-x. /y/.

B IMENLAMI) SE VEILIGHEIDSDIENST
Nr. 246524,

D I E N S T G E H E ' I M
W E E K O V E R Z I C H T

No. 34/35-1954.

Verzonden aans

Verzonden op:

Zie verzendlijst 113722 <,

13 September 1954

G R OE P

l

-

COMIUKTISTISCHE PARTIJ van MDERLAED.

Gemeente

Datum

Aanwezig/ Stemming
Zaalcap»

's-G-ravenhage

18/8 250/—

:—

Amsterdam

23/8 1800/—

—

Sprekers

Bijzonderheden

J.P.Reuter Feestelijke herdenking 9-jarig bestaan Republiek Indonesië
Piet van
Staveren
J.I1.Reuter

idem

COLLECTIE]?. OVERZICHT

Zowel te ''s-Gravenhage ala te Amsterdam werd een feestelijke "bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van de herdenking van het uitroepen van de Republiek Indonesië»
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In de zalen waren spandoeken aangebracht niet opschriften als; "Leve Piet van Staveren", ''Vrede en vrijheid voor
alle volkeren", "Volledig zelfbeschikkingsrecht voor Indonesië", "Voor vriendschap tussen het Indonesische- en Nederlandse- volk", en "overdracht van Nieuw-G-uinea aan Indonesië", terwijl verder hier en daar rood-wit-blauwe en rood-witte vlaggen hingen.
Aan de avond te 's-Gravenhage verleenden o.a» medewerking "De Jonge G-arde;! en een Surinaams orkest j e,.
Ter bestrijding van de onkosten werden in beide vergaderingen tijdens de pauze stukjes zeep, waarop vermeld stond
"voor vrede en vriendschap tussen de Indonesische en de Nederlandse vrouwen", te koop aangeboden.
Als spreker trad zowel te 's-Gravenhage als te Amsterdam J.F.REUTER op.
"Op 17 Augustus", zo zeide hij, "was het negen jaar
geleden, dat het Indonesische volk het koloniale juk had afgeschud» Gedurende driehonderd en vijftig jaar was het Indonesische volk uitgebuit en geknecht door de Nederlandse kapitalisten, driehonderd en vijftig jaar Christelijke regering
,had het Indonesische volk niet anders gebracht dan armoede.
De bevolking werd uitgezogen en vertrapt. De producten
werden geroofd en grote kapitalen vloeiden in de zakken van
de kapitalisten,
De verschillende opstanden van het Indonesische volk,
o.a. die op de "Zeven Provinciën", tegen de Nederlandse uitbuiters werden bloedig onderdrukt.
Maar-het Indonesische volk versaagde niet en capituleerde niet!" .
Vervolgens stond hij stil bij de Ronde Tafel conferentie en de R.T«C,-overeenkomst.
Spreker wees op de grote steun, die het Indonesische
volk in zijn strijd ondervonden had en nog dagelijks ondervindt
van het vredelievende Sovjet Rusland, êat door een voortdurende
vredesactie indertijd erin geslaagd was Nederland te dwingen
tot deze R.T.C.-overeenkomst0
Nog is deze overeenkomst niet volmaakt, want nog altijd bestaan er de kwellende banden op financieel- en economisch gebied!. Ook West-Irian moet aan de rechthebbende n.l,
Indonesië v/orden overgedragen.
Aan het slot'van zijn rede bracht J.I1 .REUTER hulde aan
Piet van Staveren.
In de bijeenkomst te Amsterdam voerde ook nog Piet van
- 3 Staveren
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Staveren het woord„

Hij zeide van de gelegenheid gebruik te willen maken
om allen zijn grote dank te betuigen.' Moeilijke ogenblikken
was hij altijd, weer te boven gekomen door de wetenschap,
dat hij geen persoonlijke strijd heeft gestreden, maar dat hij
zich tussen duizenden kameraden heeft bevonden, die dezelfde
strijd hebben gevoerd0
Ook hij wees op de noodzakelijkheid, dat '/7est~Irian
onvoorwaardelijk dient overgegeven te worden aan de Republiek
Indonesië inplaats van een Nederlandse uitvalsbasis voor de
Amerikaanse machthebbers te worden»

G R O E P

2

-

ALGEMEEN NEDERLANDS JEUGD VERBOND.
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H.de Vos-ICrul
P.v«Staveren
M.B.Lips-Odinot

Openbare Indonesische revol.herdenking

Heiltje de YOS-IüiUL, die als voorzitster fungeerde,
memoreerde het feit, dat het Indonesische volk dit jaar voor
de negende maal de nationale revolutie herdacht. "Nog", aldus spreekster "is het Indonesische volk niet geheel bevrijd,
hoewel het door de opheffing van het Unie-statuut een stuk nader tot zijn vrijheid is,gekomen"«
Vervolgens werd Piet van STAVEREN - het communistische
symbool van de strijd tegen "het kolonialisme" - begroet door
vertegenwoordigers van het A.N.J«V«, de N.V.B., de C.P.N*
en de E.V.CcVan STAVE?.EN dankte met een kort woord en meende één.
opmerking te moeten maken met betrekking tot de politionale acties in-Indonesië» Hij beweerde n,l, geen "politionale acties" te hebben meegemaakt, maar "militaire agressie"»
Ook Rie LIPS wees op het verband tussen de herdenking
van de verjaardag van de Indonesische Revolutie en de viering
van de vrijlating van Piet van STAVEREN. Vervolgens gaf zij
enkele indrukken weer van haar reis door Indonesië en wees zij
Dein. op het contrast tussen de armoede, waarin het Indonesische
- 4 volk
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volk leeft en de luxe van de villa's en kantoorgebouwen der
Nederlanders« Na het optreden der Nederlanders in Indonesië
gehekeld te hebben, eiste zij dat "West-Irian" bij Indonesië
gevoegd zou wordeno
Boven het podium waren de nationale vlaggen van Indonesië en Nederland .aangebracht» Voorts hing de beeltenis van
Piet van STAVEREN in de zaal, alsmede spandoeken met de leuzen
"Overdracht van Nieuw Guinea aan Indonesië"en "Volledige zelfbeschikking van Indonesië".
Aan het programma werd o.m» muzikale medewerking verleend door het zangkoor "Morgenrood" en het A.N.J.V.-ensemble "De Stormbrigade"„
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EENHEIDSVAKCENTRALE,
18/200

rustig

G.Post
E.V.C.
W.Hartog

Deze vergadering was belegd teneinde de delegatie, die
de vakverenigingsconferentie in Juni 1954 te Berlijn had bezocht, gelegenheid te geven rapport uit te brengen. Gerrit
POST vertelde, dat hij inplaats van een ijzeren gordijn te
zien buitengewoon gastvrij en hartelijk was ontvangen. De conferentie was vruchtdragend geweest. Hij las een tweetal resoluties voor, welke gericht v/aren tegen de E.D.G., tegen de
Duitse herbewapening, tegen het gebruik van atoomwapens, welke
resoluties op het congres v/aren aangenomen*
Vervolgens sprak Wessel HARTOGo Hij sprak zijn teleurstelling uit over de geringe belangstelling bij de arbeiders
voor het vredeswerk, dat belangrijker is dan een paar cent
loonsverhoging o Er aal ernstig moeten worden beraden hoe de
arbeiders het begrip voor de vredesidee kan worden bijgebracht,
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