken. Het is denkbaar, zeg
Ik, dat die federale Interimregering de
toestand niet meer zou kunnen verwer-
ken en genoodzaakt zou zijn ontslag te
nemen, omdat In dat geval Nederlanders
en Indonesiërs tegen Indonesiërs zouden
moeten vechten. Het Is denkbaar dat
die Interimregering dat niet zou kunnen
dragen en ontslag zou netnen. Dan is die
consensus met de federale Interimrege-
rtng niet mogelijk. En dan juist Is er
ro'n Kritieke periode, waarin het gebruik
van troepen noodzakelijk zou kunnen
zijn. Dit zou dan niet te verwerken en
ook niet te verwerkelijken zijn. Het Is
ons bekend, dat de leiders van de fede-
ralisten daarvoor zijn teruggedeinsd en
daarom was het stellen van dit amende-
ment door de republiek niet reëel."
WaarschwnlyTc ornaat ae. Republikeinen
Spoor niet als opper&evelfteb&er over
hun troepen lustten!x

.-Het tweede punt, nauw «a men hangend e

met hef eerste. Is de els, naar mijn
mening terecht, door de Nederlandse
Regering gesteld — een eis, die ook door
het buitenland als volkomen redelijk is
geaccepteerd — van het unlfied oom-
mand- De Republiek kon zloh daarmede
niet verenigen. De door haar voorge-
stane gemeenschappelijke generale staf
zou in werkelijkheid niet meer zijn dan
een adviserend college, dat zou behouden
twee leiders, twee bevelen, één over het
federale en één over het Nederlandse
leger, waarbij vaststaat, dat het federale
le«er praktisch gedurende een reeks van
jaren alleen zou bestaan uit de T.N.I.
Ook dat was niet te verwerkelijken."
.Precies.' Bet vxu «te* te verwerkelijken.,
omdat de kolonialen nu eenmeal verlang-
den, dat het zelfstandige leger, Oat <Je
vrtjftetd kon verdedigen, moest ver-
dwynen.
Hu gtog bfenra OHIÏT op de kwestto dar
bestandBscJnenaiinigBo eh condtadeeMe:
„Daarom was het dus niet mogelijk, met
de republiek tot overeenstemming te
komen.
Ik geloof echter niet, dat dit mag terug
slaan op d* persoon van de heer Hatta
en op zijn groep. Het is de Kamer be-
kend, dat Ik, met vier van onze mede.
leden, het voorrecht heb gehad, In Ba-
tavla direct contact te onderhouden met
de Regeringsdelegatie. daaruit is mij ge-
bleken, dat het oordeel van onze onder-
handelaars over Hatta als onderhande-
laar uitgesproken gunstig was. Ik zie
geen enkele reden om dat oordeel nu te
veranderen — ik kom hierop straks nog
terug, want Ik acht dit een kwestie
van groot gewicht — en daarom be-
treur Ik — het spijt mij, dat ik het zeg-
gen moet —, als schadelijk voor 's lands
belang, het artikel, dat prof. Romme
vandaag In „de Volkekrant" heeft ge-
schreven. Ik wil het slot van dat artikel
hier citeren- De schrijver zegt daarin,
uitgaande van verschillende mogelijk-
heden van motieven van Hatta:

„En ali hij dat alles dan deed met
dé beste bedoelingen, met de beste
bedoelingen ook Tan Malakka en de
zijnen In het zadel zette" — ik heb
er nooit van gehoord, dat hij Tan .
Malakka „met de beste bedoelin-
gen1' in het zadel zette, dan geldt
van deze man, wat voor de staatsr
man het meest vernietigende is: dat
hij erger heeft gedaan dan een mis-
daad, dat hij fout heeft gehandeld.
Dan verdient hij, dat het Indone-
sische volk en dat de wereld het
enige doen-wat in zo'n geval over-
blijft: zich van hem afkeren en hem
als staatsman verachten."

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dit ge.
schijf nu — op dit ogenblik — strijdig
met 's lands belang en Ik vind het een
fout, al zal Ik my geenszins' daarom van

(toe verder gag. t J,

spraK. bgn enige zorg waa aa WLJZO
waarop de elementen van InfloneaJachs
afkomst, die cue land vwraden hebben,
ten bate van de maehtawaaa van het
olle-kapltaal net beet' kunnen worden
gebruist.
Qeen communistische argumentatie
spreekt zo (JulfleltJH over het totale ver-
val van de voormalige sociaal-demo-,
cratle sla het kennisnemen van deze
rede.
Niets kan de leden van de P.7.«J.A. zo
duidelijk -de gBlgksch&lceUng tn hun
«gen partfj aantonen, dan de wflze
waarop hij de „afwijkende,mening van
enkele fractfe-leden" weergaf. Deze „af-'
wükende" Kamerleden van de P.v.d.A.
was een spreekverbod opgelegd: Hun
namen mochten zelfs niet genoemd wor-
den en z(j zelf waren te laf om In het
openbaar verantwoording voor hun
houding af te leggen.
Meester Jonkheer van der Goes van
Naters deelde den vc4ke mede, dat er
een klein meningsverschil In zijn frac-
üé bestend. Daarmee basta. „Maul
halten" Is de nieuwste vorm, ook van
party-democratie In de P.v.cUA..
De mottè-De Groot verlangde een uit-
spraak van het grootste belang: voor
of tegen voortzetting van de slachting!
Op de communisten na, stemden alle
Kamerleden van öe P.v.d.A.. voor voort-
zetting!
De „linkse" held De Kadt was de enige,
die zloh uit de voeten had gemaakt,
ma&r zulk een houding Is nog erger dan
die van z$n bentgenoten, die, stuk voor
stuk, de persoonlijke rerantwoordeltjk-
helct voor de roof-oorlog In Indonesië
door hun uitgebrachte stem op zich heb-
ben geladen.
De tfjd zal komen, dat hierover recht
gesproken zal worden en dan zal men
zich niet op anonieme „afwijking" kun-
nen beroepen.
Het op stotterende'wijze uitgesproken
antwoord va.il minister Sassen paste In
het van fascisme doordrenkte geheel.
Naar Amerikaans gebruik kwam hö
met „geheime documenten" voor de
dag, die uit het archief van de republi-
keinse opperbevelhebber weggenomen
zouden zfln, en die de angstwekkendste
krtjgsplannen tegen de Nederlanders
onthulden.
Men kreeg de Indruk, dat niets meer
of minder dan een Invasie in Nederland
heeft gedreigd! Op die rede ging geen
mans tn, het was ook de moeite niet
waard.

Machtsvertoon, terreurgroepen, gelijk-
schakeling, oorlog, het sijn alles kop-
pen van dezelfde draak, het fascisme.
Drees liet daar In zijn verklaring zelfs
geen zweem van twijfel over bestaan,
toen hij zfln regering vergeleek met de
fascistische mlnderh&lds-regerlng van
Tsaldarls In. Griekenland.
Zover is het gekomen! Dat wil zeggen,
zover gaan de machtslusten van hen,
die tn het na-oorlogse Nederland hun
tijdelijk bewind uitoefenen.
Kaar zjj rekenen zonder de waard. Wie
de weg van het fascisme opgaat, zal'
door de antl-fascistlsohe strijd versla-
gen worden! Het fascisme was onder
Hitler een geduchte macht. Maar Hitler
is doodben Seyss-Inquart heeft de strop
gekregen, die hem toekwam. De rugge-
graat van het fascisme Is definitief ge-
broken, en wie het wil doen herleven,
zal dat tot zijn schade ondervinden.
Maar- zonder strijd, zonder eenheid la
dit niet mogelijk.
Hebben de arbeiders van de P.v.d.A. en
het N.V.V. lust om onder een regering
van hst Grieks-fasolstische type te
leven?
Zo niet, dan is nu de tija gekomen om
met hun partij- en hun ïakverenigings-
lelden te breken en de eenheid met de

tot «tand te brengen.
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Vervolg zitting Tweede Kamer '

Nederlandse arbeiders zullen geen
Nederlandse Tsaldaris dulden

De verantwoordelijken sullen hun straf
niet ontlopen

(Vervolg wwt jwff. D
misschien het Itenvtlle-dictaat dat het
Indonesische volk en de Indonesische
republiek met de bajonet is opgelegd?
Geen volk dat naar vrijheid streeft kan
zulke accoorden, zulke bestanden er-
kennen. Ik kan mil indenken, dat Indo-
nesiërs zich individueel daarbij niet
neerleggen, evenmin als wü het gedaan
hebben, evenmin als de Nederlandse
verzetsstrijders het gedaan hebben
tegenover de Duitse tavallers en voor de
Duitsers op de knieën gezonken zmL
Bovendien: deze beatandssouendingen
zijn eenzijdige beweringen van Rege-
ringszijde; Is daarop enige controle?
Enige controle ia daarop niet geweest.
Zelfs de Commissie van Goede Diensten.
die men toch niet van democratische ge-
voelens verdenken kan. heeft ook be-
standsschendingen geconstateerd van de
zijde van de Nederlandse troepen, in
haar rapport aan de Verenigde Naties.
En bovendien de afkondiging ' van het
Bewind Indonesië in Overgangstijd
(B.I.O.) is toch één van da kapttaatete
bestandssohëndinren dié van de zjj«
van cie Nederlandse regering plaats
haddan.
Er Is In de Regeringsverklaring maar
één heldere passage voor m U, en dat Is
daar, waar de Regerfng-Drees rlch zelf
op één Hjn stelt met de Griekse Rege-
ring-Tsaldarls. Het zal u toch wel be-
kend zijn, dat deze Regerlng-Tsaldarls
in Griekenland door de openbare mening
in de gehele wereld, en terecht, ats een
nazi-Regering wordt beschouwd, als een
Regering, die het wereldgeweten her-
haaldelijk en terecht, in opstand heeft
gebracht, Nog onlangs werd bekend, dat
een meisje van 15 'aar door deze Rege-
ring-TsalcIaris Is terechtgesteld en dat
de politieke commissie van de Verenigde
Naties heeft moetenJngrijpen om paal
én perk té stellen aan de wreedheden
van deze Regering.
De V o o r z i t t e r : Ik moet de geachte

; afgevaardigde verzoeken, de Regering
van een bevriende natie buiten het dejbat
te laten. Anders zou ik deze passage uit
hst stenogram moeten laten schrappen.
De G r o o t : Deze redering is door de
Nederlandse Regering zelf In het debat
gebracht. Maar deze parallel, cle in de
ïlegeringsverklaring getrokken wordt,
het zich vergelijken met een buiten-
landse Regering, die uitsluitend op ge-
weld steunt, op buitenlandse steun en
OD wapens, die zü van het buitenland
krijst, is on zichzelf reeds een veroor-
deling van de RegerinesnoHHek. Daar-
nwöe nlaaist deze Regertner zich bulten
het Nederlandse volk. Daarvan moeten
de Nederlandse arbeiders en de' Neder-
landse werkelrjke democraten — niet
democraten met de mond. maar met de
daad, goede nota nemen en waken tegen
de mogelijkheid, dat de Griekse politiek,
die thans in Indonesië aan de das wordt
ïel«ïd, ook in Nederland een ernstige
bedreiging wordt.

Woordbreuk tegenover de
kiezers

'Voor de vertiesingien hebben de partöenv

!|€*agEU. ^ Het <

vinden, dat de Nederlandse arbeiders-
klasse die weg niet zal opgaan.
211 Is Ir. staat spoedig een einde te
maken aan een dergelijk beleid, wan-,
neer zij zloh aaneensluit en wanneer zij:
de krachten, die zij bezit, op de juiste!
wijze gebruikt. Dan kan zij een demo-,
orallsehs regering tot stand brengen}
Het optreden van de huidige regering In:
Indonesii zal haar eigen val verhaasten.
De regering te in Indonesië in het stryd-.
perk getreden, en zjj waagt aas land en;
onze Jongens er aan, tegen krachten, diej
vele malen sterker zijn dan zg. Door,
weennachtsberlebten mag men zich niM;
laten Imponeren. -Wij weten wat zj:
waard ztln.

Men 'kan door de verovering van
Djokja of andere steden op Java en
Sumatrs het stelsel niet redden:
Het imperialisme in O.-Aitë stort
Ineen. Generaal Spoor zal het niet
meer kunnen tegenhouden, want
Tsjlang Kat JSJek heeft h«t reeds
verloren. L

Wie meent met een actie als deze het
Imperialisme te kunnen redden, zal tet
tegendeel ondervinden en zal zien, dat
Indonesië Set graf wordt van het tmpe-:
rialisme. De Volkskrant voorspelt een:
lange, bloedige guerllIastrHd In de ber-
gen Deze staat Inderdaad te wachten.
Wanneer in Azië op het ogenblik, en ook
elders, de machten van het verleden
slagen worden toegediend, dan Is het
altfjd begonnen met een guerllla In de
bergen, die daarna echter in de vlakta
komt afdalen.
„Het ia moeilijk hierover te spraken."
Paul de Groot apreekt verder op zachte
toon, „want wij treuren mee en voelen
mee de amart van hen, die In deze dagen
van htm leven worden berooft), of zü
mUttair ztjn of burger, Nederlander of
LodjomsSSr, of het vrouwen, mannen of
Minderen ztfn. Wij voelen diepe deernis
en aebben medeësroel en acbten het
ome plicht die utt te spreken tot de
mloedera en echtgenoten, dte ttans staan
temidden van bet ontketende eeweüd.' tot
hen; dde dag en nacbt in doodsangst aan
hira tainderen en , m armen demtoen.
Wat ons betreft, de communisten in deze
Kamer en daarbuiten, wij kunnen.daar-

zonder gewetenswroeging denken
lat uaj de enigen tn dit (amd zijn, wier
eterKiriver Is. Omdat wij de enigen

zijn geweest, ook in deze Kamer, die In
1945 al bij_ de Grondwetswijziging, toen
artikel 198 werd gewijzigd, .waarbij de
dienstplichtigen dwang, werd opgelegc
om naar overzee te trekken, met onze
beperkte krachten alles hebben gedaan
wat tn ons vermogen lag, om de ramp
te verhinderen, die wij hieruit zagen
voortkomen en die nog
einde Is.

lang niet ten

Wij beloven diegenen, die In ons hun
vertrouwen hebben gesteld en al dle-
isnen, die thans gebukt gaan ondsr een

>d, dat, naar wfj.-dachten, reeds achterPeS
dat wij onvermoeid verder

tn tot alle Nederlandse ge-
ons volk lag,
zullen strljdei.
zinnen hun zonen en .vaders weer terug
nebben en tot de vrijheid In Nederlanc
en In Indonesië zal hebben gezegevierd
Wij beloven fiuri,.w[J zweren hun, dat z(
er van^overtuigld kunnen zijn, dat de

Vier
tommunistische

moties
Voor hogere lonen en

gratificatie
De communistische fractie diende gis-
ermiddag, bij de behandeling van de

begroting van Sociale Zaken, een
'fertal moties in.

1. De Kamer, van oordeel dat de hui-
dige lonen onvoldoende zijn om in de
kosten van het levensonderhoud te
voorzien, nodigt de regering uit die
maatregelen te nemen, welke loons-
verhoging mogelijk maken.

2. De Tweede Kamer der Staten
generaal dringt er bij de regering op

aan het college van rljksbemiddelaars
machtigen tot het geven van de

vereiste beschikkingen waardoor aan
de particuliere ondernemers' 'de vrij-
heid wordt verleend tot het uitkeren
van een Kerstgratificatie aan hun
lersoneel, met de bepaling, dat voor
lit jaar de grens, vastgesteld in de
beschikking van 19 April 1948 wordt
verhoogd tot 4%.

(Wij tekenen hierbij aan, dat door de
aanvaarding van deze motie een 2%
gratificatie zou uitgekeerd kunnen
worden door de ondernemers, die hier-
toe bereid zijn).

3. De Kamer, overwegende de moei-
lijke omstandigheden waarin de ge-
zinnen van de D.U.W.-arbeiders ver-
keren, van oordeel zijnde, dat hierin
onmiddellijk verbetering moet worden
gebracht, nodigt de regering uit op
dracht te geven tot het uitkeren van
een Kerstgratificatie en gaat over tot
de orde van de dag.

4. De Kamer, gezien de grote nood,
die in het bijzonder bestaat bij de
ouden van dagen, verzoekt de rege-
ring de uitkeringsnormen in overeen-
stemming te brengen met de wensen
van de Bond van Ouden van Dagen
neergelegd in het adres van 12 Oc-
tober J.I.

De stemming over die communistische
voorstellen vindt hedenmiddag plaats.
Voor ons Kameroverzicht verwij-'
zen wij naar elders in dit blad.

P <i éS A «l/»*.;-!» ,*„„™

De beurs was
tevreden

De beors was Maandag temden. De
peculanten brachten hun stemming tot

uiting door voor. aandelen van koloniale
Hidernenüngw belangrijk meer te We-
en dan vorige week.
mmere, een koloniale oorlog Is een oor-
og tot veiligstelling van de koloniale

wfiisten. En als de koersen stijgen, zeg-
gen de aandeelhouders dus: onze yoor-

uitzicnten stijgen!
Oe kners der aandelen van de Handel-
maatschappij Amsterdam steeg met
15%, Amsterdam Rubber 20%, V*r-
stentanden en Koninklijke Olie 7%.
De Btlllton Maatschappij (Bauxiet op
Banka en BUliton) kondigt aan dat z§
in lMO-'46 een winst van 7,45 mfflloen
gulden heeft behaald, tn 1947 bedroeg
de winst alléén 2,48 miUioen, samen dus
10 miPJ-a.n gulden.
>e Ht .dse Bank Unit. > voorname-
lijk in de koloniale genleden werkt,
msldt dat de gang van zaken In het
eerste halfjaar van 1918 ,,zeer bevredi-
gend" was.

N.V.V.-bestuur laat
zich door Neher

„voorlichten"
De heer Neher, va» wie Is bekend, dat
hij sinds lang op het standpunt van er
op los slaan staat, heeft Maandag op uit-
nodiging van het bestuur van het N.V-V.
de raad van het verbond omtrent Indo-
nesië voorgelicht
De bqeen&omst van de nocddbeeturen
v» de bfl het N.V.V. aangesloten bon-
den vond plaats ia het gebouw van d*
DiamantbewerkETsboniI te Amsterdam.
Zoals te verwaonten, keurde de raad de
koloniale oorlog goed door de „wens" uit
te spreken dat fcfl zo spoedig mogenjk
worde beëindigd. Het ene beslissende
woord, rul. staakt het vuren en trekt
de troepen terug, kwam niet over de
lippen van Kupers en Ad Vermeulen,
de bekende medewerker van fascist
Woudenberg.

DOORZETTEN
Pools protest tegen
Nederlandse agressie

Het Congres van de Verenigde Poolse
Arbeiderspartij, dat op dit ogenblik tal
Warschau bijeen Is, heeft de volgende
resolutie aangenomen:
„Het Congijes van de Verenigde
Poolse Arbeiderspartij 'protesteert
met verontwaardiging tegen de Ne-
derl»ndse agressors, die hun ware ge-
zicht van oorlogsaanstichters in
dienst van het imperialisme hebben
getoond. 'Het Congres zendt zijn
broederlijke groeten aan het Indone-
sische volk, dat strijdt voor zijn vrij-
heid en onafhankelijkheid."

BRENG DE WAARHEID ONDER DAK
ledere cent voor De Waarheid is een slag tegen de reactie
Meer dan een nulb'oen gulden werd reeds door de werkers van Nederland
Bijeengebracht voor de bouw van een eigen krantenbedrijf.

De Waarheid bouwt
Nog ruim 100.000 gulden zijn nodig om De Waarheid geheel onder dak te
brenge

\ D ..ant een steentje bijdragen door intekening op de 3e Obligatielening
of door het schenken van steungelden.

der

INSCHRIJVINGSFORMULIER
4 pCt. Obligatielening 1948 van De Waarheid

Ondergetekende

Naam:

Adres:; ^ . .

Plaats:; „ '
verklaaH, hiermede in te tekenen voor e«n bedrag van:

(in -letters) .. '.

(in cijfers) ,

op de 4% Obligatielening 1948
Handtekening;

MINISTER JOEKES heeft Dinsdag 1
1*1 de Tweede Kanier mèdegedeeli

bereid te zifn de twintig stulvei
duurtetoeslag ook aan de Jongere gi
luwden, beneden de 28 jaar, toe 1
kennen.
Hoe armzalig ook op zichzelf, hóe g*
ring ook la vergelijking met de mllllai
den, die
kapitaal

dat veel l

, die ten behoeve van het kolonls!
kapitaal worden uitgegeven, is deze to<
zegging toch belangrijk.
Niet zozeer om hef bedrag,
weinig is, maar om het Ie
loonjfictator van de P.v.d.A, , ____
was een stapje verder over de brug l
komen.
Het uitsluiten .-van 23- jarigen van c
gulden duurte-toeslag was een daad va
grove willekeur. Z$ blijft dit nog steet
voor de kostwinners en voor de ong<
huwden; die tn de meeste gevallen no
op hogere, of ten minste gelijke koste
zitten als de gehuwden..
Kort geleden echter heette het nog ds
de uitbetaling van de toeslag, zelfs as
de gehuwden, totaal onmogelijk was.
In alle toonaarden werd dit liedje doe
alle partijen gezongen, met uitzonderin
van de Communistische Partij.
Zij was de enige, die deze els met kract
stelde. 12 November, bjj de aanvang d€
.begrotingsdebatten, diende de commi
nisUsche Kamerfractie reeds een motl
tn, die de toekenning van de duurt*
toeslag voor gehuwden eiste en voc
allen die daarmee gelijkgesteld kunne
worden.
Met uitzondering van de Communist
sche partö, stemden alle partijen tegel
Nu is Joekes b(j zijn verzet tegen oez
eis een stapje teruggeweken, gecamoi
fleerd natuurlek als een -toezegging aa
ztin partijgenoot Van den Born, die (
in November Kftlf nog tegen was.
Niet alleen bji de regering is dit terug
wnken merkbaar. In verschillende b(
draven, waar de arbeiders en arbeidster
hun eisen hadden gesteld, bereikten z
succes.
Waar ligt dit alles aan? Is ininlste'
Joekes plotseling royaal geworden? Zflj
de ondernemers minder op winst belust '
Zeker met. Het geheim schuilt hierin
dat de arbeiders In de laatste weke:
het wapen van de staking In verschei
dene gevallen hebben gehanteerd. Zo
lang er slechts werd gevraagd, zolan
het bij -mopperen fcleef, zmang me
achter de bestuurders van de urne aa
bleef hobbelen, werden de arbeiders ai
gescheept. Maar voor de staking hel.
ben de kapitalisten angst, en die
werkt zich ook uit op de regering.
De staking massaal^ gesloten, zonde
werkt zich ook uit op
De staking massaal^
onderkruipers of verdeeldheldzaaler
der Unie-bondsleldingen te. dulden, is hè
werkzaamste middel der arbeidersklass
om zich tegen de verslechtering rai
haar levenspeil te verzetten.
Op het ogenblik is dit wapen noi
scherper geworden, door de oorlog, di
het Nederlandse kapitaal in Indonesi
ontketend heeft. Nu kan er geen enkel
terughouding meer zijn, bij' elke be
wuste arbeider of arbeidersvrouw, on
met klem hun boterham te verdedigei
en daarvoor de staking aan te binderj
Nu kan t . geen sprake meer van zjr.
dat men zich door praatjes ove
..wederopbouw" en .herstel" tot hè
olchtsnoeren van de buikriem laat be
wegen.
Want het is helder als «las dat van d
klasse, die bereid is een verwoestend
en misdadlee oorlog te ontketenei
nooit herstel of wederopbouw voor <j
werkers te verwachten is. De winste:
die zfl uit de arbeiders perst, gebrutt
Bij ndet h ervoor, maar voor haar eig«
doeleinden voor haar roof oorlog, Daar
voor neemt zB de overwerkte krachtej
van de arbeider, en daarvoor neemt z:
het leven van zon zonen.
De verontwaardiEinK. die hierover alou
bestaat onder de werkers, maakt hè:
verbitterder en scherper in hun op



werd voorbereid, is toen gèfcogenabraft
en ontkend. X*e vergcbirïende meerder-!
heldapartjjen wezen ki bun programs en
:verM«z4ngen een nieuwe n%14taire actie
'af.
; Wan nee r zij thans de regering steunen,
'dan breken zij hun woord aan de kie-
zers. Dat bewijst dan, dat iFJ hun man-
daat op valse voorspiegeling hebben
;verkregen. Het j* dan ook niet Juist,
dat os thans gevoerde oorlog onder-
jsteund wordt door de meerderheid van
•het Nederlandse Volk. (
Hierna diende P de Groot de motie m,
die eiste, dat het vuren onmiddellijk" ge-J
staakt zou worden. Hg zelde daarbij:.
„Elke arbeider en arbeidersvrouw,
elke ware democraat en ware Ne-
derlander staat op bet ogenblik voor
de keuze. Zwijgen ëa diüilen betekent
•mede de verantwoord&lïiWieid op zich
.nemen' voor d* faseis&isclss oorlog, voor
de dood en het verdierf, .die in. Indonesië
worden gezaaid, Zwjjgen en d-ulden be-
teteent medewerken aan de herleving
van bet fascisme. Het is onze -plicht om
In veraet te komen tegen <Je regerings-
potitiek tm. onvermoeid deze politiek en
deze regerng te bestreden tot zfi af moet

Speciaal de P-v.d.A. heeft woordbreuk
gepleegd. De houding van deze partij Es
in flagrante strijd met elk beginsel, elk
programma-punt en elk congreebesluit,
waardoor zij tegenover de leden en aan-
hangers gebonden Is, Het Is duidelijk,
dat wie ook maar een laatste restje
socialistisch bewustzijn bezit, op het
ogenblik met die partij moet breken.
.Wie ndet alle ondersoheadlLngsverniogen
•mist. Biet, dat deze partij de weg opgaat
die na de eerste wereldoorlog door Mus-
•soüni is ïÊg^aan. Wfl ïaten ons nó&t van
de wijs brengen door het optreden van
zekere groepen In deze party — van
Trot̂ dsiiscih.e strekking -— dae een pla-
tonisch protest laten horec en flïe nadat
zij eerst vóór de ttitaetuding- van troepen
hebben gestemd, de regering- en de
P.V.3.A. door dik en dun hebben ge-,
steund, nu kom-en vertellen., dat wat er
'thans gebeurt, ta strijd la met het inter-
nationale recht Zoals sommdge predd-
kaniten uit de F.v.d-A. thans doen.

Kkur bekennen
Men moet er niet omheen draalen, maar
openlijk kleur bekennen en zich uit-
spreken voor of tegen deze regering!
Alles wat daar tussen ligt Is mede ver-
antwoordelijk. En zal zich mede hebben
te verantwoorden voor wat thans ge-
beurt, ledere arbeider moét thans weten
dat zijn arbeid niet bijdraagt tot herstel
van het land, maar dat hij voor de kolo-
niale roofoorlog werkt, dat hij niet
werkt voor de opbouw, maar voor de
verwoesting en vernietiging, ledere
arbeidersvrouw moet weten, dat zij
haar kinderen elke week tekort moet

•doen om de middelen te verschaffen tot
het doden van andere kinderen in Indo-
nesië.

i Dit besef is reeds ver in ons volk door-
i gedrongen en het zal nog groeien. Wie
iraeent hier Tsaldarie te kunnen naboot-
issh, vergist zich! Hjj kent het Neder-
•landse volk niet en zal spoedig onder-

Koloniale winsten
Gevefa & Co. — 48% dividend

Geveke & Co Technisch Bureau, leem on-

derneming, die voornamelijk ia Indone-i
siê" werkt, zal over de oorlogsjaren tot
en met 1947 een dividend van 4SJ%

uMflreren. i
In 1947 verdrïedubheld€ het batig saldo

slachtoffers van de» fascistisch» oorlog
In de koloniën gewroken zullen worden,
zoals de slachtoffers van andere fascls-
^sche oprlogen werden gewroken en dat
:£J, die de verantwoordelijkheid voor
leze daad dragen, hun straf niet zuJIen
m tl open. [

De koloniale rede van
v. d. Gqes van Naters

(Vervolg van pag. t,)

de geachte afgevaardigde de heer Rom-
me mat verachting afkeren. *
Mijnheer de Voorzitter! Het zal ook
per se niet de bedoeling van de heer
Romme zijn geweest — daarvan ben Ik
overtuigd —, maar hef Fs tooh niet een
prettige coïncidentie, dat vandaag In
mze handen is geduwd een communis.
:isch pamflet, waarin wordt gesproken
'an het verraad van,enkele omgekochte

sujetten van het soort van Hatta. Het
kan nooit de bedoel Eng van de heer
Romme zfjn, dergelijke argumenten te
ondersteunen, maar dan moet men dat
30k niet,
schrijven.1

. stemde tegen
De moties zijn Woensdagmiddag In de

Tweede Kamerzitting verworpen. P*
P.v.tf.A. stemde eveneens tegen. Alleen

de Communisten stemden voor.

Stort Uw bedrage op gironummer 511002, of door postwis&el, fïfede ten name van algemeen penning-
meetoter CJP.N. De Waarheid, Roemer Viaeeratraat 4, A'Sam, of aan en der agentschappen v. De Waarheid.

In'strijd met zijn bedeling,

-Hieraan voegde ^xr. het volgende toe:
„Ik vind dit roekeloos. Ifc betreur het,
Jat knappe staatslieden met verant-
woorde l Ijkheld a Fs sch rjjve rs n f et vo l -
doende verantwoordelijkheid blijken te
voelen. Drte jaar geleden hebben wij
geen plezier beleefd van een art i kef van
dezelfde schrijver, getiteld: „Week der
schande". Ik geloof, dat wij óók van dit
artikel geen plezier zullen beleven. Wat
Is het geval? Wie kan mij antwoord
geven, de geachte afgevaardigde de heer
Romme, of een van de geachte leden van
de Kamer of de Regering, op de vraag":
Waarom Is Hatta thans nog In Djokja
en heeft hij zich later interneren? Waar-
om heeft hij zich niet gevoegd bij de

(1.086.000 gulden
898:000 gulden In

tegen „slechts"

Deze dingen kunnen wij nu nog
niet beoordelen. Dit moeten wij rustig
afwachten. Ik getoof, dat het zeer on-
verstandig Is, deze figuur als construc-
tieve, opbouwende figuur voorbarig te
disquallficeren.
Hiermede heeft v. &. Goes van Naters
— ongewüd — het verraad van Satta
bevestigd.
Hfema kwam de spa*, op de termijn,
waarbinnen ,vea dte Hatta-groép eeö tain-
deaide verklaring omtrent cte Neder-
landse eisen wend verlangd.
Hri aaide daarover:
De Regering zegt zelf ïn haar verklaring
van vandaag:

„De daarvoor gestelde termijn Is
door een samenloop van omstan-
digheden korter geweest dan de
Regering gewenst had."

'Ja, Mijnheer de Voorzitter, dat Is ge-
laten gezegd, maar mogen wij ook weten
— het Is van onberekenbaar belang, wat
hier is gebeurd; ledere letter en ledere
minuut is van belang geweest —, waf
die samenloop van omstandig' J"
precies Is geweest?
Daarop zou Ik graag antwoord van de
Regering wllJen hebben, om de zaaf
beter te kunnen beoordelen. Het was eei
korte termijn,, maar het was een termijn
en die brief heeft de heer Hatta bereikt
er Is dus contact mogelijk geweest. Var
die mogelijkheid Is geen gebruik ge.
maakt; om verlenging van dte termijn i;
niet gevraagd, voor zover ik weet. Hier-
na dan heeft de Regering kracKterr
artikel 10 van de Renvilfe-overeenkömsl
die allereerst bestandsbepalingen inhlelr
die overeenkomst opgezegd.
Als ïk het goed heb uitgerekend, wa:
dit volkomen en régie, kon dat n t. vai
veertien dageti tot veertien dagen en

moest dit dus gebeuren aan het einde
"'an de 18de van deze maand- Ik meen,
lat die termij-n p reef es In acht genomen
s. Wij kunnen hot moeilijk uitrekenen,
nok door het verschil In tijd tussen hier
n Indonesië. Ik wil graag Otvestlgd

i ebbe n, of het juist fs, dat het had kun-
nen gebeuren 4 en 18 December en dat
'nderdaad met het oog op die datum de
Beëindiging l* gekozen."
Daarmee was dus de kous voor hem ctft

A.ls het uur waarop de eerste bommen
vielen en de eerste mitrallteurschoten
werden gelost, maar juridisch in orde
was. Set bloed, de tranen, de slacht-
">fferst de wreedheid van .&e koloniale
veroveringsoorlog — dat alles doet er
minder toe.

De üeer v. d. Goes-van Natera vervolgde:
Wij kunnen, verwachten/ door de mede-
lelingen, die ons bereikt hebben, dat

Woensdag a.a. de Veiligheidsraad zich
zal bezighouden met deze kwestie, dat
lus dan d-eze raak in de Internationale
ipini'e weer opnieuw belangstelling za
mdervinden. Ik zou willen vragen, of

mét het oog daarop nu, tk mag wel zeg-
gen eindelijk, eens voldoende maatrege-
len zijn genomen, met het oog op de
publiciteit. Is erjju een witboek van de
kant van de Nederlandse Regering,
waarin de feiten/ waarop Jn de Rege-
ringsverklaring wordt -gezinspeeld, nu
eens precies zijn gesteld, zó mogelijk met
lettert ij ke tekst, desnoods facsimiles van
onderschepte verklaringen van fnfH-
*ratie, waarin dan de fëidlng van de
•epubliek de hand had? Ik zou Het
ntèressant vinden, maar meen, dat wij

het allen Interessant vinden, en Ik ge-
loof, dat het zeker voor de buitenwereld,
•die het niet zo direct gevolgd heeft, van
buitengemene Interesse Is..
Is het juist, dat van die bestandsschen-
dfngen door de militaire observers van
de Commissie van Goede Diensten wel
wat meer Is gemerkt dan blijkt uit de
Interim-rapporten van de Commissie
van Goede Diensten zelve?
En a's dit juist [5, waarom fs er dan
minder van gerelateerd dan er van be-
merkt Is?"

weg. Maar de vraag, hoe ver'men prak-
ifsch er op moét-terugkomen en 'jïrak-
:lsch een deel—waartoe w|j bereid zijn
H«weêst •— bij de uitoefening Kan wor-
den gecedeerd aan anderen, l* een
zuiver politiek* beleidsvraag. Die vraag
leent zich niet tot wat dan In het alge-
meen maar ruwweg als arbitrage wordt
aangeduid. ,
Deze vraag zou. zich kunnen iepen tot
nediatie/ tot bemiddeling van enkele
loogstaande personen en Ik zou willen
leggen, dat van die bemiddeling, voon
:ovftr de mogelijkheden er voor aanwezig

waren, de Regerritg, voor zover mij be-
kend, ook zeker, gebruik heeft willen
maken en ten dele er gebruik van ge-

taakt heeft"
Dit punt afe-eüanddM hëbb-esndé, s*ng hij
rver tot de awtt, dfe <te T.N,I. epeeüit *
Ik kom dan nu tft het punt, wat op

iet ogenblik onae p Jicht is en Ik wil dan
,iu eindelijk met Instemming aanhalen
een zin uit dat artikel van dw heet-,
Romme, waartegen Ik dan verder zoveel
bezwaar heb gehad, de zin waarin hij
:egt, dat wij nu onvermijdelijk afbraak
jlégen, wat in dé toekomst weer moet
worden hersteld. .
Het w \ontzaglljk nror 'k een con-
structil >plossing te g t zolang de
situatie was, zoals ze was en zolang de
T.N.I. was, die ze was."

,
zaak van de vepdedüginne der Repubtbel;
docnr eem leger had errkemd, maar een

van het mditütainhama af-

Wat hembfö de hetë'optnie van de wereld
en het optreden tra» de Veiligheidsraad
interesseerde, dat was allfen maar de
vraag, of de regering.Drees wel vol-
doende ,goede verontschuldigingen voor
d& koloniale oorlog had vergaard.
Hierna Ifcwam óe verteg-enwoordigeir vaar
de P.v.d-A, te spreken over de kwestie
v£un de arbitrage. Hrj gaf daarover de
volgende, niet er^ heldere jurifdischie uit-

„Arbitrage Is technisch nfet mogelijk,
omdat arbitrage er Is om rechtsgeschil
ten tussen de partijen te beslissen. t
zou bijna zeggen: waren er maar rechts-
geschillen. Maar er zijn géén rechtsge-
schillen. -Er zijn alleen machtspolitieke
en beleidsgescniHen tussen ons en o1

repubHek-
Het js In confesso — leder arbiter zou
er klnderwerk mee hebben —, dat wj'
bezEttert de souvereinlteit over geh '
Indonesië; dat heeft de republiek for-
meel niet ontkend. Men wil er praktisch
op terugkomen^ dat Is al moeilijk ge-

r de keus gesteld ttwsen het „wet
constructieve!" voorstel van P. de G-root,
ym het vuren onmiddellijk te staken en
*tet „constructieve" -voorstel om het
vuren voort te zetten, kiest (te P.v.d.A.-
worman het vuren.
Bn terw$l b\j aich uitsprak voor voort-
zettfaa van het vuren houdt ft# mtoh voor
z&n etgen gemoedsrust maar benig met
„toekomstige" constructieve oplossingen^

cdteewde htór eetiat een dnenede udft
RegeoitingBTietiiklarkv, dte ade voiLet

uildt;
Regering heeft voorts door daden

doen blijken, hoe zij heohtte ook aan het
«rk rijgen
republiek/

De heer. v. d. Oóes haaide ihdierop eca
ufltt een ibrodhure van SJabrtür

welaswaar die nood-aam,

De heer v. d. Goeg zag Merkbaar (Bit
in de Republiek bet g<eval en

derhalve r

„Zolang dus dit probleem zo rag, was
een oplossing vrijwef onmogeJIjk, maar
deze oplossing zal nu kunnen 'komen en
dan zijn wij ook verplicht om haar niet
af te wachten, maar haar actief te be-
vorderen/'
Door te schieten!}.
$ bedoelde aan ook met het laatste\ „afschaffing" van h&t Republi-

keinse, niet van hfft koloniale leger \k pevft) kon volgens de spr. de op-

van h«t «JöiOlet
natuurlijk nooit gaan In de richting, zo-
als de ï C De Groot her voorgesteld.
Ik vinj h zeerlkomisi Mijnheer de
Voorzme|% om Ue'heer Dë"Groot en zijn,
medestanders te Jioren spreken over de
vrijheid van een yolk. De heer De Groot
heeft zich^ zelfs vérsproken door het te
hebben over het v uitrecht en mïjn Inter-
ruptie „Moeso" Is hem blijkbaar niet erg
goed bevallen. Het is nl. een feit, dat,
wie er dart at niet naar, DJocja mocht,
Moesor van Russische nationaliteit, wel
naar' Djocja mocHt,"
De heer G c r t z a k : Hij is een inQo-
nesiër in Kart en nieren, méér dan ü
Nederlander bent!

{Over Sfaeso- aie: men verder pag. 1.)
De heer Van der G o e s va
N a t e r s : „Iemand, die laflger dar
twintig jaar gêtrajlnd Is In een vreemd
land — en wij weten met wat voor soort

[training — kan ik rtlet meer beschouwe
als een getogen Indonesiër.
ik meen dan ook^ Menheer de VoorzEt-
ter, dat de motfe jvan de heer De Groot
en de zijnen een zó weinig constructieve
oplossing kan geven, dat ik er maar hele.
maal, n iet meê r 9Ïe'r praat'
De béte «inwfe kïcam dus hierop neer.

Mijn vriei
dat de i

van dé medewerking der

Spr. liiet daarop volgen:
,De constructieve oplossing moet m die-
elfde richting gaan. Ik geloof, dat de

republiek ook nu niet mag worden uit-
geschakeld als bakermat van het natio-
nalistisch vrijheldsstreven In Indonesië,
als zodanig door alle nationalisten, ook
elders, erkend. Ik heb dan ook met ge-
noegen gelezen fn de Regeringaverkla-

ng. dat de Regering zegt:
„ZIJ Is er zich van bewust Hoeveel
waardevolle krachten er aan de
zijde der Republiek te vinden zijn,
wier medewerking voor Indonesië
dringend noodzakelijk is, «n hoe
tragisch het mede daarom Is, dat de
vredelievende oplossing, die zij en
wij nastreefden, niet Is bereikt..."

Wij moeten aanknopen bij deze krach,
ten. Ik zou bijzonder gaarne horen met-
tertijd of de heer Romme dit nu eigen-
lijk met mij eens is en of hij het in het
algemeen met deze uiting in de Rege
ringsverklarirng eens Is."
De heer R o m m e : Ik heb al gezegd,
dat Ik het daarmede -eens ben.
De heer Van der G o e s v a < n
N a t e r s : Gelukkig, Ik neem daarvan
dankbaar acte."
(Inderdaad hoe gelukkig" dat Tcuxtr-
tjes-Bomme en v. d. Goes van Naters
het eens met elkaar zyn).
Set ligt dus tn de bedoeling van de
spreker, om — nadat de RepubHek door
wapengeweld is bosset — sa-men te wer-
ken met Quisling-elementen, zoals wq
die in 1940/fJf5 ook in ons land hebben
gekend. Dit is dan blffibaar de opvat-
ting van, spr, over vrijheid en de waar-
digheid van een eelfstandig volk*
Spr. haaide hierna de vo$g%aide h u i -
c h e l a r i j uit de Nïeuwagier te Bata-
v4a aan, dtie zoals ook bem bekend is.
sonde twee jaar dag in, dag uit, voor de
opmars naar Ifcfokja heaft g-e£verd:

„Dit alles eist, dat wij ons boven
de feiten plaatsen, geen voet geven
aan ons eigen sentiment, geen vrees
koesteren voor misverstand, voort-
durend trachten met rust en begrip
te blijven staan tegenover de repu-
bliek, de wondeplek in het lichaam
van Indonesië, maar, dit verg-ete
men nooit: óók de moeder van de
Indonesische vrijheidsstrijd en het
symbool van de emancipatie uit de
koloniale verhouding,' het verzamel-
punt ook van vele der uitstekendste
van onze Indonesische landgenoten.
Niet dit alles vernietigen, maar ge-
legenheid geven zich te ontplooien,
niet onder crypto-koloniale leiding,
maar tot ware vrijheid, die slechts
In gebondenheid zich zelve vcnden
kan?'

Spr. vervolgde:
„Ik juich het buitengewoon toe, dat de;
stem juist komt van hen, die nog dlchtej

alj het k rijg s r u m o er «taan dan wij en
10g meer en directer in de moeilijkheden
:ltten dan wij.

' snden en Ik zijn dus van mening,
constructieve republikeinen zo
.mogelijk- weer moeten worden

ngeschakeld en Ik zou gaarne precies
'an de Minister willen weten of hij het
laarmede eens IB en of hy dat ook denkt
e bevorderen.

Dan, Mijnheer de Voorzitter, neem Ik
an, dat er op het ogenblik in Ojokja
n andere plaatsen, waar wij zijn bin-

nengetrokken, |5 een militair gezag. Ik
zou haast zoggen: het kan ook niet
anders. Wat zou er antters moeten
wezen? Maai* laat dan dat militair ge-
zag zo kort mogelijk duren. Wij hebben
ons eigen Militair Gezag nu niet bepaald
'ief gehad. Ik geloof, dat dit overal weE
tal gelden. Ik heb op Madcera vernomen,
dat'de verhouding met de Nederlandse
soldaten die er nu waren, uitstekend
was. Dat hebben de mensen van allerlei
richting mij bevestigd. Maar toen er nog
militair gezag was, was de situatie wet
heel moeilijk, zo zelde men mij beleefd.iÜ l
Dit mag een les zfjn om het militaire ge-
zag te -beschouwen als een noodzakelijk

vet bitterder en scberper In hun op-
treden teg-ên htm uitbuiters en de moor-
denaara van bun kinderen,
En daarom aftn deze ,laateten ge-
dwongen. zich wat meer t« plooien.
Maar nog- lazu? niet genoeg. 2tj moe-ten
de kracht van de arbeidersklasse ïn zfln
volle omvang te Bevoelen krijgen.
Oorlog voeren In Indonesië, en ons
thuis laten gebrek Ujden? Daar kan
niets van Itomen! Er mag geen sprake
van zfn dat de arbeiders noj? langer
genoegen nemen met een fooitje of een
gratificatie, of een totaal onvoldoende
concessie van Joekes. Er moet loons-
verliogingf komen, en een flinke ook,
over de gehele liin!
Doon«ttenf steeds scherper, steeds
massaler, is daarom het -parool!

kwaad, dat
ilndigen."

zo gauw mogelijk moet

Dus, mijnheer maakt sticK „bezorgd1-
over de duur van de actie. Dat deed his
in Juli 1&4-7 ook. Alen zou zyn mening
ook so kunnen vertalen; Schiet dan
maar j. maar schiet in Godsnaam - raak,
opdat de lyken snel opgeruimd kunnen
worden. Des te eerder kunnen wig die
onaangename aanblik vergeten!
Daaiiwa iertoaajde mj het „verzoete", öat
die P.v.d.A.4eidïng ook reeds m Ï947
vergeefs bad gedaan, n.l. om ,,bekwame,
vooruitatrevEinde'' figuren ads - mede-
we.pkeais.voor bet bestuur naar * 1

Wedliöat bedoefit hÖ kapttetói WésUsrfldng,
bgg^aiaamjd de Tuphh düe doox'zijn partij-
genoot Jonkman na het „succesvolle en*
vooruitstrevende" werk op Zuid-Celebes
naar Java werd gestuurd.
Na nog- eens over de federale marionet-
tenstaten gearjcoken te hebben, kwam de
Jcouklheer tenslotte aan bet moeilökt:
punt van de oppositie in zijn fnaotie
wier standpimt hg ate voïgê beschreef:
„Enige leden van mijn fractie hebben
wel zeer ernstige bezwaren tegen deze
politiek om de gevolgen, zoals zfj d i'

zagen, zien en vrezen. Het ligt voor de
hand, dat de bezwaren van deze leden
door de gebeurtenissen van de laatste
dagen nog zijn toegenomen. ZIJ toch
menen ernstig en eerlijk, dat de thans
gevoerde politiek de mogelijkheden om
tussen het Nederlandse en Indonesische
volk voor de toekomst hartelijke en,
daardoor duurzame betrekkingen tot
stand te brengen, vrijwel doet verdwij-
nen- ZIJ zijn tevens van mening, dat deze
politiek geen einde zal maken aan het
extremisme. Zij vrezenf dat zij de extre-
misten In het communistische kamp zal
drijven en de positie van het commu-
nisme In Zuld-Oost-Azië en in het bij-
zonder in Indonesië zal versterken. Bo-
vendien vrezen zij ernstig, dat 'Neder-
lands positie in de wereld door die poli-
tiek zal worden verzwakt. Zij menen
dus, datr omdat de gebeurtenissen van
tl u de consequenties zijn van de te grote
Invloed, die huns inziens conservatieve
elementen de iaatste jaren én 's l and s
zaken zijn gaan uitoefenen, die politiek
als geheel, ook over een reeks van jaren
beschouwd, moest lefden tot d<
waarvoor wij thans staan.
Het spreekt echter vanzelf — en hier-
van zijn deze leden en wij met hen ons

kbewust —, dat met een critiek op daden
in het verleden geen oplossing wordt
gegeven. Daarom zullen wij — en hier
spreek ik voor al mijn vrienden op-
bouwend critisoh blijven toezien, hoe de
Regering uit het conflict komt. Moge dit
uftst'ugen uit het conflict constructief
zijn en plaats vinden met de medewer-
king van alle constructieve eFementen,
ïn Nederland én En Indonesië."
Zijn „oppositionele" vrienden gaven
daarna daadwerkelijk blyk van hun
instemming, door hun mond te houden
en de hand wi- de hoogte te steken ten
'gunste van de koloniale oorlog.
pit was jjftttM" constructieve bedrage.
Voor coramewtaar zie men verder de
rede van P. de Groot en „BenÈieid of

an j a rei
Ie feitei
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Sigen oericht»

In de avond van DlnAdag 21 December l<?lj.8, werden
in een groot gedeelte van de gemeente Hengelo (O), door leden
van de Communistische partij pamfletten verspreid. Deze ver-
spreiding vond plaats door deze pamfletten huis aan huis in de
brievenbus te deponeren.

De pamfletten hadden betrekking op de Politieonele
actie in Indonesië.

Ben exemplaar van deze pamfletten wordt hierbij
gevoegd.

Hengelo (O) 22 December

Op 22 December 1948, toegezonden aan het
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

In afschrift aan:

De Procureur Generaal Pgd. Directeur van
Politie te A R N H E M .



Aan de werkende bevolking van Nederland!
Arbeiders en arbeidersvrouwen
Opnieuw is het militaire geweld in Indonesië ontketend!'
Op de wijze, zoals Hitler dat placht te doen, is van officiële zijde Zaterdagavond laat
bekend gemaakt,, dat de Nederlandse troepen reeds sinds zes uren in actie waren ge-
treden.
Het volk werd overrompeld, aan de ^vooravond van de Zondag, aan de vooravond
van het .Kerstfeest,- waarbij over Vrede op Aarde wordt -gesproken.

Dit is de bloedige Kerstnacht van het koloniale kapitaal!

In 'begin Juli;Jiog,'enkele vdagen,voor de'verkiezingen^ ontkende de regering van de
P.v.d.A. en K.V.P., dat tot deze militaire actie was besloten. Het bericht werd een
„bedenkelijke verkiezingsmanoeuvre van de communisten" genoemd.
De actie, die Zaterdag 18 December begonnen is, werd echter reeds maanden geleden
voorbereid.
Het volk werd dus op een „bedenkelijke" wijze bedrogen!
Men beroept zich nu opnieuw, als op 20 Juli 1947, op een „onhoudbare toestand".
.Men zegt: wij moeten in Indonesië vechten of heengaan.
Maar; het 'is duidelijk, dat v e c h t e n de • onderdrukking en slachting van het Indo-
nesische volk betekent en dat de enige wijze om dit volk de vrijheid te geven, waarop
het recht heeft, bereikt kan. worden, doordat de Nederlandse troepen heengaan en naar
huis terugkeren, waar men, hen tegen, hun wil vandaan heeft gehaald.

Men zegt, dat thans gevochten wordt om het Indonesische volk zijn „rechten"
te geven!

Welke rechten?
Het recht van Zuid-Celebes, het recht van de dodentrein van Bondowoso,
het recht van het platgebrande dorp Pakisadji, het recht van de concentratie-
kampen?
Het-enige recht, dat r dei-regering; op het oog heeft,; is-het „recht"!;van het kolo-
niale kapitaal om net Indonesische volk uit te zuigen en te onderdrukken.
"Dat is het waarvoor onze jongens nu sterven! Waarvoor het Indonesische volk
in massa wordt geslacht!

Van officiële zijde pronkt men -thans met schijnbare, gemakkelijke '-successen, zoals
op 20 Juli 1947. Het gevolg -was .een onhoudbare toestand.
En het gevolg van de huidige actie zal nog erger zijn!
Het verraad van enkele omgekochte sujetten van het soort van, Hatta, heeft de poor-
ten van de Republiek voor de koloniale troepen geoperid, 'nadat• zy door sluipmoord
de Republiek van een aantal van haar beste verdedigers, de communisten, 'hadden be-
roofd.
Maar de strijd zal thans pas beginnen, en duizenden Nederlandse jongens zullen er
aan ten offer vallen!

Nederlanders!
Tot deze militaire actie is besloten zonder Uw voorkennis. Uw volksvertegenwoordiging
kon, zoals dat onder het totalitaire bewind Drees-Stikker de gewoonte is, zich daar-
over niet van tevoren uitspreken.
Uw zonen moeten sterven, Gij kunt betalen en verder is het „Maul halten!"



Leden en aanhangers der P.v.d.A.!
De partijraad van Uw partij is byeen geweest en heeft mede tot deze militaire actie

, besloten.
In het geheim, zonder dat een Uwer ook maar iets had in te brengen!

Gij moet thans een keuze doen! De zwaarste verantwoordelijkheid rust op U!
Zonder de medewerking van Uw partij zou deze nieuwe verkrachting van
recht en democratie niet mogelijjk zijn.
Gij moet thans kleur bekennen! Een socialist en democraat kan nooit de ge-
weldpleging tegen het Indonesische broedervolk dulden. Geen volk kan vrij
zijn, dat andere volken onderdrukt.
Als Ge rood wilt zijn, dan zult Ge dit thans moeten tonen door U in alle open-
lijfeheid tegen de politiek van Dfees-Beel te verzetten.

Er wordt een daad gevraagd! In Indonesië smijt men met de milliarden en met de men-
senlevens, voor de winzucht van enkelen!
U, arbeiders, scheept men nog steeds af met een karig loon, met een kale Kerstmis!

Stelt onmiddellijk Uw eisen!
In een verklaring van het Partijbestuur der C.P.N. wordt Gy opgeroepen:

Verzet U te.gen de toenemende verslechteringen van Uw levensvoorwaarden en
dwingt Uw loon- en andere eisen af door massa-staking!

Geen man en geen cent voor de regeringspolitiek!
Alleen door massa-actie kan aan de moordpartij in Indonesië een eind worden
gemaakt en de regering van de koloniale oorlog, Drees, worden vervangen
door een regering van Vrede, Recht en Opbouw.

Het bestuur van het N.V.V., dat eens beloofd had „heel het raderwerk stil te zetten als
er in Indonesië geschoten werd", wekt U thans op tot „rust en kalmte".
In dezelfde bewoordingen, waarmede zij ook tijdens de bezetting tegen de arbeiders-
acties optraden, komen nu de Vermeulens de reactie te hulp!
Kent echter Uw plicht! Uw plicht is niet te werken voor de koloniale oorlog, maar te
stryden voor Uw gezin, voor Uw loon, voor de terugkeer van Uw zonen en voor de
vrede!

Weg mei de koloniale oorlog in Indonesië!

Voor onmiddellijke loonsverhoging!

Leve de

Weg mef D rees l
v C.P.N. (De Waarheid).
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Geheim. K.II.no.325 van Verbinding no. 49

Onderwerp: Verspreiding van pamfletten door de C.P.N,
naar aanleiding van de politionele actie
in Indonesië; c*&,-^

Bijlage: éln pamflet.

In de ochtend van 21 December 1948 te omstreeks 7.15
uur werd geconstateerd, dat bij de ingangen van de textiel
en confectiefabrieken hier ter stede aan de arbeiders (sters)
pamfletten werden uitgereikt van de CUP» N.

Aangezien het hier een overtreding betrof van art. 19
lid l sub. a van de Algemene Politieverordening werden de
pamfletten inbeslaggenomen en zal tegen de hierna te noemen

i verspreiders prooes-verbaal worden opgemaakt:

;«•/.

Betnardus de Jong, geboren te Ambt Hardenberg, 16 Februari
1911 1 wonende alhier, PI a t ane na t raat no. 28*
Deze is een vooraanstaand lid in de C.P.N, en raadslid
voor de C.F.N, in deze gemeente fc
grietje Kram, geboren te Nieuwe Pekela, 17 November 1905,
echtgenote van Hendrikus Wilhelmus Meuleman, wonende al-
hier, Nieuwstraat no. 87.

?••*.. Zij i_s lid van de C.P.N, terwijl haar echtgenoot, die
hulpgasstoker is bij het gemeentelijk gasbedrijf, jlid ia

$ i, van de O.P.N, en de E.V.C_. en ondertekenaar van de candl-
datenli;jst C.P.N. voor gemeenteraad en provinciale Staten
in 1946.

|3. Wilhelmina Wansoher s, geboren te Schüttorf 27 October 189<
* zonder nationaliteit, echtgenote van Jaoob Kttper g , wonen-
1 de alhier, Doelenstraat no. 21.

Zij is lid van de O.P.N. terwijl haar echtgenoot eveneens
*&4f̂ ijJ is van de C»P.N7~en incasseerder van de E.V.C.

/ 4 . ƒ Johanna He ndr ikaPfill ems en, geboren te Amsterdam," 12 Janu-
ari 1918, echtgenote van Antonius Bernhard Oude Aost, wo-
nende alhier, Tuinstraat no". 8. Alhoewel haar echtgenoot
de Duitse nationaliteit bezit heeft zij op grond van het
Koninklijk Besluit van 23 Mei 1943» D.16, de Nederlandse
nationaliteit behouden. Zij is lid van de C.P.N* Haar
echtgenoot werd 11 Januari" 1942 "onder de Duitse' wapenen
geroepen. Aangezien hij in die tijd als illegaal werker
aangesloten was bij de C.P.N, wenste hij aan deze oproep
geen gevolg te geven. Op aandringen van de instructeur
van de G.P.N, de Heer J. Seerlings, wonende te Amsterdam,
* Oosterparkstraat 105, is hem dringend aangeraden deze
kans niet onbenut te laten en toch in Duitse dienst te
treden om zodoende vele belangrijke gegevens te kunnen vez
zamelen voor de geallieerden. Aan dit verzoek heeft hij
voldaan en werd ingedeeld bij de ttFlak» in Bremen. Met
dit onderdeel verbleef hij achtereenvolgens in Duitsland,
Denemarken, Frankrijk, Rusland en Griekenland. JEfc$ Na
zijn eerste verlof is hij in opdracht van de C.P.N, gede-
serteerd en hervatte zijn illegale werkzaamheden te Zut-
f en. Hij was aldaar sedert Juni 1944 uitgever en drukker
van het illegale blad "de Waarheid". In Juli 1944 nam hij
de algehele leiding van de verzetsbeweging der C, P. N. af d.
Zutfen over. Hij werd op 24 April 1945, na zich bij de
Vreemdelingendienst te Apeldoorn te hebben gemeld in ar-
rest gesteld en op l Mei d, a. v. wederom in vrijheid gestel
Na de bevrijding was hij in deze gemeente verslaggever
yoor het dagblad "de Waarheid".



> Vast staat echter, dat Oude Aost, voornoemd tijdens de beaet-
jtingsjaren vee*en belangrijk illegaal werk heeft verricht
^ dienste van de geallieerden.
| 5. ~Jaoob Küpers, geboren te Almelo, l April 1897, zonder natio-

naliteit, wonende alhier, Doelenstraat no. 21.
Hij is een actief lid van de C*P*N. en de B,V,C. en heeft by
laatstgenoemde organisatie de functie van incasseerder.

16. Teunia Oost, geboren te Emmen, 19 Juli 1913» wonende alhier,
1 Esstraat no, 37.

Volgens dezerzijds ontvangen inlichtingen, welke als betrouw-
baar kunnen worden aangemerkt, volgde hij in het begin van
dit jaar een scholingscursus van de E.V.C, Voorts verkocht
hij in Augustus j»l. loten voor een clandestiene loterij van
de C* P, N.

V | 7, Frederikus Timmerman, geboren te Almelo, 25 Augustus 1920,
wonende alhïer, Zwanebloemstraat no. 10.
Genoemde Timmerman is een actief lid van de C.P.N, en wet-
houder van bedrijven dezer gemeente voor de C.P.N. Hij maakt
veel propaganda voor de Partij o.a. colportage en versprei-
den van pamfletten.

K | 8. Johannea Jozefua Sohovers, geboren te Almelo, 30 September
, . ̂  1900, wonende alhier, Hofstraat no. 7.

" , " Hij is lid van de C.P.N, en de E*V,0. Voorts is hij abo.nne'
'"""' op het dagblad Mde"Waarheld" en ondertekenaar van de candi-

datenlijst C.P,N. voor de verkiezingen voor provinciale sta-
ten en gemeenteraad in 1946.

De hiervoren vermelde verspreiding van de pamfletten vond
plaats bij de Katoenmaatschappij, Stoomspinnerij Twenthe, Fa-
briek van ten Cate, Leeuwarder Textielmaatschappij en Bëndien's
oonfeetiefabrieken.

Bijzonderheden hebben zich bij de inbeslagneming der pam-
fletten niet voorgedaan.

Tevens werden in de nacht van 20 op 21 December j.l. door
de C.P,N, meerdere pamfletten aangeplakt op fabrieken en werk-
plaatsen in deze gemeente. Meerdere van deze pamfletten konden
voor het begin van de werktijd in de fabriekan worden verwij-
derd.

Meerdere actiea ten opzichte van de Politionele actie in
Indonesië, zijn door de C.P»N. en de E.V,C, in deze gemeente
tot op heden niet ondernomen. Het werk in de fabrieken en werk-
plaatsen heeft normaal doorgang gevonden.

22 December 1948
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Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68

' s G R A V E N H A G E ,

Wordt medegedeeld:
In de vroege morgen van Maandag 20 December 1948 zijn

te Dordrecht op sseer "beperkte schaal 2 pamfletten verspreid
resp.door het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
Secretariaat houdend Claes de Vrieaelaan 146 te Rotterdam en
de O.P.N. (De Waarheid) , gericht tegen het militaire optreden
in Indonesië. Van "beide pamfletten wordt een afschrift hierbij
gevoegd. He t is niet kunnen blijken door wie deze biljetten
zijn verspreid. '

In de bedrijven was geen enkele reactie merkbaar.
Dordrecht, 22 December 1948.



Afschrift.

ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES

Seer«Cl,de Vrieselaan 146 R o t t e r d a m .

' - ' - ' - - ' - c - • -
De "berichten,die Zaterdagavond en Zondag over.de radio en

middels extra uitgegeven Kranten to^ ons gekomen zijn,hebben het .
Bestuur van het O.V,B»doen.: besluiten het volgende onder de aandacht
van de arbeiders te brengenj

M O T I E

Het Uitvoerend Bestuur van het ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BE-
DRIJFSORGANISATIES en de ROTTERDAM3E HAVENARBEIDERS georganiseerd
in de Bedrijfsorganisatie "Verkeer" van het Verbond:

in vergadering bijeen op Zondag 19 December te Rotterdam;
diep geschokt door de Regeringsverklaring van Zaterdag 18 December
j.1.over de ontwikkeling van de Indonesische kwestie,
waarin de hervatting der oorlogshandelingen werd aangekondigd;
richten zich met een ernstige waarschuwing tot de Nederlandse re-
gering om zich niet verder op de weg van het gewelddadig optreden
tegen de Indonesische Republiek te begeven,daar deze weg nooit tot
een bevredigende oplossing van de kwestie,maar slechts tot groter
rampen,zowel voor het Nederlandse als het Indonesische Volk kan lei-
den;

doen een klemmend beroep op de Nederlandse arbeiders,op hun
organisaties en op de besturen dezer organisaties om in dit ernstig
ogenblik te trachten,met terzijdestelling van alles wat hen scheidt,
tot een gemeenschappelijk optreden te komen,teneinde de onheilen die
in het bijzonder de arbeidersklasse door bovengenoemde ontwikkeling
bedreigen,af te wenden;

richten zich daarbij in het bijzonder tot de arbeiders Tgnr
en de bestuurders van het N.V.V.en de bijv dat Verbond aangesloten
organisaties en herinneren aan een vroeger gedane uitspraak van de
heer C.van der Lende,hoofdbestuurder van het N.V.V.,waarin hij zei,
dat indien de Nederlandse regering over zou gaan tot gewelddadig op-
treden tegen de Indonesische Regering,de Nederlandse arbeiders daar-
tegen met de hen ter beschikking staande machtsmiddelen zouden op-
treden;

verklaren zich bereid om elk ernstig en verantwoord initia-
tief in deze te ondersteunen;

wekken de arbeiders op waakzaam en paraat te zijn en overal
waar dit mogelijk .is het gemeenschappelijk optreden van de Neder-
landse arbeiders en hun organisaties te bevorderen;

besluiten deze motie ter kennis te brengen van de Nederlandse
regering en van alle progressieve organisaties in Nederland en voorts
ter publicatie aan te bieden aan de Nederlandse Pers en de Radio-
nieuwsdienst.

Voor het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisaties

w.g.
A.v.d.Berg secr.

Hierin



Hierin ligt opgesloten,dat U nadere mededeling zal ont-
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.TEGEN DE BROEDERSTRIJD ÏN INDÓÏIESIE '

VOOR EEN EENSGEZIND;OPTBEDEN VAN ALLE ARBEIDERS.
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^* AFSCHRIFT.

Aan de werkende bevolking van Nederland,
Arbeiders en arbeidersvrouwen»
Opnieuw is het militair geweld in Indone&ië* ontketend.
Op de wijze,zoals Hitler placht te doen,is van officiële zijde
Zaterdagavond laat bekend gemaakt,dat de Nederlandse troepen
reeds sinds zes uren in actie zijn getreden.
Het volk werd overrompeld aan de vooravond van de Zondag,aande
vooravond van het Kerstfeest,waarfrij over vrede op aarde wordt
gesproken.
Dit is de bloedige Kerstnacht van het Koloniale kapitaal.
In begin Juli nog,enkele dagen voor de verkiezingen,ontkende de
regering van de PvdA en de KVP,dat tot deze militaire actie be-
sloten was.Het was "een bedenkelijke verkiezingsmanoeuvre van
de communisten".
De actie die Zaterdag 18 December begonnen is,werd reeds maanden
geleden voorbereid.
Het volk werd dus op een "bedenkelijke " wijze bedrogen.
Men beroept zich nu opnieuw,als op 20 Juli 1?47,op een "onhoud-
bare toestand"» Men zegt wij moeten in Indonesië vechten of heen-
gaan.Maar het is duidelijk,dat -vechten de ondergang en slachting
van het Indonesische volk betekent en dat de enige wijze om dit
volk de vrijheid te geven,waarop het.reöht heeft,bereikt kan
worden,doordat de Nederlandse troepen heengaan en naar huis
terugkeren,waar men hen tegen hun wil vandaan heeft gehaald.
Men zegt,dat thans gevochten wórdt om het Indonesische volk zijn
"Réchten" te geven.
Welke rechten ?
Het recht van Zuid-Celebes,het reeht van de dodentrein van Bondo-
woso,het recht van het platgebrande dorp Pakisadjii,het recht van
de concentratiekampen ?
Hei enige "recht" dat de regering pp het oog heeft,is het recht
van het koloniale kapitaal om het Indonesiche volk uit te zuigen
en te onderdrukken.
Dat is het waarvoor onze jongens nu sterven,waarvoor het Indone-
sische volk in massa wordtvgeslacht.

x Van officiële zijde pronkt men thans met schjbabare gemakkelijke
v succeseen, ook zoals op 20 Juli 194$.Het gevolg was een onhoud-

bare toestand.En het gevolg van de huidige actie zal nog erger
zijn.Het verraad van entele omgekochte sujetten van het soort van
Hatta.lieeft de poorten van de Republiek voor de koloniale troe-
pen geopend,nadat zij door sluipmoord de republiek een aantal
van haar beste verdedigers hadden beroofd.
Maar de strijd zal thans pas beginnen en duizenden Nederlandse
jongens zullen er aan ten offer vallen;
NEDERLANDERS
Tot deze militaire actie is besloten zonder uw voorkennis.
Uw volksvertegenwoordiging kon,zoals dat onder het totalitaire,
bewind Drees-Beel de gewoonte is,zich daarover niet vantevoren
uitspreken.

At Ji



Uw zonen moeten sterven,gij kunt betalen en verder is het
"Maulhalten".
Leden en aanhangers van de P.v.d.A.,de Partijraad van Uw partij
is bijeen geweest en heeft mede tot deze militaire actie besloten.
In het geheim,zonder dat een Uwer iets had in te brengen.
Thans rust de zwaarste verantwoordelijkheid op U.
Zonder de medewerking van Uw partij zou deze nieuwe verkrachting
van recht en democratie niet mogelijk zijn.
Gij moet thans kleur bekfennen.
Een-socialist en democraat kan nooit de geweldpleging tegen het
Indonesische broedervolk dulden.Geeji volk kan vrij zijn,dat andere
volken onderdrukt.
Als Ge rood wilt zijn,dan zult gij het thans moeten tonen door
U in alle openlijkheid tegen de politiek van Drees-Beel te ver- •
zetten.Er wordt een daad gevraagd.In Indonesië smijt men met de
miljarden en met de mensenlevens,voor de winstzucht van enkelen.
U arbeiders,scheept men nog ste-eds af mét een karig loon,met een
kale Kerstmis.
Stelt onmiddellijk uw eisen.
In een vergadering van het Partijbestuur van de C.P.N.wordt CFij
opgeroepentYèrzet U tegen de toenemende verslechteringen van Uw
levensvoorwaarden en dwingt Uw loon-en andere eisen af door de
massastaking.
Geen man en geen cent voor de regerlngspolitiek !
Alleen door massa-actie kan aan de moordpartij in Indonesië een
eind worden gemaakt en de regering van de koloniale oorlog,
ürees word«n vervangen door een regering van vrede,recht en op-
bouw I
Het Bestuur van het N.V.V,,dat eens beloofd hadrtheel" het rader-
werk stil te zetten als er in Indonesië geschoten werd," wekt U
thans op tot "rust en kalmte".-
In dezelfde bewoordingen waarmede zij ook tijdens de bezetting
tegen arbeidersacties optrad,komen thans de Vermeulens de reactie
te hulp !
Kent echter Uw plicht ! Uw plicht is niet te werken voor de kolo-
niale oorlog,maar te strijden voor Uw gezin,voor Uw loon,voor de
terugkeer van Uw zonen en voor de Vrede !
Weg met de koloniale oorlog in Indonesië.
Voor onmiddellijke loonsverhoging J •
Leve/i de strijd !
Weg met Drees I

De C.P.N. (De Waarheid).



VAN POLITIE
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No. '

y«rr<wl(«Sblj de beantwoording |~
van dll ichrljven Lltt. No, «n
datum aan t« halan. A i -TTAan de Heer:

Hoofd Centr.Veiligheidsdienst

te
' s G R A V E N H A G E ,

Bijgaand doe ,Ak U toekomen een exem-
plaar van gestencilfle pamfletten,welke in
deze gemeente vanwege de C.P.N.,op Maandag
20 December 19̂ 8,In verband met de actie
in IndoQ#sl§ werden rerspreid.
coll.

De Commissaris van Politie,

C
(J.Bokma.)

2QQO-57.Jull 1948



Aan de werkende 'bevolking van Nederland ,4r
Arbeiders en arbeidersvrouwen-t

het «Uitaire ^ ^

Kederlaidse troepen reeds sinds

s?
-

In begin Juli nog, enkcie aag^ ^ ^^ militaire actie be~
floten waL-le^^s'^n bedenkelijk verkiezingsiaanoeuvre van de Oom-

f ' die Zaterdag 18 December öegonnen is werd echter reeds maanden

fë6^^Men beroept ^ch nu opni«u*fals op 20 Jg i ^^ QP ^ ^^ het , a

stand^Men zegt Vaj mo.ten ia i ^ slachting van hei? tndonesisr.ha
duidelijk, da t ^GJ^nd^eniee Wijze om dit, volk de vrijheid te geven,t d n i W -d e n e e ,Volk betekenden dat d, ^ n i | ^ n TOrd -doordat de ^derlandse

r n enhnaar'huis terugkeren, waar men h e n tegen h u n wxl van -

?evo,hten ̂ gdt^m^et Indonesische volk

' ech t G i i " . t e geven , recht 'van de dodéatr.ein van Bondowoso,
van het p?atge??ande dorp :?akisadji, het. roe ht v^n de conce,,,

het c
tratiekampen? - ., , ing op "hbt Oog heeft, , is tiet-richt" van hot

v!lk ui, te zuigen e, te onder-
o

iTnet waarvoor onze jongens* nu: sterven, waarvoor het Indonesische '

o

verraad van ̂J1 ̂ bïiek vo^r de koloniale troepen geopend,
van.een aantal van., haar, b,st e -

verdedigers de coimnuniste^ gl^g^ E N. DUIZENDEN NEDERLANDSE
MAA.R DlL' blKlO-U jJiJ_' J-i 1 T A T T - n K r . . . . . . . . .
SOLLEN ERAAN TEN O.F̂ R VALLEND . • ?

Nederlanders i «^tie is besloten zonde:r Uw voor.ke,.ïmis.Uw volks-
Tot de.e milita ir e a.tio xs ̂  ̂̂ ^ ̂  totalitaire -ÖGwind Drees-

vertegenwoordigi,i£ k. n, ^Jrt. daarover niet tevoren uitspreken.
S BETALEN EN VERDER IS HE^'MAUL HALTEN"

en geweest en.heeft mede tot deze

EEN UWER OOK MAAR IETS HAD IN TE -BRENGEN.•
IN HET GEHB1& au ^UINJ^X —,. M.»

Eei ïocïaSsf en^ocffafkan nooit de geweldpleging *egen het Indo-

nesische broederyolk dulden, lken onderdrukt.
Geen volk kan_ vriü . ̂ <ia' f ̂  ge höt thans moeten tonen door U iri al^e
Als ge rood wi i t - a i jn , dan zui b • _ Beel te vsrzetten -l
openlijkheid tegen dj poiiti.K E gMIJT MEN M£Ï DS MILLIArfDfiN EN
-PD UinT?nT- ïï;EN DAAD GJ^ v KAAUJ, . j-^ ^<

S . O » Z •



' V ' -*-

.U f . i arbeiders , scheept men :io'g. st.eeda at met'-eeja karig. loon,, 'met .een . ' " - , •
kale Kerstmis;; , . . . • :, • . , • ' , ' , • - ' . . ' • ' • . . " ' ' • : '. '

STELT OMIDDELLIJK UWj EISEN 1 N ; . . • . , " ",, , ••''

In een verklaring van; het Pa'r'-tij'böstxiijtr der G.P»N. 'wur&t gij opgeriepe.,
VERZET U TEGEN DE TOENEMENDE VERStÉGHTjilRINGËN 'VAN UW"'LËVENSyOpR?AARDEK
.Elf DWINGT "ira'LOQN*- EN ANDERE . EISEN- AI1 ÖÖOR MASBA^- STAKINGÏ . . ' . •
'Géén, man .én geen cerit- vaor dB regeringèjs'ölitiek •-! :" ' ' - • .•
ALLEEN . DOOR MASSA ..; ACTIE KAN JiAN ÖE MOORDPARTItr IN >IHDONËSIE EEN EIND
BORDEN GEMAAKT EN- DE. RElGERINÖ VAN.ÖE KOLONIALE., QÖRLOG2, DREES,. WORDEN
VERVANGEN DOOR EÉN REGERING ^A N VREDE iRËOHT' EïT OPBOUW^l : ; .- -.. .
Het "bestuur van hot N, V,. V» i,'' dat eetiè ."beloofd ha.d ulïiêël ':het:, raderwerk ,
stait stil, als in Indonesië geschoten' . wordt", wekt U t-üiaas ,ap tot" :
"rust ' en kalmte" , , . . , . . , ' • - - - • i ' • • " ' • - " , " '
Ih""dczi'.elf'd!5;''tn^<^^ ^i.j ,o,ok, t_ijdöns de, "bezetting 't-egen
arbeider sactiie s'. pgtr-ade-n, komen thahfe dg, .Vermeuliens de rc-actie.-te hulp" i'

KENT ECHTER UW PlilCHT'. WV1 PLICHT IS JNIET TE WERKEN VOQ.R DE. KOLONIALE
OORLOG, MAAR' TÉ STRIJDEN VQOÉ W GÊ2Tïï,VOOR m LOON, VOOR DE TERUGKEER. '
V A N T O .ZONEI®. EN--VOO.R; D E vREösi . ; ; . . ' ' . . - ' ' - ' - . • • " • . ' . . ... . • • " - . ' • • • ' *

WEG MET^DÈ KÖljpNIAL E OORLOG IN INDONESIË 1.' . - '; ..

A VOOR ONMID§ËLLllM LOONSVERHOGING l ..' - ' ' " .

LEVE" Ï)E STRIJD .1 ' . :

MET DREE' Fv t

C.P.N,. De-



Ho

G E H B I M,

Aan de Centrale Veiligheidsdiei

' s - G r a v e n h a g e .

Volgno.

SÏ23-DEC.1948-

ACD/

Hierbij doe ik II toekomen een viertal

pamfletten, welke vanwege de C.P.N» in Arnhem

werden verspreid.

No • 1 is een gestencilde ovo* druk van

de proclamatie van de C.P.N., voorkomende in"De

Waarheid" van Maandag 20 December 19̂ 8. Het pam-

flet i a,gezien het lettertype en de gebruikte

inkt, kennelijk door de propaganda af d. van het>

District Centraal Gelderland te Arnhem vervaardig!

Dit pamflet werd reeds op Dinsdag 21

December 19l}-8, des morgens te ongeveer 7 uur in

én bij het station te Arnhem verspreid. No. 2 is

een gedruk^ ex. van dezelfde inhoud, dat gelijk-

tijdig met No.3 in enkele gedeelten van de stad

huis aan huls werd bezorgd. No .ij. vermoedelijk af-

komstig van het ANJV of de E.V.C.-Jeugd, werd in

de nacht van 21 op 22 December 19l),8 in een be-

perkt aantal in een arbeiderswijk, bij een ka-

zerne en in de buurt van enkele grote fabrieken

aangeplakt.

Behalve het op dit exemplaar voorkomende

opschrift, waren er ook exemplaren met het op-

n



-2-

scnrift: "Jeugd, strijdt tegen de oorlog."
Deze pamfletten zijn ^o^t na het aan-

brengen vanwege de politie verwijderd*

Einde,

r



Bo. 508/111 - 1948 - aeheim Persoonlijk.

Onderwerp: ïolitieke activiteit.

Bijlagen: S. f-fe

f* -3

\j worden ingezonden:
1. een rapport betreffende politieke activiteit in de Zaan-

streek;
E. een rapport betreffende politieke activiteit in üit-

geest;
S. een afschrift van de in deze rapporten genoemde pamflet-

ten. De grote en kleine pamfletten zijn gelijkluidend.

Amsterdam, fcl Dec. 1948.



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE

District ....Amsterdam*

Afdeling: .~~T

Groep

COMMANDANT

No. 98 Geheim.
Bijlagen: één

Onderwerp: Actie C.P.N*1

. .Wormerveer , 2Q...D..ec.ember 194 8»

Ik heb de eer U beleefd te berichten, dat hedennacht -
nacht van 19 op 20 December 1948 - te omstreeks half twee uur,
door de plaatselijke Afdelingen van de C.P.N,plegen binnen
de teewateiögste^is^ actie i« ingelui<| tegen
de door de Regering bevolen maatregelen inzake Indonesië.

™e Wormer,Jisp,Westzaan,Oostzaan en Assendelft zijnjpam,-
tten verspreid en op de openbare aanplakborden bevestigd,

terwT;]ï~*te Wormerveer,Jisp en Westzaan op de openbare wegen
met iidiift.--kalkL.4s „leuzen: "De troepti terug^Indonesiafrrij^en
"Jeugd wil geen oorIogw zijn geschilderd.Bovendien Verden te
Jisp met rode menie die leuzen geschilderd.

Te omstreeks 1.50 uur,die nacht,zijn twee personen staan-
de gehouden door de patrouille:Wachtmeester F.Veenendaal en
Wachtmeester F,Foppes,beide van de Post Wormer,mijner Groep.

Deze personen,behorende tot een grotere groep,konden
worden staande gehouden door de patrouille,terwijl de rest
wegvluchtte.

l Set bleken te zijnt
^ | le.Cornelis Klinkenberg,geboren te Wonaerveer,2 November

1916,van beroep fabrieksarbeider,wonende te Wormer,
Dorpsstraat Kb:26,Secretaris van de Afdeling Wormer der
C.P.N;

V i 2e.Gerard van Saane,geboren te Wormer,26 October 1906,van
beroep houtbewerker,wonende te Wormer,Dorpsstraat No:364
lid van de. Afdeling Wormer der C.P.Ni

Zij hadden achtergelaten,2 potten gedeeltelijk gevuld met
kalk en twee stoffers.

Verdachten verklaarden eensluidend, doch elk «fior zich af-
zonder lijk, dat zij bovengenoemdeHr leuzen op de openbare weg
met kalk hadden geschilderd.

Tegen beiden zap. proces-verbaal worden opgemaakt, ter zake
overtreding van Art.9 a van de Algemene Politie Verordening
der gemeente Wormer*

Vtnwege de Gemeentebesturen zijn de opschriften van de
openbare wegen éfc. plaatsen zo spoedig mogelijk in alle vroegte
verwijderd.

Een van de grootste pamfletten kon door mijn personeel te
Jisp inbeslag worden genomen.

Deze gaat als bijlage hierbij.
Kleine pamfletten zijn tot op heden niet in mijn bezit

AAN de Heer Dir.Officier der Rijkspolitie 5e klasse,
Districts Commandant

te
A M S T E R D A M .

PATRIA-AMERiFOOflT



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE
• 194

District

Afdeling:

Groep

COMMANDANT

No.

Bijlagen:

Onderwerp:

gekomen.Deze zal ik fï doen toekomen,zodra zij mij bereiken.
Mijn personeel neb ik opgedragen de eerst* nachten

een strenge controle te honden en te doen houden.

De Adjudant,
J&oepscomandant

•Bosman.

AAN de Heer Dir. Officier der Kykspolitie 3e klasse
Dis&ricts Commandant,

te
A M S T E R D A M .

PATft tA-AM £ A tFOORT



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE

district ,AMSTER.pMï

Afdeling: ".r.™ ±

Groep r.tr.T"..;*:'.'.:̂ ?.

COMMANDANT
No. 39* G.V»D. Geheim Persoonlijk

Bijlagen: één.
Onderwerp: Politieke activiteit.

..Decen]ber 1948,

XI

R A P P O R T

Ondergetekende J.WAG&NAAR.Wachtmeester Ie klasse der Rijks-
politie,waarnemend Groepscommandant te Uitgeest,heeft de eer,
XHoogSdelSestrenge,het navolgende te rapporteren:- •

"In de nacht van Zondag 19 December op Maandag 20 December
1948, aijn op elf plaatsen,in de gemeente Uitgeest,met witte verf,
op het wegdek,opschriften geschilderd.Deze opschriften^welke in
hoofddrukletters waren aangebracht«gaven het volgende te lezen:
«IHDOKBSIB VRU" en «^TROEPEN TERUö«/Bij een door mij opgedragen
onderzoek aan de wachtmeesters J»van ZAAL en P.QROOTEWDROSTjkwam
vast te staan,dat deze opschriften,zijn aangebracht tussen 0.00
uur en 4.30 uur,in genoemde nacht. • .

Voorts z«jL gemeld, dat door genoemde wachtmeesters^te "omstreeki
10.25 uur,werd ge constateer d, dat door de echtgenoten van J*J.lvan
TON^RBN, MOOU en van BEMNEKOM,allen wonende te Üitgeest,lld Van
de G.P .N*,huis aan huis pamfletten werden verspreiclfe' aan de
Middelweg te Uitgeest.Uit een door hen ingesteld onderzoek bleek,
dai deze pamfletten een proclamatie bevatten, uitgevaardigd door
de G.P.N.(DE WAARHSID),en gericht aan de werkende bevolking van
Neder land. In deze geschriften werd echter niet tot gewelddadig
optreden tegen het openbaar gezag of tot enig strafbaar feit
opgeruid,hoewel de inhoud uitermate scherp was gesteld en de be«

L^lissing. van de REK^ÏRBrQ,inaake INDONESIË,fel werd afgekeurd.-
Een exemplaar van genoemde pamfletten, wordt bij dit rapport

gevoegd.--
Door mi j, zijn inverband hiermede, terstond maatregelen genoasn,

dat speciaal toezicht moet worden gehouden, ge durende de nachtdien,
ten,op het doen aanbrengen van dergelijke opschriften,alsmede
op verdere ongeoorloofde handelingen ten dien opzichte* •- .

Voorlopig,wordt iedere nacht,nachtdienst verricht,door het
personeel van de groep Uitgeest,van 0.00 uur tot en met 4,00 uur,
dit inverband met vorenstaande politieke activiteit»'—• .

De Wachtmeester Ie klasse
wnd.Groeps-Gommandant,

J.Wagenaar.

AAN de Heer
Dir.Officier der Rijkspolitie 3e klasse

Commandant van het District Amsterdam
te

A M S T K R D A M .

PATftlA-AM ER8 FOORl



P R O C L A «S A O? I E . .

AAN DB WEKKENDE BEVOLKING VAN NEDERLAND i

ARBEIDERS EN ARBSIDE2SVROUWEN I

Opnieuw is het militaire geweld in Indonesië ontketend J
Op de wijze, zoals Hiiler dat placht te do en, is van Officiële zijde
Zaterdagavond laat bekedd gemaakt,dat de Nederlandse Troepen reeds
sinds zes uren in actie waren geweest.'
Het volk werd overrompeld, aan de vooravond van de Zondag, aan de voor-
avond van het Kerstfeest,waarbij over Vrede op Aarde wordt gesproken.

DIT BB DE BLOEDIGE KERSTNACHT VAN HET KOLONIALE KAPITAAL

In begin Juli nog»enkele dagen voor de verkiezingen,ontkende regering
van de P.v.d.A.en K.V.P.,dat tot deze Militaire actie was besloten.
Het bericht werd een "bedenkelijk* verkiezingsmanowuvre van de eoamu-
nistenMgenoemd;!>e actie,die Zaterdag 18 December begonnen isjfwerd ech-
ter reeds ma§nden voorbereid.5

HBff VOBC WEED DUS OP ""BSDENKELIJKB^WIJZE BEDROGEN l1.1

Een beroept zich nu opnieuw,als op 20 Juli 1947,op een **onhpudbare
toestand11 «men zegt:wij moeten in Indonesië vechten of heengaan.
Maar het is duidelijk,dat vechten é» onderdrukking en slachting van hei
Indonesische volk betekent en dat de enige wijze om dit volk de vrij-
heid te geven,waarop het recht heeft,bereikt kan worden,doordat de
Nederlandse troepen heengaan en naar huis terugkeren,waar man hen te-
gen hun wil vandaan heeft gehaald*

Men zegt dat thans gevochten wordt om het Indonesische volk zijn **rech»
ten" te geventWelke rechten?Het recht van Zuid-Celebes,het recht van
de dodentrein van Bondowoso,het recht van het platgebrande dorp Paki-
sadfi,het recht van de concentratiekampen?
Het enige recht,dat de regering op het oog heeft,is het ttrechtnvan het
Koloniale kapitaal om het Indonesische volk uit te zuigen en te onder-
drukken;
Dat is het waarvoor onze jongens nu sterven t Waarvoor het Indonesische
volk in massa wordt afgeslacht!

Van of f iele zijde pronkt man thans met schijnbare,gemakkelijke succes-
sen, zoals op 20 Juli 1947.Het gevolg was een onhoudbare toestand.En hel
gevolg van de huidige actie zal nog erger zijn.
Het verraad van enkele omgekochte» sujetten van het soort van Hatta,
heeft de poorten van de Republiek voor de Koloniale troepen geopend,
nadat zij door sluipmaard de Republiek een aantal van haar beste ver-
dedigers, de communisten,had beroofd.
KAAR DE STRIJD ZAL THAM3 BEGINNEN EN DUIZENDEN NEDERLANDS» JONGENS ZUL-
LEN ER AAN TEN OÜFES VALLEN t

Nederlanders t - Tot deze militaire acti* is besloten zonder U* voor-
kennisiüw volksvertegenwoordiging kon,zoals dat onder het totalitaire
bewind Bree:s-Beel-Stukker de gewoonte isjzich daarover niet van tevorez
uitspreken.
UW ZONEN MOETEN STERVEN, GIJ KUNT EETAIEN IN VERDES IS HB5P **MAUL HALTEN?
LEDEN EN AANHENGERS VAN DE P«vid«A»'
De partijraad van uw partij is bijeen geweest en heeft mede tot deze
militaire actie besloten.
In het geheim en zonder dat een uwer ook maar iets had in te brengend
Gij moet thans een keuze do en. De zwaarste verantwoordelijkheid rust op
U^Jonder de medewerking van Uw partij zou deze nieuwe verkrachting van
recht en democratie niet mmgelijk zijn.Sij thans kleur bekenneniEen



2*
Een socialist en democraÜKan nooit de geweldpleging tegen liet Indo-
nesische broedervolk dulden;
Geen volk kan vrij zijn) dat andere volken onderdrukt i
Au ge rood wilt zij n, dan zult ge dit thans moeten tonen door U in au
Ie openlijkheid tegen de poli ti de van Drees-Beel te verzetten*'
Br wordt een daad gevraagdf In Indonesië smijt men met de milliarden
en met de mensenlevens voor de winzueht van enkelen»
U, arbeider», scheept men nog steeds af met een karig loon en met een
kale Kerstmis*'

STELS OMIDDELLIJK UW BI8EHT f

In een verklaring van het Partijbestuur der C.PiïT.%ordt gij opgeroe-
pen:
Terzet TT tegen de toenemende verslechtering van uw levensvoorwaarden
en dw&ngt uw loon-en engere eisen af door massa-staking l
GEEN MAB" EU GMT CEH3J VOOS DB BBGrMINGSK)]ZÏIBK!

Alleen door massa-actie kan aan de moordpartijen en Indonesië een
eind worden gemeekt en de regering van de Koloniale oorlog,Drees, wor-
den vervangen door een regring van 7rde, Hecht en Opbouw f

Het bestuur van het H.V,)V*i,dat eens beloofd had "heel het raderwerk
stil te zetten als er in Indonesiegeschotene»rdttwekt U thans op tot
«•rust en Kalmte1*. Ik dezelfde bewoordingen, waarmede zij ook tijdens de
bezetting tegen de arbeidersacties optraden, komen nu de Vermeulens
de reactie te hulp J
Kent echter Uw plicht!1 Uw plicht is niet te werken voor de koloniale
oorloKtmaar te strijden voor uw gezin, voor uw loon, voor de terugkeer
van uw zonen en voor de vrede i

WEG MET DTS KCÜBOHIALB OOELOG IN IlTOOHESrB WEG ICEKD DRKSS

VCX)H OMIDDKr,rT.IJKB LOOIKTrEBHOGIKG IiEVS DS SfTEIJD !

C.P;ïf« (de Waarheid)
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Thans rust ck* zwaarste verantwoordelijkheid op U .'

Zonder Kedrvösrking van Uw-partij zou deao nieisre verkrachting van recht' en democra-
tie niet aogelijk sijn, ,
ü-i j moet thans kleur .bekennen. /
Een socialist en douocraat kan nooit de geweldpleging te.een het IndoneGiroho volk
dulden. (Toen volk "kan'vrij sijn dat andere volken ond'erdrikt; Als .f;p rcud v/ilt
zijn, dan sul t ^ij hot thans'1 niooten tonen door U in alle oponüjkheitL'ttC'sn do po-
litiek van Drees-Bcel te^veraett-en..' •

E r w o r d t e e n da a d ' g e v r a r. /.; d J l " . .

In Indcnosie ,soi:jt .men met irdlli-irden én rret nonscnicvons, voor do mnzucht- van on-
keiqn. ' . ' s _ '

, U, arbeiders, ncheopt tien no.fj /oteeds af, mot een ka.rif" loon en met "een
niis. ' . " ' x . .
Stelt cao2d.üdo3ijË üi'/v-oisen ,'

'In oon verkliT.rins.vnir liet 'Partijboatuur der C.2?.ri", wordt rij opgeroepen:

Verzet U te;-;on de toenemende vers Icon torin/von' van :uv/ leyena voorwaarden on d-,vingt
U1,? loon-en andere eison af door nna s staking .' > /

- # r "

G c e n .ra a n o n . g e o 'n o o n t v o o x ' d e • r G g e' r i n g s p o l i t i e k

Allesn door. njaceadcti'c kan aan dé mootfdparti,;; in ,1/idonevie een eind v;orde:i ;.;effiaa]-t
éu de rê ei'ing van "de koloniale oorlog.^Dreys, worjen vervangen door een re.-pring
van Vrede, Recht en Opbouw, • • " ' '

1 .- r ' *• .. '

liet bestuur van het N.,V»V. , -dat' eeno beloofd had,' heel het raderwerk stil te zotten
al;3- er in Indcïienio /:esc:Trl>en \7ord-, v,rekt U thans op tot "ruct en kalmte".
In doKolfdo b.av/ocrdin;:.yeii . wtiamcüo üj..ook-4.I;,'dens d© boaettin.;:; - te,c;Bi; arbeiaorsaction
optraden, komen tiran s de Vermcitlöns de reactie te hulp.
Kont oohtór Ik' pliejit. LV; plicJit^io niot te werken voor vele koloniale oorlog, naar te
strijden voor Utf iyoajji, voor T-̂  loon, -voor de terugkeer van Uvv s on en on voor de Vrede»

do koloniale t>or lor' in Indonesië.'

Voor oniirLddollijke. • loonsverhoging,

Leve d-e strijd» ' . . ; . ' '

V/of,- net Droos, . "

Do d.P.N, .(Do Wa^Jioid



Proclamatie
Aan de werkende bevolking van Nederland!

Arbeiders en arbeidersvrouwen "
Opnieuw is het militaire geweld in Indonesië ontketend!
Op de wijze, zoals Hitler dat placht te doen, is van officiële zijde Zaterdagavond laat
bekend gemaakt, dat de Nederlandse troepen reeds sinds zes uren in actie waren ge-
treden. -
Het volk werd overrompeld, aan de vooravond van de Zondag, aan de vooravond
van het Kerstfeest, waarbij over Vrede op Aarde wordt gesproken.

, Dit is de bloedige Kerstnacht van het koloniale kapitaal!
In begin Juli nog, enkele* dagen voor de verkiezingen, ontkende de regering van de
P.v.d.A. en 'K.V.P., dat tot deze militaire actie was besloten. Het bericht werd een
„bedenkelijke verkiezingsmanoeuvre van de communisten" genoemd.
De actie, die Zaterdag 18 December begonnen is, werd echter r%eds maanden geleden «
voorbereid.

Het volk werd dus op een „bedenkelijke" wijze bedrogen!

Men beroept 'zich nu opnieuw, als op 20 Juli 1947, op een „onhoudbare toestand".
Men zegt; wij moeten in Indonesië vechten of heengaan.
Maar het is duidelijk, dat v e c h t e n de onderdrukking en slachting van het Indo-
nesische volk betekent en dat dé enige wijze om dit volk de vryheid te geven, waarop
het recht heeft, bereikt kan worden, doordat de Nederlandse troepen heengaan en naar
'huis terugkeren, waar men hen tegen hun wil vandaan heeft gehaald.

Men zegt, dat thans gevochten wordt om het Indonesische volk zijn „rechten"
te geven!

Welke rechten?
Het recht van Zuid-Celebes, het recht van de dodentrein van Bondowoso,
het recht van het platgebrande dorp Pakisadji, het recht van de concentratie-
kampen?
Het enige recht, dat de regering o p het oog heeft, is het „recht" van het kolo-
niale kapitaal om het Indonesische volk uit te zuigen en te onderdrukken.
Dat is het waarvoor onze jongens nu sterven! Waarvoor het Indonesische volk
in massa wordt geslacht!

Van officiële zyde pronkt men thans met schijnbare, gemakkelijke successen, zoals op
20 Juli 1947. Het gevolg was een .onhoudbare toestand.
En het gevolg van de huidige actie zal nog erger zijn!
Het verraad van enkele omgekochte sujetten van het soort van Hatta, heeft de .poor-
ten van de Republiek voor de koloniale troepen geopend, nadat zjj door sluipmoord
de Republiek van een aantal van haar beste verdedigers, de communisten, hadden be-
roofd.
Maar de strijd zal thans pas beginnen, en duizenden Nederlandse jongens zullen er
aan ten offer vaU- n!

Nederlanders l
,, ' Tot deze militaire actie is besloten zonder Uw voorkennis. Uw volksvertegenwoordiging

kon, zoals dat onder het totalitaire bewind Drees-Stikkèr de gewoonte is, zich daar-
over niet van tevoren uitspreken.
TTw mnan moeten sterven. Gii kunt betalen en verder is het „Maul halten!"



, ,

Leden en aanhangers der P.v.d.A.' ' *"' .
De partyraad van Uw partij is bijeen geweest en heeft mede tot deze -militaire actie
besloten.
In het geheim, zonder dat ^een Uwer ook maar iets had in te brengen!

Gy moet thans een keuze doen! De zwaarste verantwoordelijkheid rust op Ü!
Zonder de medewerking van Uw partij zou deze nieuwe verkrachting van

* recht en democratie niet mogelijk zijn.
Gy moet thans kleur bekennenl Eén socialist en democraat kan nooit de ge-

W weldpleging tegen het Indonesische broedervolk dulden. Geen volk kan vrij
zjjn, dat andere' volken onderdrukt.

* Als ge rood wilt zjjn, dan zult Ge dit thans moeten tonen door U in alle open-
lykheid tegen de politiek van Drees-Beel te verzetten.

Er wordt een daad gevraagd! In Indonesië smijt men met de milliarden en met de men-
senlevens, voor, de winzucht van enkelen!
U, arbeiders, scheept men nog steeds, af met een karig loon, met een kale Kerstmis!

Stelt onmiddellijk Uw eisen!
•

In een verklaring van het Partijbestuur der C.P.N, wordt Gij opgeroepen:

Verzet U tegen de toenemende verslechteringen van Uw levensvoorwaarden en .
dwingt Uw loon- en andere eisen af door massa-staking!

Geen man en geen cent voor de repingsnolitiek
Alleen door massa-actie kan aan d e moordparty in Indonesië een eind worden
gemaakt en de regering van de koloniale oorlog, Drees, worden vervangen
door een regering van Vrede, Recbt en Opbouw.

Het bestuur van het N.V.V., dat eens beloofd had „heel het raderwerk stil te zetten als
er in Indonesië geschoten werd", wekt U thans op tot „rust en kalmte",
In dezelfde bewoordingen, waarmede zij ook tijdens de bezetting tegen de arbeiders-
acties optraden, komen nu de Vermeulens de reactie te hulp!
Kent echter Uw plicht! Uw plicht is niet te werken voor de koloniale oorlog, maar te
stryden voor Uw gezin, voor Uw loon, voor de terugkeer van Uw zonen en voor d«
•vrede!

Weg mei de koloniale oorlog in Indonesië >

Voor onmiddellijke loonsverhoging

Leve de strijd

Weg met Drees/
£.P.N. (De Waarheid).



Geen vreemde hand in
Nederland

Aan alle vrijheidslievende Nederlanders

Enige dagen geleden werd de oprichting bekend gemaakt van een
nieuwe organisatie, die zich „Steun Wettig Gezag" noemt.
De oprichting geschiedde op bevel van de Britse Maarschalk Montgo-

die tijdens zijn laatste bezoek aan Nederland de order daartoe gaf.

Wat stelt het „Steun Wettig Gezag" voor?
Het is een „korps speciale troepen", waarvoor Nederlandse vrijwilligers
aangeworven worden, en dat een onderdeel uitmaakt van de „West-
Europese Strijdkrachten", welke onder bevel van Montgomery staan.
Tot deze „Strijdkrachten" behoren ook de nieuwe Nazi-legers, die door
deze zelfde Montgomery en zijn Amerikaanse collega's sinds geruime
tijd in West-Duitsland worden opgeleid en-die bewapend worden door
de oorlogs-industrie van het Roer-gebied, thans weer in handen van de
oorlogsmisdadigers Krupp, c.s.

De bedoeling is dat dit S.W.G., hand in hand
met de Duitse Nazi-troepen in een aanvalsoorlog
tegen de Sow j et-Unie zou moeten optreden!

Tegen onze bondgenoot, die de zwaarste offers in* de wereld-oorlog
heeft gebracht, ook voor onze vrijheid, en die daadwerkelijk streeft naar
een duurzame vrede. Deze S.W.G. staat in» het teken van de oorlogs-
voorbereiding en de bewapening, zij bedreigt de vrede, die met zoveel
bloed en tranen door ons volk is gekocht.
Maar de S.W.G. Heeft, in afwachting van een Oostfront, ook nog een
andere taak.
Zij moet dienen om met wapengeweld tegen de arbeiders en democraten
op te treden, wier strijd voor de vrede, voor de vooruigang en de ver-

> (lediging van hun bestaan, de Amerikaanse reactie en haar volgelingen
in Nederland een doorn In het oog is.
De S.W.G. wil tevens een „Technische Noodhulp" organiseren, een
onderkruipers-organisatie, die bestemd- is om de arbeiders in de rug aan
te vallen, wanneer zij ne* bestaan van hun gezin door middel van de
staking verdedlgeB.



1 >

Het karakter van de S.W.G. komt tot uitdrukking in de
personen, die er aan het hopA van staan.

Daarbij zijn aarts-reactionrïaire figuren uit de hoge adel, uit de kringen
van de grote oridernemers^n bankiers, mensen die in de strijd tegen de
Duitsers op het appèl ontbïaken, en die nooit anders op het oog hebben
gehad dan het beschenrie^, van de voorrechten van een kleine groep
egoïstische rijkaards. f.- ' '
Daarbij zijn vooraanstaanden uit de P.v.d.A. als Reinalda en Herman
Molendijk, die tijdens de Bezetting jarenlang op hun wethouders-zetels
bleven zitten, terwijl anderen voor het vaderland leven en vrijheid of-
ferden, r
Daarbij is Evert Kapers, di£ als voorzitter van het Nederlands Verbond
van Vakverenigingen de aifbeiders tijdens de bezetting in de steek liet
en geen hand uitstak om de vakverenigingen, hun bezittingen en kar-
thotheken, buiten het, bereik van de Moffen te houden.
Daarbij zijn de aanvoerders van de zgn. „Ordedienst" (O.D.) die geen
enkele vérzetsdaad tegen de Duitse bezetters hebben ondernomen. Er
zijn tenslotte ook enkele figuren uit de K.P. bij, die de idealen van het
verzet vergeten hebben. Zij!volgen het voorbeeld van enkele van hun
geestverwanten, die bij de ('̂ Speciale troepen" in Indonesië onder aan-
voering van de beruchte „"turk" hebben dienst genomen, en wier han-
delingen o.a. op Zuid-Gelebeis zo ernstig zijn, dat de regering de rapporten
daarover niet durft te publiceren.

Vrijheidslievende Nederlanders,
oud-strijders van het Nationale VerzëtT

Protesteert met ons tegen de oprichting van dit „S.W.G.", deze on-
Nederlandse troepen-formatie, die ten doel heeft, onder vreemd bevel,
bet bloed van vredelievende Nederlandse burgers te vergieten.
Leden en aanhangers van de P.v.d.A. en moderne vakverenigingen!
Eist van uw vertegenwoordigers dat zij hun medewerking aan dit reac-
tionnaire korps staken.

Nederlanders,.
Weigert elke medewerking aan het S.W,G. en brengt deze nieuwe po-
ging tot de vorming van burger-oorlogstroepen tot mislukking, zoals
gij ook de „Hulp-politie" tot een doodgeboren kindje hebt gemaakt.

OUD-STRIJDERS VAN HET NATIONALE VERZET
Blijftvverre van deze S.W.G. Bedenkt dat door dit korps toe te treden,
gij U In vreemde krijgsdienst begeeft en tegen uw eigen volk, evenals
tegen andere vredelievende volken, vóór alles tegen de Sovjet-Unie,

, kunt worden misbruikt.
Weg met al dit oorlogs-gestookl
Weg met al deze bewapende korpsen die de Nederlandse democrati»
belagen!

, Nederland moet weer zelfstandig worden, vri] van alle vreemde ia*
menging, vrij van geweld en vrees, vri) van nieuwe oorlogsdreiging.

De Communistisch* Partij van Nederland
(De Waarheid).
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jn verband met de'op Zaterdag, 18 December 1948, inge-
zette zuiveringsactie in Indonesië legde de Minister-Pregi-
dent op .Maandag, 20 December 1948, te 16.00 uur in de Tweede
Kamer de regeringsverklaring af.

yoor de publieke tribune was grote belangstelling.
Ongeveer 35^jjersonen (mannen en vrouwen) werden tot de tri-
bune toegelaten, zodat deze geheel was bezet. De indruk
werd verkregen, dat de meeste bezoekers tot de 57F7N. be-
hoorden.' ~" •—- " -

jtfadat de regeringsverklaring was afgelegd en de voor-
zitter de vergadering had gesloten, werd op de tribune ge-
roepen "Weg met de koloniale oorlog" en "Onze jongens moeten
naar huis".

Ben tweetal naaten" werd daarop onmiddellijk door.perso-
neel van de Parketwacht van de tribune verwijderd.

Zij bleken genaamd te zijn:
1. Leendert La_ar_e_ns_JCOÏÏW, geboren te' 's-Gravenhage, 13
April 1922, conducteur H.T.M., wonende Hoefkade 1314 en:
2. Hendricus GIJBELS, geboren te Amsterdam, 20 April 1919,
chauffeur, wonende ïisherstraat 361, beiden te 's-Gravenhage

seiden zijn lid van de G.P.U. (Einde)
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onderwerp: Verspreiding van een pamflet der O.P.N.
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T
yanwege de C.P.N, (De Waarheid), afdeling B werd op

21 December 1943 gedurende de avonduren in de brievenbussen

van de huizen in de omgeving van de Hoordpolderkade een

pamflet gedeponeerd, waaraaa—af'Sührif b
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C.

BUURTGENÖTEN:

Ons volk is hals over kop in een bloedig conflict gestort.
Onze soldaten leveren gevechten op Java.
De dodenlijsten bevatten reeds tientallen: namen,
lerzelfdertijd wordt de ellende van de arbeiders in Nederland steeds
groter, Tjw lonen zijn veel te laag.
Het is duidelijk w a a r o m . Uw loon niet verhoogd kan worden:
DE REGERING GEBRUIKT UW GELD VOOR OORLOGSDOELEINDEN.

OP Maandag j.l. hebben de besten uit de arbeidersbeweging uiting ge-
geven aan hun afschuw van de gevolgde regeringspolitiek.

Ze verspreidden manifesten van de Communistische Partij aan verschil-
lende Haagse bedrijven.

Daartegen Is op bevel van de p.v..d.A. minister-president DREBS door
de politie.anet geweld opgetreden.

pannen en vrouwen, die opkwamen voor de vrede werden naar de politie-
bureau* gebracht en urenlang vastgehouden.

Mevr. v. d. KLOOF-KOEMAN uit onze buurt, woonachtig aan de Wiekstraat
53 is door de politie gearresteerd en vastgehouden, louter en alleen
omdat ze een bedrijfskrant uitzette aan een broodfabriefc van HUS.

ARBEIDERS, MANNEN EN VROUWEN,

Gij raoogt niet dulden, dat uw rechten op deze brutale wijze worden,
vertrapt. Als de strijd voor de vrede reeds strafbaar is geworden onde
de regering D R 3 E S wat scheidt ons dan nog van het fascisme van
Hit Ier en lussolini?

VERHEFT UW STEM TEGEN DE OORLOG.
EIST BETERE LONEN.
TERZET U TEGEN HET BRUTALE POLITIEOPTREDEN.

Bezoekt allen de openbare protestvergadering voor onze buurtbewoners,
die gehouden wordt op

MORGEN, WOENSDAGAVOND 22 DSC. a.s.

IN DE

SALONBOOT "DE WATERGEUS"

TOEGANG VRIJ

(Ligplaats bij de Laakbrug)

AANVANG 8 UUR

SPREKSH: GEHARD GEELHOED

lid van de Haagse Gemeenteraad.
D E B A T V E IJ

G.P.N. (De Waarheid) Afdeling 8
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OPROEP
aan de ingezetenen
van Winschoten.

Onze Regering Is tot nieuwe
oorlogshandelingen in IdloneslS
overgegaan. Wat is hiervan het
gevolg voor ons Volk ? Bittere
nog meer verergerde armoede
en ellendel
Loonsverhoging mag niet gegeven
worden! Wel muloenen uitgave
voor militair gebeld l Het leven
van onze jongens wordt bedreigd!
Hiertegen moet ten sterkste ge-
protesteerd worden!
Arbeiders, /Middenstanders en
Intellectuelen . . . wil roepen V
op tot de strijd legen deze han-
delingen van onze Regering.
Eist met ons:

Staking van de strijd
in Indionésië.
De troepen terug.

Vóór een welvarend en vrij Nederland!!
VREDE en BROOD!!!

6, P. \., afd. Winschoten
E. V. G., af d. Winschoten
Ned. Vrouwen Bew.: afd. Winschoten

-
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I P R O C L A M A T I E !

Aan de werkende bevolking van Nederland! t

Arbeiders en arbeidersvrouwen!
Opnieuw is het militaire geweld in Indonesië ontketend.
Op de wijze zoals Hitler placht te doen,is van officiële zijde Zaterdagavond laat
bekend gemaakt,dat de Nederlandse troepen reeds sinds 6 uren in actie waren getre-
den.
Het volk werd overrompeld aan de vooravond van de Zondag,aan de vooravond van het
Kerstfeest waarbij'over Vrede op Aarde wordt gesproken.
Dit is de bloedige Kerstnacht van het Koloniale Kapitaal!

In begin Juli,nog enkele dagen voor de verkiezingen,ontkende de regeing van d«
P.v.d.A» en de K.V.P,,dat tot deze militaire actie besloten was.
Het was " een bedenkelijke verkiezingsmanoeuvre van de communisten*."
De actie,die Zaterdag 18 December begonnen is,werd echter reeds, maanden geleden
voorbereid.
Het volk werd dus op een " bedenkelijke wijze " bedrogen.Men beroept aich nu op-
nieuw als op 20 Juli ,1947,op een " onhoudbare toestand." Men zegtt" Wij moeten in
Indonesië vechten of heengaan.Maar het is duidelijk,dat VECHTM de onderdrukking
en slachting van het Indonesische volk betekent en dat de enige wijze om dit volk
de vrijheid te geven,waarop het recht heeft,bereikt kan worden,doordat de Neder-
landse troepen heengaan en naar huis terugkeren,waar. men hen tegen hun wil vandaan
heeft gehaald.
Men zegt,dat thans gevochten wordt om het Indonesische volk zijn rechten te geven»
Welke rechten?
Het recht van Zuid-Celebes,het recht van de dodentrein van Bondowoso,het recht van
het platgebrande dorp Pakesedji,het recht van de concentratiekampen?
Het enige " recht," dat de regering op het oog heeft,is het recht van het koloniale
kapitaal om het Indonesische volk uit te zuigen en te onderdrukken.
Dat is het waarvoor onze jongens nu sterven,waarvoor het Indonesische volk in massa
wordt geslacht.
Van officiële zijde pronkt men thans met schijnbare gemakkelijke successen,ook zo-
als op 20 Juli 194.7.Het gevolg was- een onhoudbare toestand.En het gevolg van de
huidige actis zal nog erger zijn.Het verraad van enkele omgekochte sujetten van het
soort van Hatta,heeft de poorten van de Republiek voor de koloniale troepen geopend
nadat zij door sluipmoord de Republiek van een aantal van haar beste verdedigers
had beroofd.
Maar de strijd zal thans pas beginnen en duizenden Nederlandse jongens zullen er
aan ton offer vallen.

NEDERLANDER!

Tot deze militaire actie is besloten zonder Uw voorkennis.Uw volksvertegenwoordi-
ging kon,zoals dat o-nder het totalitaire bewind Drees-Beel de gewoonte is,zich
daarover niet van tevoren uitspreken. •
Uw zonen moeten sterven.Gij kunt betalen en verder is het " Maul halten."
Leden en aanhangers.van de P.v.d.A.,de Partijraad van Uw partij is bijeen geweest
en heeft tot deze militaire actie besloten.
In het geheim,zonder dat één Uwer iets had in te brengen.
Thans rust de zwaarste verantwoordelijkheid op U!
Zonder de medewerking van Uw partij zou deze nieuwe verkrachting van recht en demo-
cratie niet mogelijk zijn.
U moet thans kleur bekennen.
Een socialist en democraat kan nooit deze geweldpleging tegen het Indonesische
Broedervolk dulden.Geen volk kan vrij zijn,dat andere volken onderdrukt.
Als ge rood wilt zijn,dan zult ge het thans moeten tonen door U in alle openlijk-
heid tegen de politiek van Drees-Beel te verzetten.Er wordt een daad gevraagd!
In Indonesië smijt men met de milliarden «n met de mensenlevens voor de winstjacht
van enkelen-!
U,arbeiders,scheept m«n nog steeds af met een karig loon,met een kaal Kerstfeest!
Stelt onmiddellijk Uw eisen!



In een verklaring van het partijbestuur van de C.p.IT.wordt gij opgeroepen.yerzat
U tegen de toenemende verslechteringen van Uw levensvoorwaarden en dwingt uw
loon- en andere eisen af door een massa-staking!
Geen man en geen cent meer voor de regeringspolitiek!
Alleen door massa-actie kan aan de moordpartij in Indonesië een eind worden ge-
maakt en de regering van de koloniale oorlog,Dreee worden vervangen door een
regering van Vrede,Hecht en Opbouw!
Het "bestuur van hat N.V.V.,dat eens beloofd had "heel het raderwerk stil t« a«t-
ten als er in Indonesië geschoten werd", wekt U thans op tot "Rust en kalmt»."
In dezelfde bewoordingen,waarmede zij ook tijdens de bezetting tegen arbeiders-
scties optraden,komen thans d« "Vermeulens" <i« reactie te hulp!
Kent echter Uw plicht!
Uw plicht ia niet te werken voor de koloniale oorlog^maar t* strijden voor Uw
gezin,voor Uw loon,voor de terugkeer van Uw zonen en voor de Vrede!

Weg met de koloniale oorlog in Indonesi*!

Voor onmiddellijke loonsverhoging!

Leve de strijd!

Weg met Drees!

Be C.P»H. (De waarheid-)

Woensdagavond 22 December a.s.
O P E N B A R E P R O T E S T V E R G A D E R I Ï T G F !

ODEOÜST jGouvernestraat.

Sprekers: JM BOEK en B'.v.d.EAM.

Aanvang 8 uur. Toegang vrij.



UITTREKSEL

Voor QD..720 Naam

Origineel inpj) 9939 Naam PQHAN A»T«

Volgnr. Ag.nr Aard van het stuk Geheim Bappor t van .X

Afz. Datum 9»ll»4a

Tussen de CPN en de Cominform bestaat regelmatige communicatie door
gehelmd koeriers, die steeda afgewisseld worden» De estaflette-rou-
ten zijn zelden vast en lopen via de presidenten of secretarissen der befc
trokken communistische partijen der verschillende landen, die dan
ook voor de verdere berichtgeving zorgen moeten.

f. Toen Sjarlfoeddin (laatstelijk economisch student te Rotterdam)
"*i naar Praag ging om te Budapeat opgeleid te worden tot vliegen!er

moest hij ook zijn betrouwbaarheldspapleren hebben. Doch daar men
het niet raadzaam achtte dat hij zelf zijn papieren zou meenemen
zouden deze veneens met behulp van zo'n koerier naar Praag gebracht
worden, Sjarifoeddln is Vrijdag j.l. naar Praag vertrokken.
De verbinding tussen de CPN en Indonesië zou ook onderhou den worden
midéels een koerier via Parijs (CGT, WjPDY, WEDW), en vervolgens
lopen vla Karachi(Idham, Posindo-leider), New Delhi (El Baklm),
Calcutta en Bombay (Indlan Tra de Union)*
In Indonesia bevinden zich de volgende medewerkers: Jassin, Porcas
(Djokjaweg, ambtenaar bij E.Z.), Mr. Moewalladl (seer.-generaal
van de verenigde Republikeinse in- en export firma's te Batavia)
en de Europeaan Hakker. Vanuit D jok ja wordt» de correspondentie
voor de CPN verzorgd door Jusuf, ex correspondent van de Waar-
held,
EP is nog een andere communicatie-route via Bangkok» Van hieruit
wordt de verbinding «iet Djokja n.l. tot stand gebracht met behulp
van vliegtuigen van de Siamese Airways die illegale vluchten
maken. (Route Bangkok- Djokja-Buklt Tlnggi-Rangoon-Bangkok).

^ De brieven voor Djokja zijn geadresseerd (hulpadres) aan Mevr.
Surjadarma, de echtgenote van de (leider der?) Rep. luchtmacht,
en schijnen dan afkomstig te zijn van de Wereldfederatie van
Democratische vrouwen te Calcutta. Calcutta fungeert blijkbaar
als voorlopige coördinatie van het Z»0* Cominform en niet
Bangkok, zoals algemeen wordt verondersteld,
Deze luchtverbinding is echter niet zo regelmatig*

Uitgetrokken door gp Afd./Sectie ACD 4C Datum 1.9.49

Op aanwijzing van

5030 - ' 48



UITTREKSEL

Voor ÖD....7.3.Q : Naam

Origineel in-. ....P.D.,..8.8.6.a Naam A.VT......E-OHAK

Volg nr. Ag, nr Aard van het stuk .v.er.sla.g.. ge-S-prekm-@t-X

Afz Datum ....3.0.»9.,.l.4.8..

Enkele dagen geleden heeft X, door tussenkomst van Djajeng Pratomo,
een uitnodiging ontvangen om voor een gesprek in het gebouw van "De
Waarheid" te Amsterdam te komen. Daar waren toen aanwezig Dr. Polak
Gortsak en Djajeng Pratomo. Zij vroegen inlichtingen over de situatie
in Indie en spraken zich tevens uit dat de tactiek verkeerd was geweest.
Achteraf bezien zou het beter geweest zijn, dat het sedert opgeheven
Democratische Volksfront de communistische opstand begonnen was, en
eerst daarna tot een samensmelting van partijen ware overgegaan.
Amir Sjarifoeddin heeft de steun van de'CPN.

Uitgetrokken door EE Afd./Sectie ....ACD..../PA., Datum 3.Q...9....48..

A.L. 17249-47
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aanleiding van de gebeurtenissen in Indonesië
werden op 20 December 1948 in de nabijheid van de VREDESTEIET.
fabrieken aan de Haagweg te 's-G-ravenhage (L.) onder de ar-
beiders van genoemde fabriek exemplaren van de bedri jfskrant
» pe Band no C ̂p . 1T . ver sp_r e id >d o or t

te snscned'e1; 8 Januari

Op-iwAt

1918, fabrieksarbeider, wonende Vermeerstraat 24 te 's-G-ra-
venhage.

Eveneens werden op genoemde datum bij de broodfabrie]
van HUS aan de Waldorpstraat te 's-G-ravenhage, exemplaren
van de bedrijf skrant "HUS" - een zgn extra Hus uitgave -
verspreid door:

s\a K033MAU, geboren te 's-G-ravenhage, 11 September
1916, gehuwd met de C. P. M". -er:

x| Wilhelmus KLOOI!, geboren te 's-G-ravenhage, 8 ïlovem- '
ber 1912, loopknecht, wonende Wiekstraat 51 te 's-Gravenhage

/-J M.1COEMAH ontving deze bedri jfskranten van BEEKHUIZEN
(personalia bekendTj; ~~ "

in de nacht van 19-20 December 1948 waren de kranten
bij BEEKHUIZEN bezorgd door een zekere "Toon", waarschijn-
lijk Ant onie BüCHHES, wonende Amazonestraat 92 te 's-Graven-

In beide gestencilde kranten is een proclamatie opge-
nomen met een voor het openbaar gezag beledigende inhoud.

in verband hiermede zijn beide personen door de Poli-
tie aangehouden. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt
terzake van artikel 1J.7A Wetboek van""Strafrecht.

van Maandag 20 op Dinsdag 21 December
1948 werden door de Politie aangehouden terzake van het aan-
plaicken van een gedrukte proclamatie, van dezelfde inhoud als
van bovengenoemde bedri jfskranten, in de omgeving van de G-oe-
y erne ur laan t e 's -Q-ray enhsi ge tl). H.
'ir" ""Töanaes^^^lkLamV^rtas YISSEE, geboren te 's-G^a.-
venhage, 11 FebruarT 19^7,instrumentmaker, wonende Damas-
straat 327 en ___^_^__^xmT .̂ —~«-.

"Tendrifcus REIlfïS, geboren te ïilburg, 3
1905, kleermaker, wonende G-oeverneurlaan 548, iMMÉHT te 's-

Mei

lâ Si,»,»^*.*»»^»*^̂ ^
i'egen hen wordt eveneens proces-verbaal opgemaak^

terzake van eëraergenoemü delict. '
Twee exemplaren van bedoelde bedrijfskranten gaan

hierbij. (Einde)
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Verbinding
Ho.
Onderwerp

no. 67.
no. 444/48 I.D.
Mededeling.

Vo'

DEC. 1948

20 December 1948.

Datum van ontvangstberieht
Betrouwbaarheid berichtgever
Waardering bericht
Tevens bericht gezonden aan

Medewerkende instanties
Ondernomen actie

zeer betrouwbaar,
zeer betrouwbaar.
de heer Procureur-Generaal,
fgd. Directeur van Politie
te 's-Hertogenboach.

(
•

In aansluiting op mijn schrijven d.d. 20 December
1948 no. 442/48 I.D. heb ik de eer hierbij nog twee namen te
vermelden van vrouwspersonen, die de pamfletten, bedoeld in
bovenaangehaid schrijven, hebben verspreid.
GBRTSUD aCHHAEBBS. geboren te Aken, 9 Maart 1907, gehuwd

W me t A.Bock, wonende te Eindhoven, Ealmoesstraat 37. Sghnakgre
komt v@or op de led.enlij,at van de C.?, ff», af deling Eindhoven.

KJPAEU. MAJJIA JQEttömS HITfEJBBIJGg, geboren te Gelawnkirohen,
ju gehuwd met gtrgbbe t wonende te Eindhoven, Leo straat 43,

actief Communiste, bezorgater van de "Waarheid".
Verder kan nog door mijn dienst worden gemeld, dat

momenteel het aantal week-abonné's van de "Waarheid" te
Eindhoven er als volgt uitziet. Totaal aantal: 1QQ stuks.
Dit aantal is over de verschillende stadsdelen verdeeld als

volgt: Woensel 34

39
14
12
l

Stratum
Strijp
Gestel
Otongelre
Totaal

/De financiële
100 stuks.

*an de "Waarheid", speciaal voor
wat betreft de afdeling Eindhoven, is dermate ongunstig, dat
de eigenlijke bezorger is afgezet/en momenteel de "Waarheid"
wordt bezorgd door de vrouw van van Turnhout, de in dit
schrijven genoemde Eittenbruck en van Lieshout, welbekend.
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JJezeJdrie personen "brengen practisoh zonder vergoeding de
"Waarheid" rond om zodoende de kosten ao laag mogelijk te
houden*

» eind

c



RP
No. 498/111 - 1948 - Geheim Persoonlijk.

Onderwerp: Kalken en aanbrengen van pamfletten
in de ^aanstreek.

DEC. 1948

Bijlagen: geen.

In de nacht van 19 op EO December 1948
werd "gekalkt" op openbare wegen in de Zaanstreek,
o.a. in de gemeenten Wormer, Jisp, üaandijk en West-
aaan. De leuzen luidden onder meer: "De troepen terug",
"Indonesië vrij" en "Jeugd wil geen oorlog".

Ook werden pamfletten aangebracht met het op-
schrift "manifest". De grootte vai^deze pamfletten
was l meter bij 80 centimeter. Tot op heden werd één
pamflet in beslag genomen.

In de gemeente Wormer werden twee personen be-
keurd terzake kalken. Kalk en kwast werden in beslag
genomen.

In Jisp werd "gekalkt" met menie.

De opschriften en plakkaten aijn terstond in'
overleg met de Burgemeesters van gemeentewege verwij-
derd.

Eventuele verdere bijzonderheden aullen worden
gemeld.

De Procureur-Generaal fgd. Directeur van Politie
te Amsterdam en de Commandant Gewest Amsterdam der
Hijkspolitie zijn met het bovenstaande in kennis pe-
steld. •

Amsterdam, 20 December 1948..



Fo. 51178.
Bijl. t oen. ,
Onderwerp: ï'ressedienst.

*s-Gra5renhag©t 10 December 1948
•

VIlI ï: .3

Ik heb- de eer ü hierbij ter kennisneming aan te bieden
een oopie vam "Die HÖÈtepfe in Indonesien" » ondertekend met d©
initialen G*G., vermoedeli jk van Gerard Geelhoed, G.Ï»,H.-
seöretaris voor het district Den Haag e» Lid van de Gemeen-
teraad, alüler.

De *M?ressedlenstH, welke voor de verspreiding heeft
gefcorgd, is de persdienst van de "Sozialistiache Einheits-
partel Deutsohlandsw.

HET HOC H> VAK DE DIESST,
voor deze:

Aan de Heer
Hoof dconmissariB van Politie,
te
*S~G R A Y S N H A G E .

/ (..• ' . •' •-•,ii..'. • : t.-'..*, n // t' f



NOTITIE:

VAN: B.VIII,

•'s-Gr

GEHEIM.

Vo!'?--

3c|»48,

jfotooople van een van C ter inzage ontvangen "Pressedienst
van 13 November 1948". - ----

De ondertekening "G. G." is^van Gerard Geelhoed, C.P.N.-
secretaris district Den Haag en lid van de Gemeenteraad voor
de C.P.N.

VERZOEKE TE AGENDEREN EN AAN MIJ TERUG.

B.VIII.
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13. Hovembtr
Stimmen des Aualande3 - 6

•i

Zur Information

Die gampfe in Iridoneaien , \n Haag, Anfang November (PD) ;

Die in die Presse lancierten Eachrichten über einefijfoamuniaten-
Aufstand in der Indonesischen Republik aollten dazu dienen, die
hollftndiachen Truppen-Verachiffungen nach Indonesien und die
hoïlëndis.chen Unterdrückungsmaönahcien zu begründen. De Groot,•
SeneralsekretSr 'der EP Hollands, erklarte dazu auf drund neueater
Informationen, dafi es keinen "Kommmisten-Auf stand" gegeben hat, - ,
dafl es sich vielmehr um einen Gfewaltakt der indonesischen Regierung
Hatta èandelt, die die Kommunistische Partei Indoneaiena in die 111»-
galitat drSAgte. Die falachen Nachrlchteh aus indonesien erklUren
sich daraus, da8 alle Informationen von der Hatta-Regierung und ron-
der holl^ndischen Regierung in Batavia zensuriert werden. ;"

Die Yorgeschichte ist folgende: Im August hatten die drei
indoneaischen Arbeiterparteien beachlossen, ihren Verelnigungakongr«fl
am 1. Oktober abzuhalten. An diesem Tag wurden in Maiiua auf Javm
zahlreiche Witglieder der Kommunistiscnen Partei verhaf tet, daruhter
auch der Parteisekretar Daroeaman. Der kommunistische Führer Alirain ••
Ist hingerichtet worden. Zum Verst?ndnis der Zusammenhang» aufi noch
folgendes gesagt werden* Anfang Juli fand zwiachen den Prüsldtnta»
der Indonesls^hen Hepublik Soekarno, Premierminister Hatta und d«»
Amerikaner Ogburne eiue ueueimb&a^.re^tiu.ng s tat t , in der Ogburne
und Jtunition zu liefern versprach, um gegen die Koramuniaten vorgeJ
zu können. Die bevorstehende Vereinigung der drei Arbeiterpart«l«m •
veranlaSte nun die Regierung zu ihrer anti-kommunistiacften Aktion. •;'?
Die Kommunistische Partei wurde verboten, das indoneaische Parlaacad
zum Spielball der Hatta-Clique gemacht.

Seit der (Jründung der Indoneslscnen Republik iia Jahre 1945 nat
diese gegen imperialiatiacne Bedrohungen zu këmpfeni erst gegen -,
die englischen Truppen, dann gegen die hollëndische "PollBeiaktion"
und jetat gegenddie von den Anerlkanem unterstiitzte Hatta-Regierunf •

Die Amerikaner benötigen für ihr japanisches Arsenal die Roh-
atoffe Indoneaiena, wie Gummi, Zlnn, Nickël, Petroleum. Die indone*-
sischen Insein mit ihren 70 Killionen Einwwhnern wËren auch ein \r Absatzmarkt für j.apanische 7/aren. Durch die Amerikaner ange-

spornt,begannen die Hollander im Juli 1947 ihre "Polizeiaktion".
Die imperialistische Mehrheit im Sicherheitsrat der UÏÏO aorgte dafür,
daB die nach Indonesien entsandte Drei-Müchte-Zooniaaion pasaiv blieb,
bis die hollandischen Truppen gunstige Positionen eingenommen hatten.
Die ,holl?;ndischen Truppen behielten dann das Territorium^ das sie
sich ait Gewalt angeeignet hatten. Im Januar 1948 schlofl eina Indo-
nesische ï'arlonetten-Regierung einen Vertrag mit den Holl&ndern, '
die diesen groöenTeile der Republik überlieS und die hollSndlsch*
Oberhoheit über die indonesischen Insein anerkannte.

Als Representant der indonesischen Bourgeoisie macht Ministar- .
president Hatta die Republik den amerikanischen Intereasen horig. . .
Er hat z.B. mit einer amerikanischen Firma einen Vertrag " _
wonach ;diese Firma den geaawten Handel der Hepublik für die~Dauer
von 15 Janrvn monopolisieren soll. Hatta schickte seinen yinanzminiatejr
nach Waahinfton, um über amerikaniache Iradite zu verbandeln. Als " '

/Sicherheit bot er den Amerikaneom kriegswiohtige Rohatoffe an*
* • • . / ' • ' ' ^ f *

- - . • " : ' ' ' • - • '- ' .^T-.,'



13. .November 1948
l' des Aji'slandes - 7 -

Indisch besëtzten G'ebieten setzten sich die
fiA kaufteh die geéamte Produktion der sich im
befindlichen Zinngruben auf . Auf Celebea vrarde

Gesellschaft zur Ausbeutung' der
.de t.

errormaBnanmen setzt das Indonesische Volk seinen
'fort . In Madiun ist es zu Streiks, Massenderaonstra-

Ben mit Regie rungstruppen gekominen. Die Kommu-
ng einer Regierung der Demokratischen .Union

r and Baaérn. Die Volksderaokratiéche Be-
iii#ung-,der KomMuni sten , ihr gehören die Sozia-
' und die aozialistische Jagend-



20 0 September 1948
^ J Stimmen des Aualaades ~ 4 -

'X*

Paoking Gompany, wagen ihrer Verstb'Be gegen das "Anti-Irust-Gresetis"
Ss hat sich herausgestellt, dass zwischen diesen vier Kon-

seraea seit 1893 keinerlei Koakurreaz bestanden hat» Seit dea
letzten 10 Jahrea wurden durch diese Pirma 58 % der Einder, 54 $
der Schweina, 68 % der Kalber uad 70 i» der Schaf e, .die insgesamt
ia dan USA geschlachtet wurdea, aufgskauft,*

De Sasperis ''Marahall-Prograaua" ge gen die Werktatigea Italieaa

(PD)
Die Regieruag de (Jasperis ist dabei, eine Reihe VOH

zu tref f sa « urn ei&e "Löaiuag" der branaeadea. Probleme des
b®rbei^uftüirea^ Dasa dieae Ifessnahmen gegeri die Interessen der
werktatigen Bevölksruag Italiena gericMet sind9 beweist die Tat-
sache, dass sie gegen die heftige Oppositioa der Kommuaistischen
Partei urnd des Allgemeiaem Gewerkschaftaverbandes durchgeführt
werden, dass heisst, sie werdeia gegen den Wille», de» Werkte. t igen

:A7oriti beateht. diese "Lösung"? Wieder einmal aoll das alte
Rezept aiigewaadt werden^ die Industrie für den übcport auf Kosten
der Arbeiter aazukurbela: Löhne und Arbeitsbedingungen bleiben
schlecht und verachlechtern gich staadig, die Preise gehen in
die Höheo Aa Regierungszuschüsaen wird g'erade beinden Verbraucha-
gütern, wie Brot uad Makkaroai "geapart"^ was in letzter Zeit eine
4o ^ige jirhöhung der Lebenshaltungskostea zur Polge gehabt hat» Die
Verbrauchssteuern auf ïebenawichtige Waren üiiderhöht wordem, von
einer Besteuerung der Reichea jedoch wird zwar gereéet - aber n@s
ist so sicher wis aur irgendetwas, daas eime solche nie erfolgen
wird" ? schreibt ein unverdachtiger Zeuge, der Zörrespoadeat des
ftöasërvativenaïlB&ily Telegraph" am 15 o September 0"Sia® geauade
v/irtschaft bedeutet Erhöhuag der Preiae (S) ohae eine gleiehzeitige
Erhöhung der Löhae"^ schreibt dieaes Blatt»

Es ist eine 'eigenartige G-esuadung der ffirtschaftj die darauf
aufgebaut. ist» dass wjede Ar*beiterfamilie ia Italiea dea (Kir t el
eben etwaa enger schaürea muss" — wie sich dieser zyaische Harshall-
Jouraal is t ausdrückto

Zuviele ffürtel sind ia Italiea schon bis zum letztmöglichen ioch
geschmürto Der Anblick des Luxus und bberflusses, den die besitzenden
Klassen auf dea Boulevards iiad Kaff eehauaera yoa Rom, Mailaad und
den exklusivea Badeorten aur Schau stelle», -laast dis berechtigte
Erbitterung dea'Volkes aawachseaa

Die KP Italieas uad der Allgemeime Grewerkschaf tsverbaad führen
den Kampf der Werktatigea gegen die ujahaltbaren Zustamde, in die das
Land durch die Machenschaf tea der de (Jasperi-Regierung und ihre
Hörigkeit vom amerikanischea Imperialismus gebracht worden ist0
_^_ ------- ~~~ "" / rt r, %

Hollandischer Terror ia Iado_nejiie_a \\x»u<.,

(PD)
"Daily Werker" vom 16 0 September schreibt?

"Die hollaadische Regieruag hat eine vollstandige politische
Diktatur ia hollaadisch Ost- Indien errichteto

Jede Aktivitat der Kommunistischea Partei wird fortan als
'kriraiaell'betrachtet utid 'mit allea der Regderuag zur Verfüguag -5-



Pressedienst 30. Oktober 1947
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die hollandische Armee aus 175 QOO Mann. Davon befinden sich
120 000 in Indonesien, Die hollSndischë Laftwaffe besteht aus 275
Plugzeugen, von denen sich der grb'sste Teil ebenfalla in Indonesien
befindet. Nach aaalëlndischen Preaéemeldangen unterhalten die Hollan-
der in Indonesien drei Zerstb'rer- und ein Bombengeaohwader.

Daneben betreibt die hollSndiaohe Regierung in bëachleunigtem
Tempo die Reorganisation der Marine. Die; holl&ndiqche Plotte um-
faaat zur Zeit 2 leichte Kreazer, 6 Torpedoboots-ZerstÖrer, 12
U-Boote, 9 öeleitschiffe, 21 Minensuchboote und einigë Wachtschiff e.
Der Personalbestand der hollSndiachen Marine be,lief aich im Januar
d. J. nach Angaben der hollë.ndischen Presse auf 29 000 Mann. Past
alle Sohiffe der holiandischen Kriegsflotte befinde^ aich gégenwartig
in Indonegien.

<•

Die hollündische Wiederaufrüstung bedeutet natürlich für die
werktStigen Masaen des Landes eine achwere B el a stang. Nach der
"New York Timea" amf assen allëin die anmittelbaren MilitSraasgaben
28 Prozent dea holiandischen Staatshaushalts. So ist es kein Wander,
daas der Krieg in Indonesien ante r der holl&ndiachen Bevblkerung
sehr unpopalar ist. Die demokrati^che Presse Hollands berichtet
immer wieder von der Weigerang hollandiaoher Soldaten, aich nach
Indonesien schicken za lassen. Der Prozent satz der Deserteare in
der Armee ist hoch. Eine Haager Zei tang melde te irn Oktober 1946,
die Zahl der Deserteare umfasse 10 - 15 Prozent des Personalbestan-
dea der Armee. Diese Eracheinangen sind sogar im Offizierskorps za
beobachten» Naoh der Zeitang "Maaabode" erschienen im April, 1946
von l 000 einberafenen Reserve-Of fizieren 250 nioht'an den befohle-

' nen Sammelstellen,
Die holl&ndische Wehrmacht steht unter sehr starkem Einfluss

Englands und der USA. Die anraittelbare Beteiligang der Engl&nder
an der Organisierang and Bewaffnung der holiandischen Streitkrafte
ist allgemein bekannt. Zahlreiohe hollë.ndische Trappenteile warden
in England bezw. in englischen Koloniën aufgestellt, aasgebildet
and bewaffnet. Die Amerikaner interessieren sich besonders für die
hollandische Kriegsmarine. Ihr Einflass bei der Aasbildung des
Marine personal s ist stark.' Sie haben einen Teil ihrea in Earopa

tüberflüasig gewordenen Kriegsmateriala an Holland verkaaft and finant-
aieren den Krieg in Indonesien. Im Aagust d. J. erhielt Holland z.B.

Vza diesém Zweck eine Anleihe in Höhe von 195 Millionen Dollar.
Die demokratische öffentlichkeit Hollands protestiert gegen

die se Art anglo-amerikanlscher "HiHfe11. Die hollandischen Werkte,-
tigen fordern nach wie vor die Eins t e 11 ung des Kolonialkrieges in
Indonesien and eine allgemeine Verringerang des Peraonalbeatandes
der Wehrmacht.

(P, S.)



Presaedlenst 11. November 1943
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f&hig In die allgemein«?n Bedürfnisae ihrer Wirtachaft einzubauen"«
In bezug auf Bulgarien iat dem Autor bekannt, daö "dieae vor den»
zufriedenstellenden Abschluö ihrea Zweijahrplanea atehen". Bei der
Tschechoslówakei iat alch der Autor nicht darüber acnlüaaig, ob
dieses land bei AbschluB aeinea Zweajahrplanes daa Ziel, die Pro-
duktion über lu i» dea vorkriegsatandes zu erhöhen, erreichen wird»
Ungarn und J^olen haben groBe Portscnritte .geroacht, wobei "Polen
seine Industrieproduktion über 35 i» des vórkriegsatandes erh'dht
bat",

Zwiachen den Zeilen dea Artikels spurt man daa Bed^uern dea
Au tor a darüber, dafi aioh die Volkademokratien durch d1« Atwaaenhelt;
einer Marshall -"Kil f e* von ihrer industriellen Errtwielclung nicht
abbringen lieaaen<, Wie der Autor gans richtig festatellt, "auchen
die oateurop&iscnen L?inder ihre Üntèratützung bei der Sowjetunion",
die "ihnen auf zwei Arten zuteil wird". Eratena - wie im Palle
Polena - in ?orm von Krediten und zweitena durch groflzügige Handela-
vertrïige. Eines der groBen Hinderniaae, die bis jetzt einer induatri-
alisierung Oateuropas im Wege stand, war die Be schrankt hei t des
Marktese "Me Bereitwilligkeit der Sowjetunion", neiöt ea in dem
Artikel, "Pertigprodukte aus uateuropa zu kaufen, erweitert den
Markt flir diese LSnder erheblich". l

(a. G,)

Zur Information
szns£cri£ »ss^ — sgssssssi

Rede des Genossen B i e r u t
auf der geneinsamen Sitzung des Zentralkomitees der PPR und des
Zent ral-Exekutiv-Eomitees der PPS _______ a ,t

(PPD)
Die gemeinsame Tagung dea Zentral-Romitees der I'olniachen

Arbeiterpartei (PPR) und dea Zentral-Exekutiv-Komitees der Pol-
nischen Sozialistischen Partei (PP3) eröffnete die Periode der
direkten Vorbereitungen zum Vereinigungs.kongreS, der beide Par-
teien verbinden und die polnische Arbeiterbewegung vereinigen aoll,
Vor dlesem Forum ergriff der GeneralsekretSr des Zentral-I'oniteea
der PTR, President B i e r u t , das Wort zu einer groB ange--
legten Rede, in der er u,a« darauf hinv7iesf daö die S'ührungen
beider Parteien das groöe Vereinigungswerk beginnen, indem aie in
ihren Partei-Gruppen die Diskussion tiber die ideologischen und
atatutariachen Grundlagen der künftigen Einheitapartoi eröf fBè&s v
den Termin für das Zuaamnentreten des Vereinigungskongreséeö iééè'-'
setzen und ihre Organisationen zur Wahl der Lelegierten für diesen
Kongrefi auffordern, der zu einem groSen historischen Ereignis in
der Geachichte der polniachen Arbeiterklasse und ein bedeutungsvol -
Ier Augenblick in der Geachichte dea polnischen Volkes werden'wird'»

"Wër könnte die Bedeutung des Xongresses starker zum Ausdruck
bringen - erklSrte Prasident Bierut -, ala es die polnische Arbei-
terklasae getan nat, die auf die erste Nachricht von der bevor-
stehenden Einberufung des ^-ongressea mi t einem neuen gewaltigen
Arbeitaeifer antwortete und den Appell der Grube Eabrae-Wschod
(Hindenburg) zur Beschleunigung der Erfüllung der Produktiongplane
und ihre Ausdehnung durch zusë-tzliche Erfolge aufgegriffen hat.

- 4 -



Verbinding ; no. 67.
W. j no. 442/48 I.D.
Onderwerp : Mededeling*

Datum van ontvangstbericht
Betrouwbaarheid berichtgever
Waardering bericht
Tevena bericht gezonden aan

Medewerkende instanties
Ondernomen actie

20 December

zeer betrouwbaar,
zeer betrouwbaar.
de heer Procureur-Generaal,
te 'a-Hertogenboach.

Ha, de nieuwsberichten van Zondag,^ 19 December
948 zijn Muijzenberg - Schoonbeek en van Turnhout van de

..P.N., afdeling Eindhoven, bij elkaar gekomen voor een
bespreking in verband met de kwejsite Indonesië.

jjezelfde avond omatreeka 20 uur kwamen in het partij-
gebouw aü^iier bijeen; Sandera, van Turnhout. J.P.Gerftit-
seji en Bpok. Bij deze gelegenheid werd het pam±l"5t aamen-
ges te ld, dat inmiddels in Uw bezit zal zijn en waarvan
ten oveisloede nog twee exemplaren worden toegevoegd.

""* Ongeveer 2500 exemplaren zijn gestencild. Deae wer-
den Maandagmorgen,20 December 1948 omstreeks 7 uur,ver-
spreid door^ / ^ v

^\v.d3Muijzenberg, Sandera, Boofc, Mevr. vaa_Turnhout. Ver]
lAr>r'?LYrA-TT"T'^ en J.P.Gerritsen, van een persoon werden
| pamflet te n in beslaggenomen. De namen genoemd in dit
schrijven zijn allen bij ü bekend.

De politieke toestand in Eindhoven ia volkomen rua-
tig.

« einde w

afi
e ]
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Het Nederlandse IQ.oloni'ale kapitaal heeft opnieuw de Ned-soldaten
tegen het Indonesische Volk in het vuur gezonden. Onder leiding
vaii de "socialist" DKïïES is opnieuw de oorlog uitgebroken.

, ......Reeds in 1947 bij de eerste oorlogshandelingen hebben wij het .
Keet-Volk gewaarschuwd dat de oorlog Jln Indonesië een eindeloze Oo3?
log zou zijn.' Jat duizende jonge levons zouden v/orden opgeofferd
aan de belangen van het Groot-Kapitaal,dat smart-armoede en gebrek
het deel van ons Volk worden zou.

V/ij zeiden dat Opbouw in Nederland niet mogelijk zou zijn als
Millioenen guldens per dag aaa-Iict Indonesische avontuur zouden
wórden verslingerd. Dat welvaart voor ons Volk en een hoger Ie -
venspeil niet samen kon^gaan mot Oorlogvoeron.

0,ns standpunt is door do feiten volkomen bevestigd. Wij zeggen
U nogmaals:
l,. Deze veroverings-oorlog put ons Volk .volkomen uit. Duizendo

jonge levens zullen opnieuw sneuvelen voor de belangen der Kol-
kapitalisten.

2* Steeds groter zal de armoede en ellende worden van de Nederland
se • we r kor s-j want zij zijn het die in deze Oorlog moeten vechten
en hem moeten betalen.

3. Wij stellen nogmaals vast dat al deze ellende over ons Volk
wórdt gebracht onder mede-verantwoordelijkheid van hen die met

- gi*óve misleiding zichzelf nog Socialist durven noemen.
Al drie jaar lang probeert,het Ned-kapitaal in samenwerking met de
verraders der Arbeiders-klasse hier en in Indonesië* de Vrijheids-
è'tryd voor een zelfstandig IndonosiSte breken. De leiders van de
Indonesische Vrijheidsstrijd als de Communisten Moeso^Sjarifoedin
Sedyadjit ea werden^gevangen genomen of lafhartig vermoord. •

\n ding staat duidelijk va'sts

DEZE KVP EN PvdA-HEGfiaiNQ,WELKE IN DIENST STAAT VAN HET GROOT -
KAPITAAL, V/IL GEEN VHEÜ3 IET 'HET INDONESISCHE VOLK»

Opnieuw roept nu het NW en de KAB U ©p door berusting Uw medewei'1-
king aan deze veroverings-oorlog te verlonen.Opnieuw stellen deze
•'leiders" der Arbeiders-klasse zich in dienst van het Groot~Kapi-
taal .

V/IJ HEBBEN ECHTER EHN GROTE PUCT.

4 WIJ WILLEN VREDE M i DE TROEPEN MOETEN TERUG. D I RE C T i
'l ' ,

Tienduizendo Nederlandse Moeders en Vrouwen zijn in Vertwijfeling
om het lot van hun zonen en hun mannen.Smart en ellende zal hun en
ons deel zijn indien deze regering de Vrede,niet sluit én de troe*-
pen niet terug ,trekt. Dit zal deze Oorlogs-^regering alleen maar
doen ais ons ̂ olk hap.r daartoe dwingt. Daarom roepen v/ij U op onder
de leuae:

GEEN MAN. EN GEEN CENT VOOR DE2E VBROVSRING3-OÖRLOG i i l

Ooen tranen on gekanker zullen deze regering tot Vrede dwingen.Al-
leen eön vastberaden houding van het Nederlandse Volk zal hiertoe
in staat zijn. .

AL1EEF DE DAAD, ALLEEN ACTIE ALLEEN VBR2ET ±N ALLE VORMEN 2AL
DEZE OORLOGS-REG3RBTÖ IT/INGEN VOOR DE WIL VAN ONS VOLK TE BUKKEN*

ZU MOET VERDV/LftffiN \nj V/ILLEN VREDB EN '7BLVAART»

STRIJD VOOR DE VREDE STRUD VOOR 1OLVAART EN GELUK ///

V R E D B V H E Ö B . D E TROEPEN TERUG V R E D E V R E D E

WERKERS VAN NEDERLAND TOONT U"./; KRACHT

Communistische Partij Nederland
.(Do^faarheid; *

Afdeling Eindhoven.



O O R L O G O P N I E U W U I T G E B R O K E N
• « . - • - • - • - • - « - . -• . - . - •" *- * - • - • - . - • - .. w é

Het Nederlandse Kloloniale kapitaal heeft opnieuw de Ned-soldaten
tegen het Indonesische Volk in het vuur gezonden. Onder leiding
vaA de "socialist" DRiES is oprt£güw ,3e -oorlog uitgebroken.

Reeds in 134? bij de eerste oorlogshandelingen hebben wij het
Ked-Volk gewaarschuwd dat de oorlog in Indonesië een eindeloze OOP
log zou zijn. Jat duizende jonge levens zouden vrorden opgeofferd
aan de belangen van het Groot-Kapitaal,dat smart-armoede en gebrek
het deel van ons Volk vrorden zou.

•; Wij zeiden dat Opbouw in Nederland niet mogelijk zou zijn als
Millioenen guldens por dag aaa hot Indonesische avontuur zouden
Worden verslingerd. Dat welvaart voor ons Volk en een nogerN Ie -
venspeil niet samen kon,gaan mot Oorlogvoeren.

Ons standpunt is door de feiten volkomen bevestigd. Wij zeggen
Ü nogmaals:
1. Deze veroverings-oorlog put ons Volk volkomen uit. Duizendo

jonge levens zullen opnieuyy sneuvelen voor de belangen der Kol-
kapitalisten.

2. Steeds groter zal de armoede en ellende vrorden van de Nederland
se werkers,want- zij zijn het die in deze Oorlog moeten vechten
en hem moeten betalen.

3. T//ij stellen nogmaals vast dat al deze ellende over ons Volk
wordt gebracht onder mede-verantwoordelijkheid van hen dis met
grove misleiding zichzelf nog Socialist durven noemen.

Al drie jaar lang probeert het Ned-kapitaal in samenwerking me t', de
Verraders der Arbeiders-klasse hier en in Indonesië" de Vrijheids-
strijd voor een zelfstandig Indonesi§te breken. De leiders van dei
Indonesische Vrijheidsstrijd als de Communisten Moeso-Sjarifoedin
Sedyadjit ea werden gevangen genomen of lafhartig vermoord.

Een ding staat duidelijk vast;

DEZE KVP EN'PvdA-REGERING9Y/ELKE'IN DIENST STAAT VAN HET GROOT -
KAPITAAL, WIJL GEEN VREDE IET HET INDONESISCHE VOLK»\.»

Opnieuv; roept nu het NW en de KAB U op door berusting Uw medetfér-
king aan deze veroverings-oorlog te verlenen.Opnieuw stellen deze
"leiders" der Arbeiders-klasse zich in dienst van het Groot-Kapi-
taal .

'.VU 3BBBEN ECHTER ESN GROTE PLICT.

WIJ WILLEN VREDE J J J DE TROEPEN MOETEN TERUG. D i R E C T i

Tienduisende Nederlandse Moeders en Vrouweft zijn in vertwijfeling
om het 3,-öt van huri zohen ert hun mannen.Smart en ellende .zal huil en
ona deel zijn indien dëza regering de Vrede niet sluit en de ti'oe-
peh niet terug trekt. Dit zal deze Oorlogs^regering alleen maar
doen aio ons Volk haar daartoe dwingt. Daarom roepen wij U op onder
de leuzei >

GEEN MAK EN GEEN CENT VOOR DE2E VEROVERINGS-OORLOG I I I

Geen tranen en gekahker zullen deze regerihg tot Vrede dvJ-ingehiAl-
leen een vastberaden houding van het Nederlandse Volk zal hiertoe
in staat zijn. f

AtlEEN DE' DAAD ALLEEN ACTIE ALLEEN' VERZET IN ALLE VORMEN ZAL
DEZE OORLOGS-REGSRING'D'/INGEN VOOR: DE V/IL VAN ONS VOLK TE BUKKEN.

ZIJ MOET VERDWIJNEN WIJ WILLEN VREDE EN '.ÏELVAART.

STRIJD VOOR DE VREDE- STRIJD VOOR WELVAART EN GELUK ///

V R E D E V R E D E . DE TROEPEN TERUG, V R E D E V R E D E

tfERKERS VAN NEDERLAND TOONT UW KRACHT

Communistische Partij NedoriLJJhd
1 (De Waarheid)

% •» -' Afdeling Eindhoven.



"H,̂ UITTREKSEL

Voor Naam 1»Y.-C>-C.J>.^

Origineel in ........ P.ÏL9.8..7

Volgnr ............. . ................... Ag.nr.

t. ..... S1...13....4.8......

Naam Ma.atrege l en en..men::.ngen ...ter Beper
Bestaan of lacht C.P.N.

Aard van het stuk

Datum

Pamflet ten *n beslag genomen.

AMSTEEHAM, 20 Dec.- Op laat van de officier van «Fust 1 tl e,
Mr.H.A.iïfi.SSSNBEB3Ef 21 jn vanmorgSn de"oplagen van twee pamfletten
j»t^opru*ende Strekking» respectievelijk van de C.P.N. en een
Comité Van Actie ut t de Vlaiagr oepen, *n bSslag genomen»
Tot de inbeslagneming werd volgens 3e OfffclÖr van Justitie over-
gegaan, omdat de regering daartoe uitdrukkelijk de wens te kennen
had gegeven en de fnhoud van de pamfletten in strijd was met de wet;
"Mochten In de^komende dageö meer van dergelijke pamfletten
worden1*, zo ze*de on de officier van JUst^t^e» "dafl zullQn
wederom maatregelen nemen, wanneer de *nhou& beledigend ^s voor de
regering of opruiend van aard".
In de^gehsle Zaanstreek hebben communisten geageerd tegen het
«onfl'ct f n Indonesië. Met kalk en men^e schilderden z* j op tal
van wegen opruiende alagz^nnefi^ zoals s "De troepen terug %
Indonesië Vrij1*» "De jeugd wf.l geon oorlog". Vooral f n Wormer,
J^sp, Zaandijk en WestzSan was 3e~act^V^te^t~van ds communisten
groot» itoor de plaatselijke pol^t^e zijn onmiddellijk maatregelen
getroffen om de slagzinnen van het wegdek te verwijderen»

Uitgetrokken door

Op aanwijzing van

..................... -B«i<ï--«Grw ........................... Afd./Sectie ........... AG*)-~4b-» .............. Datum

5030 - ' 48



Communistisch ^gestook.
Groningen ./gëa;rres-!É,

•MW1>>%Ï
;8fc''' vSnf
op 'gem',

In dae vtugschrif-s c r i -
tenj ^erd^ipfS^'ekt tot prqte^fe- d«non-
stgatïe 'en is staking- ji a-"v 'Öe^hnfdl'tee ge-
tJ^rtepjrièn ïn I&ton.a'^ '' ' "w "



Algemene Bedrijfsbond Transport
Algemene Nederlandse Bond van Zeevarenden

Oproep
Aan de Havenarbeiders, Zeelieden
en andere Transportarbeiders

•~~.
Het bestuur van het O.V.B, heeft afwijzend geantwoord op het voorstel van
de E.V.C. om tegen de oorlog in Indonesië in de havens een 24-urige protest-
staking te organiseren.
Deze afwijzende houding wordt in een brief aan het H.B. van de E.V.C. als
yolgt goed gepraat:

„In dit stadium van de zaak is de basis van alléén de E.V.C. met het
Ö.V.B, nog te smal om een goede succesrijke actie te kunnen ontwik*
kelen, waarom wij (v. d. Berg c.s.) adviseren beiderzijds zo krachtig
mogelijk door te gaan om de bereidheid tot actie aan te kweken en te
versterken en op korte termijn opnieuw de situatie onder de ogen t«
zien én verdere besluiten te nemen."

Wat betekent dit?
«r- 7 MÉft.-

f ; bestuur van het O.VJï. wil de arbeiden doen geloven, dat na enig*
de actie-basis uitgebreid zal worden met de besturen van het N.V.V.,

K.A.B. en het C.N.V.
Deze besturen hebben het militaire geweld in Indonesië echter goedgekeurd.
Het O.V.B.-bestuur poogt met dit valse gedoe de arbeiders tot niets-doen
te brengen en ondersteunt daardoor in feite eveneens de koloniale oorlog.
Deze oorlog dompelt niet alleen vele gezinnen in diepe rouw, maar vormt
tevens een voortdurende bedreiging van het levenspeil van de werkende
bevolking.
D.e kosten van het militair geweld worden bestreden m*t de centen, die aan
de arbeiders worden onthouden.

Dit kan niet langer geduld worden
w^ek gingen de lassers van de N.D.S.M., het personeel van de „Brittsh

obaceo" en de textielarbeiders (sters) van de „Hollandia" in staking.
8 zjjn vastbesloten de strijd tot een succesvol einde door te zetten.

vissers van de IJmuider treilervloot varen niet uit, alvorens zij
ïtgesproken hebben ov«r de t« voeren actie.



\e havenarbeiders, zeelieden en andere transportarbeiders zullen niet acht

blyven.
Ook zij gaan gebukt Donder de gevolgen van de koloniale oorlog.

Havenarbeiders, Zeelieden
en andere Transportarbeiders

k
De Hoofdbesturen van de.A.B.T. en de A.N.B.Z. roepen U op tot het |
bezoeken van een . *

Openbare vergadering
* c

op a.s. Zondag, 2e Keratdag, des morgens ; l

om 10 uur in de grote iaat van w

Gouvernestraat

ers o.a.:

Berend Blokzijl roorzitter der E.V.e.

en

M. Boshart voorzitter A.B.T. - Rotterdam

In deze vergadering zullen de toestanden ip de havens, op do sob*pen «a
in de overige transportoh<terne«HHgen wofden. bës$>r<ï!sen.

Het parool is

Voor loonsverhoging, tegen de koloniale
De Besturen van d« Aröi». «a



Proclamatie
Aan de werkende bevolking van Nederland!

Arbeiders en arbeidersvrouwen
Opnieuw is het militaire geweld in Indonesië ontketend!
Op de wijze, zoals Hitler dat placht te doen, is van officiële zijde Zaterdagavond laat
bekend gemaakt, dat de Nederlandse troepen reeds sinds zes uren in actie waren ge-
treden. -
Het volk werd overrompeld, aan de vooravond van de Zondag, aan de vooravond
van het Kerstfeest, waarbij over Vrede op Aarde wordt gesproken,

Dit is de bloedige Kerstnacht van het koloniale kapitaal!

In 'begin Juli nog, enkele dagen voor de verkiezingen, ontkende de regering van de
P.v.d.A. en K.V.P., dat tot deze militaire actie was besloten. Het bericht werd een
„bedenkelijke verkiezingsmandeuvre van de communisten" genoemd.
ï)e actie, die Zaterdag 18 December begonnen is, werd echter reeds maanden geleden
voorbereid. " •
Het volk werd dus op Cen „bedenkelijke" wijze bedrogen!
Men beroept zich nu opnieuw, als op 20 Juli 1947, op een „onhoudbare toestand".
Men zegt: wij moeten in Indonesië vechten of heengaan.
Maar het is duidelijk, dat v e c h t e n de onderdrukking en slachting van het Indo-
nesische volk betekent en 'dat de enige wijze om dit volk de vrijheid te geven, waarop
het recht heeft, bereikt kan worden, doordat de Nederlandse troepen heengaan en naar
huis terugkeren, waar men hen tegen hun wil vandaan heeft gehaald.

Men zegt,*dat thans gevochten wordt om het Indonesische volk zijn „rechten"
te geven! .

Welke rechten?
Het recht van Zuid-Celebes, het recht van de dodentrein van Bondowoso,
het recht van het platgebrande dorp Pakisadji, het recht van de concentratie-
kampen? *
Het enige recht, dat de regering op het oog heeft, is het „recht" van het kolo-
niale kapitaal om het Indonesische volk uit te zuigen en te onderdrukken.
Dat is het waarvoor onze jongens nu sterven! Waarvoor het Indonesische volk
in massa wordt- geslacht!

Van officiële zijde pronkt men thans met schijnbare, gemakkelijke successen, zoals
op 20 Juli 1947. Het gevolg was een onhoudbare toestand.
En het gevolg van de huidige actie zal nog erger z\jn! .
Het verraad van enkele omgekochte sujetten van het soort van Hatta, heeft de poor-
ten van de Republiek voor de koloniale troepen geopend, «adat zij dóór sluipmoord
de Republiek van een aantal van haar .beste verdedigers, de communisten, hadden be-
roofd. , ' ,
Maar de strijd zal thans pas beginnen, en duizenden Nederlandse jongens zullen er

' aan ten offer vallen!

Nederlanders!
Tot deze militaire actie is besloten zonder Uw voorkennis. Uw volksvertegenwoordiging
kon, zoals dat onder het totalitaire bewind Drees-Stikker de gewoonte is, zich daar-
over niet van tevoren uitspreken,
Uw zonen "moeten sterven, Go kunt betalen en verder is het „Maul halten!"



Leden en aanhangers der P.v.d.A.!
De partijraad van Uw partij is bijeen geweest en heeft mede tot deze militaire actie

, besloten. , '
In het'geheim, zonder dat een Uwer ook maar iets had in te brengen!

Gij moet thans een keuze doen! De zwaarste verantwoordelijkheid rust op Ü!
Zonder de medewerking van Uw partij zou déze nieuwe verkrachting van
recht en democratie niet mogelyk zijn.
Gij moet thans kleur bekennen! JSen socialist en democraat kan nooit de ge-

j '• ' , weldpleging tegen het Indonesische broedervolk dulden. Geen volk kan vrij
zijn, dat andere volken onderdrukt. , .
Als Ge rood wilt zijn, dan zult Ge- dit thans moeten tonen door U in alle open-
lijkiheid tegen de politiek van Drees-Beel te verzetten. • ,

Er wordt een daad gevraagd! In Indonesië smijt men met de milliarden en met de men-
senlevens, voor de winzucht van enkelen!
U, arbeiders, scheept men nog steeds af met een -karig loon, met een kale Kerstmis!

Stelt onmiddellijk Uw eisen!
.. x , . •

* "%

In een verklaring van het Partijbestuur der C.P.N, wordt Gij opgeroepen:

• Verzet U tegen de toenemende verslechteringen van Uw., levensvoorwaarden en
• dwingt Uw loon- en andere eisen af door massa-staking!

Geen man en geen een! voor de regeringspolitiek!
Alleen door massa-actie kan aan de moordpartij 'in Indonesië een eind worden

" gemaakt en de regering van de koloniale oorlog, Drees, worden vervangen
door een regering van Vrede, Recht en Opbouw.

Het bestuur van het N. V. V., dat eens beloofd had „heel het raderwerk stil te zetten als
er in Indgnesië geschoten werd", wekt U thans op tot .„rust en kalmte".
In dezelfde bewoordingen, waarmede zij ook tijdens de bezetting tegen de arbeiders-

, , acties optraden, komen nu de Vejrmeulens de reactie te hulp!
Kent echter Uw plicht! Uw plicht is niet te werken Voor de/ koloniale oorlog, maar te

. strijden voor Uw gezin, voor Uw loon, voor de terugkeer van Uw zonen en voor de
'

Weg mei de koloniale oorlog in Indonesië!

Voor onmiddellijke loonsverhoging l

Leve de strijd!

Weg mei Drëes!
C.P.N. (De Waarheid).
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PROGLAMAT
A A . N D E . ' W E R K E N D E B E V O L K I N G V A N . NEDERLAND.
Opnieuw is het militaire geweld in
Indonesië ontketend. Op de wijze
zoals Hitler placht te doen, is van
officieele zijde Zaterdagavond laat
•bekend gemaakt, dat de ^ederlandse
troepen reeds sinds 6 uur in aotie
waren getreden.
^et volk werd overrompeld aan de
vooravond van het Kerstfeest, waar-
bij over Vrede op aarde wordt ge-
sproken, DIT Ifci DE BLOEDIGE KERST-
NACHT VAN HET KAPITAAL \
In begin Juli nog-enkele dagen voor
de verkiezingen ontkende de rege-
ring van de P.v.d.A, en van de KVP
dat tot deze militaire actie beslo-
ten was. „ e t was een "bedenkelijke
verkiezingsmanoBBvre van de Commu-
nisten".
De actie die Zaterdagavond begonnen
is, werd echter reeds maanden gele-
den voorbereid.
,et volk werd dus op een "bedenke-
lijke11 wijze bedrogen.
Men beroemt zich nu opnieuw, als'op
20 Juli 194-7, op een "onhoudbare
toestand". Men zegt s Wij moeten in
Indonesië vechten of heen gaan.
Maar het is duidelijk, dat
v e c h t e n de onderdrukking

en slachting van het Indonesische ,
Volk;betekent en dat de enige wijze' "
om dit volk de vrijheid te geven,
waarop het recht heeft, bereikt kan
worden, doordat de Nederlandse troe-
pen heengaan en naar huis terugkeren
waar men hen tegen hun wil vandaan
heeft gehaald.
Men zegt, dat thans gevochten wordt , ;
om het Indonesische -Volk zijn "reen-
ten. " te geven l
Welke rechten ? • • ' . . •;.
^et recht van Zuid-Celebes, het recht
van de dodentrein van Bondowoso , het
recht van het platgebrande dorp
Pakisadji, het recht van de concen-
tratiekampen ?

enige recht, dat de regering op
het oog heeft, is het "recht" van het
koloniale kapitaal om het Indonesische
Volk uit te buiten en te onderdrukken

is het, waarvoor onze jongens
nu sterven, waarvoor het Indonesische
Volk in massa wordt afgeslacht,,
^an officieele aijde pronkt men thans
met schijnbaar gemakkelijke suc-
cessen, zoals op 20 Juli 194-7» ®et
gevolg was een onhou.db ar e toe s t and .
En het gevolg van de huidige actie
zal nog erger zijn !



verraad van enkele omgekochte su-
jetten van .het .Soort • Hatta, heef t. de
-poort en., van de Republiek-voor de ko-\é troepen "geopend , , nadat f zij '_.

door sluipmoord de Republiek vènf-ëen
aantal van haar" "beste verdedigers

' had.' "beroof d.» Ma ar de strijd .. zal . thans
pas beginnen ëh duizenden- Ne'de-rlandse
jongens zullen er aan'; ten- offer-
vallen., ..... J ' ; ,

• Nederlanders l . '"'
Tot deze militaire actie is begonnen
zonder Uw voorkennis. iT'w volksverte-
genwoordiging kon,: zoals /dat onder
het' totalitaire bewind' Drees-Beel de
gewoonte is, zich daarover van te
voren niet uitspreken.
Uw zonen moeten sterven, gij -kunt ...... •. .
betalen en verder is het "Maulhalten"
leden en;- aanhangers van de P, v, d «A»
'de partijraad van Uw partij :is bij-:
-een geweest en'he.eft .mede tot deze
.militaire-actie besloten» . •

óók "iets hei. in te brengen»
rust de zwaarste verantwoorde-

lijkheid 'op U J . \
Zonder de medewerking van Uw;p;artij
zou deze nieuwe verkrachting van'
recht en democratie niet mogelijk zijn
Gij moet thans Uw kleur bekennen.
'Een socialist en democraat kan nooit
'de geweldpleging tegen het Indo-nesi-
sche volk dulden* Geen volk kan vrij
zijn dat andere volken onderdrukt.
'Als ge -rood wilt zijn, dan ••'zult gij
.het thans moeten tonen- door- U: in all-e

openlijkheüld tegen de politiek van
Drees-Peel T;e verzetten "I
.':ür worat _eei.._ daad gevraagd j_ in
Indonesië smFgt men met de milli-
ordén eh met mensenlevens, voor de
winzucht van ynkelen. ' '
U, a"rbQiderss.cneept men nog steeds
af, met een'.-.karig-,loon, met een kale

Stelt onmi'ddelijk Uw eisen !
In,-, .een verklaring van het .̂ â tij-
bestuur der 0*1?,N„ wordt gij opge-
roepen? • .
y er ze t U tegen de toenemende ver—
'slechteringen yan W levens-voor-
waar'don en dwingt Uw' loon- en' andere
eisen af ̂dögr' massastaking !
Geen man éii geen cent :yoor de
regeringspplitjek l

,Allee.n door massa actie kan. .aan de
moordpartij in'ïndohe'ëie ;eejï eind :
,worden gemaakt en de- rege.iing van de
koloniale oorlog,, de re.-gering Drées

" ' ^ " r - - ' ' " -w ö r 37ën" ' ve ̂rTangg rf" ̂ raor- e,en-
van Vrede, Recht en Opbouw ! •
ê t -bestuur van het NTV,.. dat eerebe-
loofd heeft -het raderwerk stil te
'zetten , als er in Indonesië geschoten.
werd, wekt U thans op tot "rust en
kalmte11.
In, dezelfde bewoordingen waarmede zij
oöktijdens de bezetting tegen arbei-*
dérsacties optraden, komen.-! thans de
"Vermeuleiis" de reactie' te, hulp»
Kent Û v plicht l Uw plicht is niet te
werken voor de' kolonie-Ie, oorlog, maa'
t e s tr i j deh vo or Uw • g-ea in~, . v© or Uw-
loon, voor de terugkeer van Uw zonen
en voor de Vrede l

"' Weg met-de ko? oiiale oorlog in Indonesië!

- V;oor. een onmiddelijke. loonsvorhogingj

.. LEVE, DB STRIJP ! ' "

VVEG MET DREES!



BEDRJJFSKRANT

" I C UITGAV

Uitgave Bedrijfsgroep C,P,.NS (De Waarheid) - Eed. .adres Prinsegracht 60
Gopy voor het volgende nummer inzenden voor de Ie en .15e der' maand. •

A A N , D I'- ' W E R -K E N D E ' B E V O L K I N G

Opnieuw is het ip-litair-e geweld in
.Indo/nesieontketend. °p de wijze .
.zoals Hitler ;placht te doen, is van
dfficieöTe- 'z.ï:̂ de Zaterdagavond laat
jDslŝ nd-,gemaakt, dat *e Nederlandse
troepen reèdö sinds 6 uur in. actie
war. en ge tredene .
Het ôIk werd overrompeld aan de'
vooravond, van het -kerstfeest, waar-
bij over trede op aarde wordt ge-
sproken..' DIT IS 'DE BIOBiDIGE KERST»

' MCHT VAK HÉT KAPITAAL!
In "begin Juli nog enkele dagen voor
de verkiezingen ontkende de regering
van de P,.v.d.A. en van de KoV»Pe }
d̂aij tot déze militaire actie "beslc-
t en wâ ,», °e t wa s e e n. " TD e denke li j ke
v.efekiezingsmanoeuvre van de Commu-
nisten". " .
De actie,die Zaterdagavond begonnen
is, werd echter reeds maanden gele-
den voorbereid.
Het volk werd dus op ^̂ 'bedenkelij-
ke" wijze bedrogen*,
Men beroept zich nu opnieuw, als op
20 Juli 1<H7, op een "onhoudbare
toestand7'-. Men zegt s Wij moeten in
Indonesië vechter of heen gaan*
Maar het is duidelijk, dat
v e c h t e n de onderdrukking • v

'en slachting van het Indonesische ; -.
Volk/.bétéként en dat de enige wijz-e '".-*.
om dit volk de vrijheid te geven, . .. /
'waarop het recht--heeft, bereikt kan.. ..f
worden, doordat de Nederlands-e tr:D-ê -,: ':
pen heengaan''en naar huis . vveriigkeren , r
waar men hen ..tegen hun wil vandaan'"-, v
heeft gehaald* • , _'-.'•
Men z egti£ dat thans gevochten, wordt,,'.
om het Indonesische Volk zijn "rech--*1'••:
ten" te geven '! ' ' • • • • ' • •."'..' '•
Welke rechten ? ' . ., - , . - . . . . ." ','.._•' '"'

* T ' " -•'

Het recht van Zuid-Celebe&j het. recht
van de dodentrein van Bondówoso,"het
r.echt van het .platgebrande dorp ' ' .- .-,
Pakisadji,' het recht van de '•conceh-- •
tratiekampen' ? . ' ' " " . • • • - : " - :.. ;:-̂
Het enige recht, dat. de regering op''
het- oog Jaeefty. is. het "recht"'van', .het -
koloniaïe kapitaal om het Indonesische
Volk uit te zuigen en te onderdrukken.
,t)a-t -'is' het'j waarvoor onze . jongens nu
sterven, waarvoor het Indonesische
Volk.in •• massa wordt afg^slac-t.
Van .officieele zi'jde pronkt men thans
mét schijnbaar gemakkelijke successen,
zoals op 20 Juli 194-70 Het gevolg
was een onhoud.'bar_e t o e s t and. Fn het
ĝe.yolg van 5e huidige actTë",, zal
nc.g erger zijn l



'®et-. verraad van enkele omgekochte su-̂
jetten van het soort Hatta, heeft de ;
poorten van de Republiek voor de ko-
loniale tro'epen geopend, nadat zij
dobr sluipmoord de Republiek van een '
aantal van haar be'ste verdedigers'
had beroofd0Maar de strijd zal1thans
pas beginnen en 'duizenden Nederlandse^
jongens zullen er aan ten offer-
vallen.
Nederlanders l
Tot deze militaire actie ,is bei
zonder Uw voorkennis<, TJw Volksverte-™'s
genwoordigl&g- kon» zoals dat onder^
het totalitaire bewind Drees—Beel de
gewoonte is, zich daarover van te
voren niet-uitspreken*
Uw zonen moeten sterven, gij kunt
betalen en verder is het "Maulhalten"
JJeden en aanhangers van de P.v.d.A, .'
d-e partijraad van Uw^ par tij is biĵ ?
•een geweest ,,ert hëef% mede tot deze
militaire-actie -besloten. -
In "hè t. geheim', zonder dat êêh uwer
ook iets 'had' in te brengen.
Thans rust de zwaarste verantwoorde-
lijkheid op U J.
Zonder de medewerking van'Uw partij
zou deze nieuwe verkrachting van
reeht en democratie niet mogelijk zijn
"Gij moet thans Uw kleur bekennen.
S,en-.socialist én demo'craat kan nooit
de-geweldpleging tegen.het Indonesi-
sche volk dulde£u Geen volk kan vrij

..andere volken onderdrukt.

he't thans-moeten tonen door U in alle

o-penli jkheid tegen de politiek van ...
Drees-Peel te verzetten I
Er ; wordt een d a a d g e vr a a gd l In
Indöne sTé̂ TmTj t men met de" milli-<
arden en met mensenlevens, voor' de
winzucht van enkelen.
U,- arbeider ss cheept men nog steê d's
af s met een karig loon, met een' kale

Stelt-'-onmidde-li jk. Uw ::öis'e.n.
Jjx ;.een_ verklaring, van hat

der "tTTFt'Wr word̂ ~'gl"j!:;Ttpigfê
roepens : " • • ..-

ü tege:Ji'.de--tg-enËm,end-e ver-" .,- -
slechte:ringenva'h Uw'
waarden' en^dwingt;Uw lèpn- eh •anderé
eisen af door massastaki^g J

Geen man en geen- cent̂ 'voor de
'1. ','••'•'" '"*"",f

Alleen dóOi? massa actie'kan aan. de
moordpartij «.n Indonesië een 'eind-
worden .gemaakt en 'drè ̂©'̂ eüting'.v.an de
:'koloniale -'oórlogv de "reger'i'hĝ Efippès
worden vervangen do-or, e.ë'n regerliïg''
.van Vredi3", Ro'cht' en Opbouw' ! .'. •.',' ;
^et bestuur van het KVT,. dat eens be-
loof d heeft het..raderwerk, stil te'
zetten als er .:in-.Indonesië geschoten
werd, wekt U thans 'op tpt "ru's.% en •
kalmte"» ' / , . : ' - , - ; / ' , ! . . ! ' " " , -'
In dezelfde b.ewoordi'ngen waa'rmëd©' zij
ooktijdens de bezetting tegeh ar'bëi-
dersacties optraden.," komen ihans-de
Vermeuleris 'de reactie." t e "hulp «j.-;
Kent'Uw plicht l Uw l̂i'cht is" ni.e't te
werken, voor;.de, koloiiraJe -oorlog:.; maar"
ie -siiPiM-eïL V9.or Jisat,.„.K.e'zin.. -Vöoa?- ,Uw•... ..-,,g.ezln,.-'vö:oi?- -.•Uw-,
loon, Xroor de terugkeer van -Uw 'zonen
en voor de Vrede!' . ' -'-^i-/ .-" -

Weg met de ko? oMaie oorlog in Indonesië]

.Voor een onmiddel! jk3; l o ons ver hoging i

LEVE P STRIJD

WEG MET DREES! .



COMMUNISME' IN . OPMARS
In '„N -e. d e r •fl-si'.'n, -d poogt men U
doorfeaans wijs' te maken, dat de
Communisten ̂ t och/maar in de hoek
zitten, waar. de; klappen va Hen. In •'••
onze "£' i'gen-'' woonplaats mag dat mis— •..
scliien zo wel e-ens lijken.
Maar kijk eens* naar de wereld,

ons alleen China nemen.
Voor ons ligt het "Dagblad van
Rijn en..,Gouwe'T. van. Maandag 1.5 Npv>
j.l.. Geen woord over -China; _ ,
Toch wordt de. reactionaire Chinese
regesci-ng van "de" ene nederlaag naar
de andere- gejaagd, ondanks' de. ra-
dioleugens , die uren U daarover
vertela?* •'-
Verheimelijkt kan niet meer worden,
dat; millioeheh eenvoudige boeren
en "Arbeiders 'de wapens" hebben op-
genomen : om zich van een ondrage-
li'j'k"' '-juk te bevrijden, Ze strijden :

in de Chine-se volkslegers tegen
het: regiem -van Tsgang Kai Sjek,,

Eens, 14 jaar geleden -was deze ,
Tsjang Kai Sjek- een groot man. Hij , . •
beyal-toen massa-terechtstelling','van
Chinese Communisten. -Bij honderden
werden-de dapperste :.strijders voor .' •'.
China's welvaart onthoofd door de •
scherprechters' van'-de heer Tsjang . • • ' . - -
Kai Sjok, die," zo. beweert men, de
•Christelijke godsdienst belijdt en
de'': Christelijke Maarschalk wordt ge- •
noemd, maar die zijn.godsdienst ten
schande maakte, '

Dé" straf is'niet; uitgebleven. ' ' •
•Het bloed der martelaren was het zaad
van het Communisme in dit ge val»,Thans
vlucht Tsjang Kai Sjek uit de grote
steden Nanking, Sjanghai, Peking en
Tientsin, terwijl geheel Mandsjoerijè
met .zijn enorme zware dndustria,ree;ps
bevrijd .is,.- . . • '",/
Zo'gaat het in de wereld. De •arbeiders-
macht vooruit-de macht" van-hè t kapi-
taal achterruit. Al denkt de redactie/
van "Het dagblad-voor,; Rijn .en Gouwe'1
dit te kunnen .èegenhouden 'door net te •
doen alsof China met -zi'jn 400' millioeri
inwoners••• niet bestaat, ' " . - . • • • . • - .

PVDA. TEGEN VERHOGING DUURTETOESLAG
Dinsdagmiddag , om kwart over een.
verwierp de Tweede Kamer de Com-
.mfaiis.tische moties, die zich tot '
doel'steldeiV'de, duurtetoeslag te
verho-ge-n met 75 .te.gen 7 Stemmen.
De vier'moties beoogden het ver-
hogen van de duurtetoeslag tot
f.*2,5.0» 'het verstrekken xV'an een
bij-slag aan gêpensionneerden, ' ';
oudea.van dagen en sociale ren-;
tetre-kkers\t verlenen van duur-

• tetoeslag aan gehuwden- beneden' de

23. jaar en het verhogen, van de-
grens waaronder de ïoonbijslag wordt
toegekend. "•• •••" •'•

Zowel de P.v.d,A. als de K.V.P. s.tem-
d e n tegen, ' . . ' • '

In het bekende adres van het N.V,V„
aan de regeriiïg worden dezelfde e±se,n,-
ges ..teld als in de thans verworpen
Communistische moties worden gefoj-
^muleerd» ' . . - - . - ' . '. : ' .' '.

i rr nr oLLQO



PRODUCTIE IN DE
i

D.e industriële productie in de Sow-
jj et-Unie was in de eerste 9. maanden
van 1948 rond 14% h©gef dan in het
jaar'1940. -
In/d-e,'m^aand September bereikte de
prodüefel© .zelfs' -een"peil, dat 26% ;
hoger- wa's- in,,1940. Men moet in aan-
merking'nemen, dat .de Sowj-et-Unie •
•nooit door cri-s-is .-©.f werJ^-oösheid
is geteisterd•-, Wdat de productie
in 1940 • z.ö: hoog., was cgpge-foe:̂ ,. als,

STIJGT.....„_.
maar enigzins mogelijk ;wë;g-? terwijl'
b.*v. in Nederland in die-1 tijd nog
een grote'werkloosheid heerste en
de productie lang niet zo hoog was
als wel mogelijk zou.zijn geweest.
Desalniettemin hebben-wij nog ge- ,.
middeld nog' geen §ÖJ&-van onze iii-
dustriele productie van 1938: "be*-
reikt.

X X X

DE
jaeetext narder

werken' (nog harder?) en soTeerder
leve,n "omd'ai: on§ laiBi zo door de
oorlog is getroffen'1.

SowjEf

zal beweren, dat Nederland
niet door de oorlog is getroffen. ,
maar de Sawj-ê m̂ ö* nog véél ergerr
1700 steden werden door de Duitsexs
verwoest

dorpen werden met de grorid
gemaakt,

1.800"fabrieken werden vernield.
Uit die. fabrieken Téfcdwarien 175*000
draaibanken, .

Toch hebben de 8-o-wjet'-«burgers
reeds in -dé .steden 2 :.l/2 millioen
vierkante meter;woonruimte.gebouwd,
en op het platteland 175.000 wohin-
.gen. _ _ - ; :

De .prijzen daalden in 't. afgelopen,
ja^aa? ©aeaam,.' wat dé.- d-irecte -iev-ans-,

-midde-len betreft met de helft. .Daar
, ..te^g©a-©-ve-3? -s-t̂ e^g "ïïe'tr. ̂ bröodverb-rtïik

met 56%, het suikerverbruik met -92%'
' d e omzet van. katoenen >goëdere-n met
55% en die van wollen goederen met

FEITEN SPREKEN ^_
Wij'lichten deze woorden toe door
berichten uit het blad"Economische .
Voorlichting".
P O L E N - . . . . • . '
. . -.'.,.'. -.., ïn Aügu'stüs bedroeg de ge-
m:iddeld.e productie in de Po-o Is e
'stee hköplindustrie per man/dagplo e g
' 1.2'72 kg. vergeleken-met'1.004' kg. •>
in 1946 en,797 kg \n 1945. De tota-
le productie.bedroeg in Januari van
dit-g'aar -5'«'@91 »000 ton, in Augustus
6> 017,000'.ton". De jaarlijkse pro-,
ductié-capaciteit -van de vleê S'coh-

servenindustrie (in Polea) bedraagt
85.000 ton, die van.., de 'groenten- ' ' . .
en fruitcö.nservenindustrie 7-t*000
ton. en van de vis c ons e rvenindus.tr i e

•'•••

De fabrieken,- w.elke behoren tot de
Vereniging van- Cemen-tf abrieken in ,
Polen. produceerden in .de - e erste 7
maanden van dit jaar' 1. 078. 000 ton
..cement .tegen l i 519 -36.6 ove'r het ge-
.'hele jaar 1946 en 1.373.245 -in 194.6.



•f Verbinding: 19
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Hierbij doe Ik IJ een pamfletje toekomen,
verspreid door de C.P.N.

Voor zover bekend is dit pamflet heden
morgen ten plm. 8 uur alleen verspreid bij de
N. V. Machinefabriek "Jaffa", v/h Louis Smulders
& Go , , Groeneweg 2 te Utrecht.

Enifee bijzondere actie in verband met de
jongste gebeurtenissen in Indonesië vond tot op
heden te Utrecht niet plaats.

GEZIEN:

21 DEC.
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VAN NÉDEHMIB

Opnieuw ,is het militaire geweld in-Indonesië, ontketend. .
-Op, de'wijze .zoals Hi%ler placht te doen., 'is van officiële'zijde Zaterdag'-
avond laat- bekend 'gemaakt, dat'' de -Nederland.se troepen ,reeds '.sinds6- uur
in actie-,zijn'getrredeüfi: . ' ' ; . .-., " v- ' ' : . . . . . ' .;.', - .-, • ' " , • " , - . , > -
Het volk'werd overrompeld' aah d-ë, vooravond-van het Kerstf ees-t,, waarbij.
".VREDE OP AARDE" wordt gespreken. - ',-:" . • .. : - "•-.• ' - . . ' - -
Di,t is de. bloedige Kerstnacht van het koloniale kapitaal l ' • ' . • / i . . . :/ ;•

In begin Juli nog enkele dagen voor. de verkiezingen, pntkemde'. de , ,;
regering ,vah de P.'v.d. A„ en de K.V.P-,,,,, -dat "t.ot.'deze-militaire actie-

„V Tïëh'-nöemde het een "bedéjhkél.'jkë( verkiezings-maneuvr'e van cU»;
. .

j.De aGt^eii/diè';:Zat.er:da.g December begonnen is, . wrerd echter rèed,s ma
"''ge'led'èh v.oo^Bereid."--. '.^, . . . . . . - ' • . ' . . " . . ' " '" ' '

Het volk werd dus " óp een' "bedenkelijke*'' .wijze bedrogen .' ;
-, /,,-;,,jr/" ,:~ "̂  ---- ••• - • — - - ~~ — ' - r~' - ;v " •' •" ' • — ~ . v " v-' •" '

...; •"., -Men'.'beroëp-t- zich nu opnieuw, . net als" op '20 Juli^l.9^75 ^p een,
';ndud'bar'e- toe stand-'. Me-n^egt: wij^ moeten i '3 -'Indonesië veöht'éa ..of'
M-aar het is duidelijk, , dat v_e_£ JaJ^js. n de onderdrukking en slachting'
van hej; Indonesische volk beteEenf èn~3at -de' 'enige wijze, om dit volk ,d!
Vrjj'heid t e .geve xi', waarop het recht heeft,' bereikt kan, worden U "
JSEDEELAJDSE TROEPBÏf- HEE^GAAlf . EN BAAS HUIö TERUGKEREN, WAAK MEI

< , ,
Men zegt, da*6 thans ;- gevocht en' wordt .om het Indonesische volk zijn

.te-, geven» ... . o ' - - . .-.. ' ' • • •

WELKE RËGHTEH-?" > -

_ _ f t:'vlé-regering-op het-oog heeft-, .i's. het "recht'' vanhet
"kQX'ciai^lê kapitaal om,'-hét..Indonesische- volk uit te zuigen en te ondëiv-

''"flrtÜ£kjej3.'i-;;ifeL'G'*1is".het,s. waarvoor ';o'nze' jongens nu sterven,' waarvoor hel?' , ' '
..ijndo:hresische volk in:,'massa'wordt afgeslacht i , . . ' • ' . - . ' ' • - . . . ' • ' . ' • .

-• •• • •"""•̂ 4 :ü£fiêlele.•'zijde';..pronkt -men thans met, schijnbare. gemakkelijke suo-
^. p'dok.^ zoals.,- op''2Ö-J*uli 19^7» 'Het .gevolg- was ean o hhputlbar e ... 't o e 3-*--

h%t'-* g^&lê; --y-a-iifde.;- huiiiige actie: zal nog erg-er ;zijn--J

van,. enkele:' -omgekocht e sujetten ipêth- het soort ^ Hatta '"o>. $•.
vhe^eft- de poorten, van dev.Republiek voor de koloniale, troepen -ge:óp;en4i

zij ''do'or sluipmo.ord de 'Rèpubli.ek van een 'aantal van haai? beste
had beroofd.' ' " ' ' • ' • ' ' : - - . . •>
Maar -d e, strijd zal thans, pas- beginnen, en duizenden Nederlands.©', jong ©Jas
'zullen e r a'an tea. offer vallen. " ' , • - •

Tot .deze .militaire actie is men begonnen-Zónder Uw
Uw Volksvertegenw'Sor.diging kon,, zoals dat onder het totalitaire bewincr
Dreès-Beel de gewoonte is, zich daarover van tevoren niét.uitspreken»

UW ZONEN MOETEN STERVW/, glJ KÜM BETALEN EN' VERDBR. 1/3 HET
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. . . , s s. E s i g

I.V.C*-aotie Inzake Indonesië.

23e heb de ee» Uwe Eaeeelleatle betareffeMe n e? en ver-
meld onderwerp liet volgende te beriohtea:

fftar aaaleidlög vam de iuHFmleo*4e politiële actie
Indonesië, Meert de E.7.C. , na eerst haar afkeuring op üet
regeringsbeleid -te dezer zake te hebban kaabeer gaüaaakt, ver
vol gen a te arbeidende klaas» opgeroepen met alle ten dienste
staande middelen het levenspeil te verdettgea «n eem loons-
verhoging af te dringen.

«t ***» overtuigd,
dat op zuiver politieke groad«B geen atakingaaotia met aucoea
kon woydoQ ostket^t4v es dat d«« een aader
moest wordoa gehanteard,(l»o» atrijd voor looasverhoging,

Eeretgretifioatiea» eaz. ).

Ie leiding van Het O.Y.B, gaf ia een uitgegaven sa-
nif est evenzeer bil jk van haar afkeuring ov«r d«ze hernie\rwde
actie la Indonaelë, maar sil wilde 'we|. trachten te komen tot
eem pro test- s taking hiertegen» zonder hierbi j • van

gebralk te

In genoemd manifest (zie bijlage I ) stelde zij een
motie toot, waarla eea beroep werd gedaan op alle arbeidere
en alle vakorganisatie» om in nature samenwerfclag bedoelde
protestaetie te organisersn en te volvoerea»

Be O.T,B,*leidiiig was overtmigt» dat bet O.V.B» alleen
en zelfstandig Biets kon uitrichten en wendde zich laatea tot
de besturaa der andere vakorgsanisaties, zelfs tot de haar
vijandige S»Y*C*»lei&ing*

Bet $.V* C „-hoofdbestuur greep d«ze geboden kan*
beide handen aan, en zag hierin vermoedelijk tevens e«n gele*
genheid om via een eventuele atakingsactie lm de ËttïeB» hat
O.V.B, een grote financiële laat te beaergéfi en daardoor deae
organisatie esmatig te benadelen.

S® B*T*0»-lei4i3ag «atwóoaröte telegr«JTifflefe het 0,T.B*
en stelde een S4--urige stefciagaaetle in te haf sme voor «R
deed vrijwel tegelijkertijd op 21 December 194® in de Rotter-
damae havens «en bulletin verspreiden onder Se havenarbeider».
C Zie bijlage $!£)*

-B*
Zijne Excellentie de Minister-President
Plein 1S11 Ho. 4
te



SIt &e iahotid van dit uianif est felljktt dat «Ie 3+7,6*
Jiet do*t voorkomen, daarin mede namene het O .V, B. te

spreken en te kantelen» terwijl zij eohter met de leiöiEg
d«zer oï-ganiaatië tevoren geen overleg naJ,: gepleegd ©te* eem
evejatiaeei t» ©a&e^tiejaes aeti«* Bovendien wil de 1̂ 6* silo»
tot <i« harems beperken en clan aelfs nog de leiding der sta-
king in haadea leggea van arbeider3-.<3omitöfs»

««üuift ai4 du» bij voorbaat alle
ea 4e eirentuele verpll&litijQg tot geldelijke

Tf«ta aioh af t terwijl teveas een werkterrein
werd gsfceaem» waarin liet 0«V»B» veel led es telt en de
B .7*6

fe?eeht i» de ©«V^B^-lel^iBg OP dit allea alet
gegean en heeft Mar standpunt ten' opzlekte van deze B.
aetle ia eea ©p 22 Deoaaber 1948 te BotterSam verspreid
aifeet ttlteèageaet» (zie bijlage UI)*

stelde de 0»f .B.»lelêiisig zieti op Jiet ataadpuat
dat, nu het H» V »Y> -hoofdbestuur zlah ook tegen protostaötie»
heaft mitgesï>roken , het . geen zin had iet» van die aard nog ie

f . , , t e lott.e?
dam, aou men th«nfl ook in die organisatie aldaar, van mening
zijn, dat een stakingaaotie \ittgaande van d» S.Y.C, alleen,

Blijkene nat berioüt aangaande te voorgenömaa M-
uxig© staking in de havena, opgenomen in M De Waarheid" van
SI ^eeisb-eap Ï9Mt% JMMirfc mea ik ©,pjf>^*?*0'.^^i^ek,reeëi
rekening gehouden ïaet de mogelijkheid van terugtrekken van
het e«7j«S4. 4*«* men bedoelt berielit aliui besluit t

feftgeem tïiam» ioor de ©*VtIt ptóer leiding
8« v. d* Bergt óp «Ut 2*T>0 ««-voor stel sal warden
zal bli^kem êf net de 0»T*B, er nat i» met haai- opjróei»
dat wederom van een msuaoöftvre sprake le»w

Hienae4e worèt Sua bij voor&aJtë «lle
fte* ,ai of i4«t doof .gei-eja 4«? ft.et.le

"

Het Hoofd van de Öienet
namens

. Crabbendaia



L

I.D. Ho. 1710.

G S H B I M
20 Deoaanber

Vo!--~.

Bijgaand worden toegezonden een tweetal pamfletten

resp. van het Onafhankelijk Verbond van Bedrij fsorganisat ie 's

(O.V.B. ) en de G.P.ïI. "De Waarheid", welke i .v.m. de ingezette

actie in Indonesië in de havens/r i jken werden verspreid.

Aan G. V .D.

4 Q '

*r
\-
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Aan de havenarbeiders en zeelieden
,0 ' De Nederlandse regering poogt met geweld van wapenen het streven

". : . van dé Indonesisch*; volkeren naar vrijheid en zelfstandigheid te onder-
drukken. ... -
Ongetwijfeldl zal deze' daad van agressie op toenemende weerstand
stuiten, zowel in Indonesië als in ons land.
De levens van tienduizenden soldaten verkeren van nu af'aan in doods-
gevaar.
Grote rampen voltrekken zich, zowel voor het Indonesische sjs Neder-
landse volk.

Terwijl regering, ondernemers en bestuurders van de Uniebonden elke loonsver-
hoging van de hand wijzen, ondanks de grote prijsstijgingen, worden milliarden
weggesmeten aan het militair geweld in in Indonesië.
De kosten van de koloniale oorlog zullen door de jongste gebeurtenissen opnieuw
stijgen en een verdere daling van het levenspeil tengevolge hebben.

Havenarbeiders en zeelieden,
De O.V.B, heeft het Bestuur van de E.V.C, laten weten, dat zij bereid
is om elk ernstig en verantwoord initiatief, dat het beëindigen van het
gewelddadig optreden tegen de Indonesische volkeren kan bevorderen,
te ondersteunen.
In overeenstemming met de dagelijkse besturen van de Algemene
Bedrijfsbond Transportarbeiders en de Algemene Nederlandse Bond van
Zeevarenden heeft het bestuur van de E.V.C, aan de O.V.B, telegrafisch
voorgesteld:

Als inzet tot boycot der transporten van Nederland naar
Indonesië een PROTESTSTAKING van 24 uur in havens
te organiseren en daartoe een comité van arbeiders, werk-
zaam in de havens, in te stellen (stop) Verwachten spoedig
antwoord (stop)

Het hoofdbestuur van de E.V.C, roept alle-havenarbeiders en zeelieden
op, onverwijld dit voorstel te bespreken, looneisen te stellen en hun
houdng te bepalen,

Het gaat om de levens van tienduizenden Nederlandse soldaten.
Het gaat om de levens van ontelbare Indonesische mannen, vrouwen en kinderen.
Het gaat om de verdediging en verhoging van het levenspeil der Nederlandse
arbeidersklasse. M

Vbor het hoofdbestuur der E.V.C.,
B. Blokzijl, voorzitter.

Éénheide vakcentrale
Vondelstraat 54 * Amsterdam-West



Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
Secretariaat: Claes de Vrieselaan 146 — Rotterdam — Telefoon 50230

ROTTERDAM, 21 DECEMBER 1948

l f14 ' l l
^€ü>n> d>& (sVd&QHcii'vBi&ei's

W.K.
Het Bestuur van het O.V.B. (Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties) heeft, nadat Zaterdag-
avond j.l. bekend werd dat de Nederlandse Regering in Indonesië de koloniale oorlog opnieuw had
ontketend, haar standpunt bepaald.

Een vergadering van havenarbeiders - leden van het O.V.B. - die Zondag 19 December j.l. plaats
vond, heeft het standpunt van het Bestuur goedgekeurd.
Eén en ander is in een motie samengevat en

Maandagmorgen j.l.
V* jg. o.a. aan de «anneemlokalen van de havenarbeiders verspreid.

Onder meer hield deze motie in, te pogen

samenwerking
van verschillende organisaties te bevorderen.
Het Bestuur van de E.V.C, reageerde op onze uinodiging, doch op een o.i. onjuiste wijze, omdat:

1. Gezamenlijke actie wil zeggen, dat men na gemeenschappelijk overleg van de organi-
saties, gezamenlijk voorstellen aan de arbeiders ter discussie voorlegt.
De landelijke leiding der E.V.C, doet zelf echter eenzijdig en dus zonder voorafgaand
overleg, voorstellen aan de havenarbeiders, Daardoor maakt men gezamenlijke actie
en optreden onmogelijk.

2. De inhoud van het voorstel der E.V.C, komt er op neer, dat men ondanks dat de
E.V.C, in verschillende andere bedrijven nog enige invloed heeft, wederom alleen de
havenarbeiders in de strijd wil werpen en de offers laten brengen l

/ 3. Het voorstel om de leiding van die strijd in handen te geven van comité's van arbeiders
^ in de havens kunnen wij niet als ernstig aanvaarden. Volgens ons, scheppen de

arbeiders hun organisaties niet, om deze bij belangrijke acties uit te schakelen en
daarvoor comité's in de plaats te stellen, waardoor de besturen van die organisaties
de verantwoording van zich afschuiven en de gelegenheid krijgen zich achter deze
zogenaamde arbeiderscomitë's te verschuilen.

4. De E.V.C, roept, alweer eenzijdig, en daaruit blijkt het niet aanwezig zijn van de
ernstige wil tot overleg, op, tot het stellen van looneisen. Het kan de E.V.C.-leiding
niet onbekend zijn dat het O.V.B, al enige tijd geleden een Urgentie-program onder
de havenarbeiders ter discussie heeft gesteld en dat dit Urgentie-program op onze
.goed bezochte ledenvergadering door de havenarbeiders is aanvaard als basis voor
onze actie in de haven.
Voor dat Urgentie-program zou gezamenlijk de strijd kunnen worden ingezet.

Wij handhaven dus ons standpunt in de motie omschreven, dat wij alsnog bereid blijven om door
redelijk overleg tot een zo breed mogelijke basis van gemeenschappelijk optreden tegen de ramp-
zalige politiek der Nederlandse Regering te komen, maar zijn van oordeel, dat wij daarvoor de

' gehele Nederlandse arbeidersklasse moeten mobiliseren,
Dit is door het eenzijdige optreden van de E.V.C, ernstig bemoeilijkt.

De Algemene Raad van het O. V A.



-TEBflOHD

.•;• Cl. de Vrieaelaan 146, ' R o t t e r d '*' fe;> -
«i *•»«•.-,, -, -. —.-».. -.-i-. -.-»*•»-. -.-•-.*••-• ̂ .—•:•'•—•-•-• —. —'*-

'T™,' . . .
i*# • • /'De berichten, die Zaterdagavond en Zondag over de radio en middels-;4
fa uitgegeven kranten tct cns gekomen zijn, hebben het Bestuur van
O.V.B, dcen besluiten het yolgende onder de aandacht van de arbei-,
j te brengen: - •$r - M o ? i E • • ./

Jt* ' ' l l' ' • v

v''-.Het Uitvoerend Bestuur var. het ONAPHAKKELIJK VERBOND V^ BSDRIJPSORÖANI*^;
i '' 3ATIES en de ROTT3RDAMSE HAVENARBEIDERS1 georganiseerd in de Bedrijf se*-'-f?
.ganisatie "Verkeer" van het Verbcnd; '""

,̂ -v

v. in vergadering, bijeen cp Zcndag 19 December, te Rotterdam} •••<
'' 4iep geschokt door de Regeringsverklaring van Zaterdag 18 December j. 'l»
' over de ontwikkeling van de Indonesische kwestie,

waarin de hervatting der oorlogshandelingen werd aangekondigd;
richten zich set een e matige wi.arochuwing tct de Nederlandse regering
cm zich niet verder cp ie weg vtn het gewelddadig optreden tegen d,e In-

v „ *cnesi*che Republiek te begeven, daar deae weg nooit tot een bevredigeA-
v£.n de kwestie, maar slechts tot groter rampen, zowel voor

als het Indonesische Vclk kan leiden;

^ ve-rklaren zî i bereii cm dk ernstig er. verantwoord initiatief in deze
te ondersteunen :

de arbeiders cp w .././-.arc er, paraat te zijn en overal waar dit mo-
'is het gemeenschappelijk optreden ven de Nederlandse .-.rbeiders •

en" hun crgE.ni3S-.tie R te bevorderen;
besluiten deze motie, ter kennis te brengen van de ftederlendse regering
en van P 11 e ju-'>r:v<-Hf;:iov.-.: organisaties in Nederland, en voorts ter pu-
hi.iop.i.i., .--.RU t* bieden ?.;\r. de Nederlandse ï^rs en de Rndio-nieuwsdienst .

Voor het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisaties

w. g.
A, v. d. Berg, secr.

Hierin ligt opgesloten, dst U nadere mededeling zal ontvangen. "
Wij wekken U cp, ze re^ds in de motie is neergelegd, cm U voor elk nader
besluit wet genomen wordt pcr^t te houden.

1 TEGE1- DE BROüPEfiSTlïlJL II; IKDOKES1E.

^K. ;-VOOR EER EELSG£ZIMD OPÏREPEK VA>: ALLE AKBEIDZRS. .-

Bestuur van het • .«
O.V.B»

dcen e*n klemmend beroep cp de Eederlandse arbeiders, cp hun organisatiesf
. en cp de besturen dezer organisaties, cm- in dit ernstige ogenblik te
trechten, net terzijdestelling vt.n .-lies wi;t hen scheidt, tot een gemeen--

• ochappelijk optreden te kernen, teneinde de onheilen die in het bijzonder
.de arbeidersklasse deer bovengenoemde ontwikkeling bedreigen, af te wen-
den;
richten zi^h daarbij in het bijzonder tot de arbeiders en de bestuurders
van h^t F. V. v. en de bij dat Verbond aangesloten organisaties en herin-
neren r.cn een vrcegt-r fcudane uitspraak van de heer C. v. d. Lende, hoofd^
bestuurder van het K. V. V., waarin hij zei dat, indien de Nederlandse re-

- gering ever zou gatn tot gewelddadig optraden tegen de Indonesische Re-
publiek, 1e Nederlandse arbeiders daartegen ffitt de hen ter beschikking
staende r.anhtomiddelen ze ad en optreden;



V' •

Aan de, werkende .bevolking vaal N der land I .- .
Arbeiders- en .arbeidersvrouwen!

m is het MILIÏAÏE2 GEWELD"'ir! Indonesië ontkotoncl..

Op de wi,ĵ :ór zoals H$'tlor.:':plaO'hib te d'óon, is van ofi'iciole zijde Zateröa;'-:-
avond la'a't bekend genaakt;;, dat de Woclcrlandsc troepen reeds' sinds 6 u;r,--.
in actie- waren getreden,, • - - ' ' .

H,:;i; V^lk w-:;;'d ov^ironp^ld aan do vooravond van de Zô c-n.;-.;,. aa.L d.:-, voor-'-rrc;^
van het Kerstfeest, waarbij over ¥rodo ",-op .Aai-c.:c vordt .-;osDrü-ko.n.

Dit'ia-ds bloodigo K;;rPtnaciit-- van hot kcloniaj.c kapitaal 'I

I :i-bug i ir Jt?J„i iiog, enkele dagen voor de verkiezingen ontkende do regering
van. do P;;.v,d»A,- en do K,V;P. dat 'tot deze militaire actie besloten was.
Hot was. " esn „bed-nkeli jfcc vórkiozingsmanoeu'/rc van de Go-mmunistcn "'
.Do-actie j die Z&l'crdâ  18 Do oo-mbqr •-'begonnen is we r c! achter roads raaandon
golodön',v

Het, volk word di|̂: qp' e en " bodchkoli jket(wi jzo b o dr ogen» M u: br-rü/p'ü ^ic^
nu opliie-üw- al'ë .ö|i & _3"u;ii .194?. op o-;h•"-onhoudbare toostand t!, ' • •
M'>n .5?,.agt :",vjij fiiöotca-'.in I-nclonasio-vochten of" h^bngaan, maar net is dijidc-
li:jk dat vsöhten do onderdrukking on slachting /van het Indonosische v-oli;
betekent.-on dat do ohigc wî 'zc om dit volk do' vrig'hüid te geven, waarop'
het rocht h-eef-tj bereikt kan warden doordat, de ,Hodurlandsa troepen hc-::n-
'.gâ.4 .pii 'iiaatf-'..-fetfis. tdï'üŝ erQn, -"waar .oian. hüh;:.tQgen'tetijrwM:''.vâ feén hooft
'gehaald. ' ; • , -
Me.n: zegt1, dat .than'3-gê ej.chton wordt om het Indonesische volk zijn "
rc'chton " t; g-üvcnI,',.Wf.q.,̂ J rnchtgn ? H-t recht van Zuid-Cclobos, het
reoht Van do dodo.ntrein..van BondowosOj het recht' van het platgcbrandc
dorp Pakisadj,i, ;hct/rö'è-ht van do concentratiekampen ? .
Eet enige " i-".rp,H.tt(;.-..d;at de regering op het oog'heci't, is. het recht van r'.
koloniale kapltëal-i'pilrhoi Indonoslscho volk uit te zuigciïi on to onder-
drukken. -Dat.in hot'waarvoor onze jongons nu sterven, -waarvo- r -het I-O'v-
nesische-volk; in: massa wo.r.dt geslacht. , -, . .

Van officiële zijdö pronkt men- thans met. schijnbare gemakkelijke
son, _ ook .zoals op 20 -Juli 1947.' ' , '
H:.-.t ^ovolg v/a's een on̂ c_û bar̂ _to£stand,. En het gevolg- van do huidige ï'.cj:.i.<
zal n-og erger zijn. Hot vorro/td van nhk&le ̂ oiagokoont';-'sujetten vaa h-..t •
s.oor.t v-an Hatta heoft d©-poorten van de republiek .voor de koloniale tro •«
pen geopend, nadat zij door' sluipmoord de repub-lïe'k oen aantal van hair
boste V-erdccligers had. beroofd„ . ••••''•
Maar.-de s tri ld zal thfUG. pas beginnen, on duizenden Nederlandse jongens
zullen...er aan ten offer vallen. . •

Tot; dG2:o'jiLilitaii'c ^b.:e^io is rbes'J-o!:on z'onde:r*. Ffr voorkonnis* .Uw
ger^oordiging 'koir; ,z.óals dat onder hot> 'totali%ö4^<< bewind Droos- Bccl.
do gewooiito is •, ziöh 'daaro'ver nicvb van.. tövor-an 'u-it^rokon.

ITw zbnq n moeten sterven^ gij kunt. ;ho t alen on verder Is. he-t " .Maulhalt;,j.i!;
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Foto^tentoionstéUing te •
Gr cninQ€n geopend

Gisteravond
Harmonie
van een g
dé fotó-ten'
linie",
vaïi j
zee» t
overzicht

Ruyterzaal van de
-n, m aanwezigheid" belangstellenden,,

11 jaar Sowjet-!

rasSÜ",6 M?r v. rd.
.ehd'woprd een kort

geschiedenis van.: de
., , n htf de grote rol vah

de tIiS:S.R, b|) de. bevrgding van de dóór'
het f asolsme lièzette landen :ondérstrëép>
te en weesop-, de strfld Voor de yredeï
die de S.Ü, voert. Hierna vond een rond-
gang langs de foto's plaats.



*-'i'»fc..HI*«M

„

T
Een en dertig jaar

Sovvjet-Unie"
De Verepiging Nederland—U.S.S.R., af d.
Groningen, hééft de goede gedachte jïë-
•ha*--öfflrVan: 9—12 December een fotor
tentoonstelling te organiseren- onder THe
titel „31 jaar-S.y," Zg wordt gehouden
in. de Ruyterzaal van de Harmonie in
de Kijk in 't Jatstraat te Groningen. ,.
De Sowjet-Ühie wordt door de reactiqn-
naire pers vaak belasterd en beklad.
Daarónv, is het-góéd «sns ënK^lè feiten
torischbuwelijk uitgebeeld te zien. Me|i
verneemt er, dat dft Russische volk; dat
'voor ons aller vrftheid meer, \dari
20.000.000- mensenlevens heeft geofferd,
waarvan 1700 öteïlen en 70.000 dorpen
geheel of gédealteftjk:zi|jn verwoejst,, be-
zig is zich in r|ize4d !snel tempo te her-
stellen.

. Om w-r een v<
i Oekraïne werd
huizen vernieffi. Ol)
waren hiervan *rw
terwjijl er noj
ren. VergelijË
onze wederbp

rbe
en 'in

lOOJ

te geven: :,iri de
:e oorlog 734.000

?ptember 1948
i'JBOO herbpuwd

iii aanbouw wa-
daarmede de c^fers van

tekort van
34CKÖOO,; terwijl er slndi de bevrflding
circa.„40.000 zijn klaa/gëkömen. :
DeBgelïjke gegevens Adtru op deze ten-
toonstelling, zodat f emt .indruk krijgt
van wat er op hetfgeflied van opbouw,
productie, cultuurf volksgezondheid en
dergelijke gepresteefS wordt.
De opening van de tentoonstelling vindt
plaats aanstaande Donderdagavond om
8 uur xlbor de landelijke secretaris van*
N.U.. de heer M. van der'Ze'e. Van Vrij-
dag tot en met Zondag is de tentoonstel-
ling te bezichtigen van 's morgens 10 tol
's avonds^iO uur. Toegangspr\js.l5 cent,
voor leden der vereniging gratis.
Wij raden onze lezers ten sterkste aan
deze weliswaar kleine,'maar belangrijke
tentoonstelling, te gaan bezoeken.



UITTREKSEL

Voor Naam G:P1Ï A.C.tie i-s.

Origineel in .QD.244 Gr Naam GPH var-gader-lagen

Volgnr Ag.nr. 5.Q.9.7.4. Aard van het stuk .verslag- ÖPN toae-e-lavond-
afd. Veendam

Afz Veendam Datum 1-ï4-

Verslag toneelavoad van de C£H af d. Veendam, op Zaterdag 27,11.48
te 20 uur in H*tel«parkziohtn Winkler Prinsstraat 3 Veendam

Als spreker trad op BOEK *̂ an geb. 13,1108 te Amsterdam
Hij memoreerde de Novemberrevolutie in Rusland in 1 gif
en wees op de vooruitgang die het communisme alom ia de
wereld aaalcte.'ooral in ïtaliE en Fraakxijfc werd de positie van
de ooimunisten steeds sterker* Vervolgens kvnam China ter sprake
Van China kwam hij op Indonesië . Spreker noemde Hatta ui de
Mueeert van Indoaesift , die liever met de Nederlandse Kapita-
listen, damn met de Indonesische arbeiders» samenwerkte.
Het gevolg hiervan was, dat de Hederlandoe SS troepen en de
SS van Hatta optrokken tegen de communisten, die in alle
dorpen en steden souden worden gearresteerd*

Uitgetrokken door I,Y«

Op aanwijzing van BUI G

Afd./Sectie IJ M Datum 4.*2.4.9..

5030 - '48


