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I. COMMUNISTISCHE PROPAGANDA»

Sedert de inmenging der Verenigde Naties in het Indonesi-
sche vraagstuk zijn de kansen der extremisten om opwinding on*
der brede lagen der Nederlandse bevolking te verwekken nog aan-
merkelijk verminderd. De C.P.N. {De Waarheid) zet weliswaar
haar tot nog toe gebruikelijke campagne togen de "koloniale oor-
log" voort in haar persorganen en op vergaderingen van partij
en mantelorganisaties, dooh de politieke spanning, welke in de
Junidagen van 1947 opliep, is gedurende de laatste maanden steeds
meer ge.vallen. In een andere hoek worden thans opnieuw pogingen
aangewend om het politieke gistingsproces te verhevigen* Dit
blijkt bijvoorbeeld uit pamfletten* welke hier on daar in den
lande - o*a* togen hèt«einde van Ootober in een industriestad in
Twente - werden aangeplakt.

Een "Ac t ie-comité' Indonesië"» dat vorder signoort met de
namen van de "Vrije' kbciailsten Vereniging", de "Comraunistenbond
Spartacus" en de "ifed* Bond van vrije Socialisten", richt zien
in bedoeld pamflet tot arbeiders en intellectuelen. Het gezel-
schap, waarin blijkens de ondertekening hot anarchistische ele-
ment de boventoon voert, treedt in hot strijdperk als beschermer
van de demooratie» "Zorgt voor democratie in oon zich noemende
democratische wereld", luidt oon der in rood godrukto slagzinnen
van hot pamflet, waarin aangespoord wordt om agitatie en actie to
wekkon, want "Onder de mom van domooratio duikt het fascistische
spook weer op: in Indonesië". Dan worden do gebruikelijke en
reeds aan ernstige slijtage onderhevige tirados gehouden togon
do Nederlandse rogoring, dio bowoort. "dat zij na hot vcstigon
van het Nederlandse gezag in Indoncsiö ónzo bruine klassogenotcn
de democratie zal brongen». Dit is, volgons het Aotio-oomitó,
niet waar en ook niet mogelijk, want op oon koloniale oorlog on
op oon gewolddadigö gozagsvostiging kan alloon èon koloniale on-
dordrukking volgon. Hot zou er wodorom om gaan do winst op olie,
rubbor. tin on koffie veilig te stollon. "Daarvoor moet U hoge
belasting botalonl Daarvoor mogen Uw zonen in Indoncsio sterven
on bruine prolotariSrs vermoorden! Daarvoor moet u afzion van
botorc levensvoorwaarden! om do tegenstand to breken wordt roods
onigo jaron op de bruine werkers van Indonesië èon hongerblokkade
toegepast. DozclfAo hongcrblokkadc dio U kent van do jaren «44-
•451". Tot zovor dit schotschrift»

Do vergelijking van het Nederlandse bowind in Indoncsio
met do nazi-torreur in Nederland gedurende de hongorwintor van
1944-1945 wordt niet alloon door dozo anarchistische elementen
getrokken. Niemand minder dan do Indonesische chirurg Dr.SOEBAN-
DR10. oon vooraanstaand personage in do Republiek Indonosia, aio
thans te Londen vorblijft, dood onlangs hetzelfde in "Vrij Neder-
land".. Elders in dit Overzicht, onder het hoofdstuk Indonosiö,
wordt daarover oon en ander gezegd. Naar aanleiding van oen in
genoemd wookblad verschenen artikel van zijn hand, stelt Sooban-
drio do vraag: "Is communisme gevaarlijk voor Indoncsiö7". (Vrij
Nederland. 27 Soptombcr 1947)» Voorzover Dr•Soobandrio daarin
ook èon visio geoft op hot politiok beleid in Nederland zelf,
dunkt het ons do mooite waard to dezer plaatso ̂ ijn betoog op do
voot te volgon*

Voor het uitbrokeö. van de tweodo wereldoorlog ageerden do
nationalisten in Indonesië hardnekkig togon wat zij als "de po-
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litiestaat in Indie" kwalificeerden. Thans is het Nederlands
gezag door Soebandrio en zijn republikeinse mede-propagandisten
voorzien van het etiket "fascistisch". Mogelijk is hier sprake
van een tactische reactie op de uitingen van sommige Nederland-
se persorganen, waarin de Republiek en haar kopstukken steevast
als producten van Japans-fasoistischen huize werden voorgesteld.
Nochtans blijft dan het standpunt van een der geestelijke mede-
werkers der Republiek, een figuur, die overwegende invloed uit-
oefende op de republikeinse propaganda in het buitenland, van
en̂ ge betekenis. Volgens Dr.Soebandrio is het duidelijk, dat een
goed en radicaal uitgevoerde socialistische politiek het krach-
tigste wapen zou zijn tegen het communisme, maar door allerlei
oorzaken van nationale en internationale aard blijkt West-Europa
daartoe niet in staat* De vrees voor het .communisLie, zou overi-
gens ook hior een slechte raadgeefster blijkon «e zijn, al acht
de schrijver het begrijpelijk, dat West-Europa on Amerika het
communisme over het algemeen afwijzen. "Het comvrunisme belaagt
de individuele vrijheid en de liefde daarvoor irs -J n de West-Eu-
ropese mens zo groot en ligt zo diep in do tru/ir.v'.iog geworteld,
dat ook do meost rechtvaardige socialo verander, lagen niet via
een dictatoriale phase mogen plaats vinden". Voo;? ton Ooster-
ling, zo gaat Dr.Soobandrio vorder, is hot verrassend, dat on-
danks alle democratische leuzen zelfs hior in Europa de politiek
niot wordt gemaakt door de massa, maar door de leiders, en dan
meestal nog slechts door onkolon van hen. "De regie van congres-
sen en partij-bijoonkomston moet dan de illusie lovend houden,
dat men met elkaar hooft boslist en dat er overeenkomstig de
wil van do meerderheid werd beslist".

"Als Indonesiër on als socialist ia men goncigd om ter
wille van de democratie eIko vorm van dictatuur te bestrijden*
dus ook het communisme", aldus Dr.Soobandrio, die in zijn verder
betoog "het Hoilandso volk" oon democratische pluim op do muts
steekt en Nederland "door en door democratisch noemt". Maar.....
"Wannoer ik spreek ovor fascistisch handelen dan bedoel ik dus
het Hoilandso regiem in Indonesië, dat ondanks do relatief goe-
de kwaliteiten vergeleken met andere koloniale systemen noch-
tans eeuwenlang een economische uitbuitingspolitick heeft gevolgd,
de natuurlijke ontwikkeling van de massa heeft tegengehouden,
eon oigon maatschappelijk on politiek organisatie-loven van do
Indonesiërs hoeft belemmerd, de vrijheid van drukpers heeft ge-
breideld, on mensen zonder vorm van proces naar concentratiekam-
pen dirigeerde"»

Hier komt do oude'agitatie der Indonesische nationalisten
tegen de vooroorlogse z.g. "politio-staat in Indiö" wedorom om
de hoek gluren. Dit misnoegen wordt thans overgeheveld naar het
na-oorlogso "fascistisch" handelende Hollandse regiem in Indo-
nesiö. "Op plaatsen waar hot loger aijn macht gevestigd hoeft
worden allo uitingen van werkelijk nationaal leven de kop inge-
drukt". Dit zou volgens Dr.Soobandrio gepaard gaan met massale
onderdrukking der nationalistische gevoelens, moord op onschul-
digen, verbanning uit hun woonplaats van diegenen, die niot mot
de Hoilandso autoriteiten willen samenwerken on do ontbinding
van organisaties. "In den vreemde, ook in Holland" zo stolt Dr»
Soebandrio vast, "goniet do Indonesiör moor vrijhoid dan in zijn
oigon land".

Ook hior zou de tegenstelling zwart-wit in Soobandrio's
betoog niot hardnekkig zijn volgehouden, indien dezelfde niet
direct tevoren had geboekstaafd "hoe op dit ogenblik in Indono-
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aio faaoistisohe methoden hoogtij vieren en men ziet, hoe de Ne-
derlanders alle methoden van de Tappen en de Duitsers overnemen"•

Daaruit trekt Soebandrio de conclusie, dat een samengaan
van Nederlands socialisme en Indonesisch socialisme niet van-
zelfsprekend is. De huidige Nederlandse politiek noent de auteur
een banale speculatie-politiek, die ervan uitgaat, dat de natio-
nalistische aspiraties van de Indonesiërs wal niet zo«n vaart
zullen lopen* In deze trant van aaien en trappen voortgaand
wijst Dr. Soebandrio er nog op. dat men van republikeinse kant
weet, dat men het volk nog niet heeft kunnen aanbieden wat men
nodig acht, dat de materiele welvaart er niet op is vooruitge-
gaan en de levensomstandigheden niet zijn verbeterd. "Hen is er
van doordrongen, dat de vrijheid van Indonosië allereerst zal
betekenen bloed, zweet en tranen". Met dit sombere woordbeeld,
dat Churchill in de dagen van hoogste nationale nood in 1940
koos als aansporing voor zijn landgenoten om vol te houden,
komt Dr. Soebandrio tot beantwoording van de vraag, welke hij
zelf stelde: "Is communisme gevaarlijk voor Indonesië?". Uit een
oogpunt van goede voorlichting valt het toe te juichen, dat deze
vraag in het openbaar aan de orde werd gesteld* Te betreuren is
evenwel, dat in het betoog gevoelsargumentèn de objectiviteit
in het godrang brachten* Soebandrio*s veronderstelling, hier ge-
goten in de vorm ener vraag of de Indonesiërs "niet desnoods het
communisme, dat toch bewezen heeft eon doeltreffend wapen tegen
het fascisme te zijn, kunnen gobruiken" in hun nog te voeren
strijd om de vrijheid, miskent te enenmale hot totalitaire ka-
rakter van het communisme. Zodoende ontwijkt de schrijver de we-
zenlijke strekking van do door hemzelf opgeworpen vraag* Zijn
'als argument bodooldo opmerking "Europa mot Churchill aan het
hoofd, dood tijdens do Twoode Wereldoorlog immers hetzelfde,
n.l. het communistische Rusland gebruiken in de strijd tegen
het Hitlor-fascisme" is geen argument. Dr. Soebandrio haalt Rus-
land »s militaire macht (aangevallen door Hitlor's legerscharon)
on do communistische ideologie dooreen. Het mag Dr.Soebandrio
niet zijn ontgaan, dat het gemeenschappelijk strijden van de
Westerse machton en do Sovjot-ünie voortvloeide uit de Duitse
agressie, welke 21 Juni 1941 aan do dag trad. Dit samengaan kwam
tot stand ondanks de verwijdering, aanvankelijk ontstaan door
hot nict-aanvalspact, dat Molotov on von Ribbentrop in 1939 voor
hun landen sloten. Beide partijen (het Wostori en het Oosten)
hadden na El Juni 1941 als voornaamste gemeenschappelijk doel
het toebrengen van do totale nodorlaag aan HitIer-Duitsland en
ziJn bondgenoten. De strijd is gevoord tegen het fascisme en
vóór do vrijheid en de democratie. De internationale ontwikke-
ling sedert de ineenstorting van hot Dorde Rijk heeft er echter
too bijgedragen dat het positieve dool door de even genoemde
negatieve doelstelling werd overschaduwd. Hetzelfde verschijn-
sel, dat zich internationaal voordeed in de Twoodö1 wereldoorlog,
n.l. het samengaan van partijen van tegenovergestelde wereldbe-
schouwing, dood zich ook in bozot Nederland voor. Daar streden
schouder aan schouder, uiterst links on uiterst rochts tegen do
bezetter* Na de bevrijding kwamen do ideologische tegenstellin-
gen ook in de nationale samenleving woor scherp aan het licht
en splitsten zich de wegen.

Soebandrio's oritiek op de democratie raakt in hot artikel
in "Vrij Nederland» do kern evenmin waar zij hozwaar heeft togen
oen beslissing door weinigen, in naam van velen. YJat do demo-
cratie vooral onderscheidt van oen totalitair bowind, dus ook
van oen communistisch regiem, is do macht van do meerderheid om
te allen tijde besluiten van haar leiders ongedaan te maken en
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die leiders zonodig te vervdjderen, indien zij niet meer in haar
naam optreden. De dictatuur Heeft zulke eindcontrole van en door
het volk onmogelijk gemaakt. De schrijver is door zijn woordkeus,
wellicht onbedoeld, getreden in het kamp van hen, die zich bij
voorkeur bedienen van demagogische middelen. Het zijn vooral de
communisten, die de klad brachten in begrippen als democratie en
fascisme. Dientengevolge bezigen partijen thans dezelfde woord-
aanduiding voor zeer uiteenlopende begrippen. Ten overvloede zij
hier herinnerd aan de gedragingen der Nederlandse communisten.
Zij krijten allen die het niet eens zijn met de Hoskouse heils-
leer uit voor belagers van de jonge en ware democratie en voor
fascistenknechten.

In het weekblad wDe Vlam" van E4 October 1947 trok eon
"Open brief van Koe jemans" de aandacht. Daarin worden scherpe
verwijten gericht aan d*e""hoofdrodacteur van het communistische
dagblad "De Waarheid», «dat binnen het raam van de in de Neder-
landse constitutie gewaarborgdo persvrijheid vrij kan verschij-
nen11. Het socialistische orgaan heeft zich gestoten aan de wijze
waarop "De Yfaarhoid" de executie van Petkof, de Bulgaarse oppo-
sitieleider, heoft gebillijkt met het motief, dat hij een spion
was van het Amerikaanse imperialisme. In de open brief wordt de
geadresseerde Koejemans er aan herinnerd, dat hij welhaast een
kwarteeuw lid van de communistische partij is en do geschiedenis
kont. "Gij woet, ook ton tijde van Lcnin werden processen ge-
voerd. Onder meer togon monsjowistischo leiders. Maar gij her-
innert U, dat eon Emïle Vandorvolde en andere leidors van de
Tweede Internationaio in volkomen vrijheid aan do verdediging
van hun partijgenoten te Moscou konden doolnomon. Gij noemt,
moneor Koejemans, Petkof een spioa on uw blad molddo onlangs,
dat oon aantal van zijn medestanders bekentenissen hebben afgo-
legd".

"Do Vlam"-redactie vervolgt4 dat hier haar twijfel begint.
Hot proces tegen Potkof is gevoerd zondor vrijo verdediging en
zonder vrijo buitenlandse controle.

In do opon brief wordt er aan horinnord, dat op 7 Novem-
ber de dertigste verjaardag van do October-revolutie wordt her-
dacht* "En zie, menoor Koojoiaans, nu herinneren wij ons, dat in
die dagen do oontra-rovolutio Lonin on Trotsky, en mot hon do
gohclo bolsjewistische partij beschuldigde, dat zij spionnon
van Ludondorff, van do Duitsors waren. Gij weet, dat dczo infa-
mio stoundo op do rois, die Lonin on Zinowiow gemaakt haddon in
do geplomboordo wagon van Zwitserland naar hun rcvölutionnairo
vaderland. Gij weet, dat Lonin de bron van deze infamic precies
kendo on haar horhaaldolijk aanwees 4 Hot was do redacteur van
het bankier s orgaan "Dcnn" en hij luisterde naar do naam Zaslaws-
ki. "Zaslawsfci on andere Schurken", zo noomdo Lonin hot gcyal
in tal van publicaties.

Zaslawskil Lonin is gestorven, Trotsky vermoord, zinowiew,
Xamoniew, Moeralow, Toegatschewski on vele, vele strijders uit
do Octoberdagon werden in do kelders van do Loobjanka omgebracht.
Beschuldigd van spionnagö voor Duitsland. En Zaslawski? Hij
hooft oarribro gemaakt, menoor Koojemans, dnt is U niet onbekend.
Zijn naam komt horhaaldoli jk in do kolommen van Uw blad voor,
want dozo Zaslawski is thans hoofdredacteur van Stalin's "Prawda".
En dozo Zaslawski hooft do commentaren op de Trotskisten-procos-
son samengesteld". Dan vraagt "Do Vlam", "Gij noem Pctkof oen
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spion? Maar waarom levert ge dan voor Uw aantijging geen mate-
rieel bewijs? Kan de Kominform het U niet verschaffen? Bekente-
nissen, zegt U? Na Koestlers "Nacht in de middag", weten we wat
ze waard zijn. Het socialisme, meneer Koejemans, staat midden
in een.harde en moeilijke strijd. Een strijd voor vrijheid en
recht, voor menselijkheid en democratie, eerlijkheid en waar-
achtigheid, kortom, beschaving. Maar zolang gij een Petkof thans,
een Trotsky eerder, zolang gij een elk, die de strijd voor socia-
lisme en democratie niet ondergeschikt wenst te maken aan het
Russische staatsabsolutisme, een spion dan van de ene dan van de
andere kapitaalsgroep, waarmede Rusland in tegenstelling is,
noemt, zolang heeft het socialisme in U geen bondgenoot".

Het Dagelijks Bestuur der CUP*N« deelde in "De Waarheid"
{15-10-* 47) mede. dat1 net ̂ .aarucn niet meer mogelijk is de
veeleisende functie vaü plaatsvervangend hoofdredacteur van
"De Waarheid" te blijven vervullen. In zijn plaats had het be-
stuur bonoemd Fred•Sohoonenbere. lid van de Tweede Kamer voor
de C.P.N. Het Dagelijks Bestuur verklaarde voorts, dat Baruch
echter aan de redactie verbonden zal blijven" en dat Henk port-
zak was toegevoegd aan de redactie binnenland van het oomraunis-
t'i'sche hoofdorgaan.

Het Partijbestuur der C.P.N» besloot, dat het Partijcon-
gres op 25, 26, 2*7 en '28 December a.a. in hot R.A.I.-gebouw te
Amsterdam zal worden gohouden, mot als drie agendapunten:
1. Do strijd voor een onafhankelijk, democratisch en welvarend
TJoderland. (Blijkbaar eon vervolg op hot Wolvaartsoongros, dat
dozo zomer in Don Haag word belegd).
2. De communisten en het geestesleven.
T« Verkiezing van hot Partijbestuur, van de polltioko en de fi-
nanoiölo oontrolo-oommissies.

•Tevoren hooft hot Partijbestuur in zijn zitting van 25 on
36 Ootobor j»l. verslag uitgebracht ovor do toestand van ons
land, de werkzaamheden van do C.P.N, sinds hot vorige congres,
on do nieuwe taken der partij. Dit verslag zal tor voorberei-
ding van hot Korstcongres der G.P.N, in discussie worden gebracht.
Volgens Radio-DjocJakarta is do Partal Kommunis Indonosia (P,K.I«)
uitgenodigd zich to doen vertegenwoordigen op hot eerstvolgend
congres van haar Nodorlandso zusterpartij en dat de P.K.I. van
zins was daaraan gevolg te gevon.

II. RESOIMTIE DER K.V>P. OVER HET,.COMMUNISME,

Het jongste partijcongres der Katholieke Volks Partij
(K.V.P.), in October te Utrecht gehouden, aanvaarddo een roso-
lutie ovor hot communisme* Zo bovat drio dolen j EL. ovor do be-
tokenis van het communismo. b. ovor de vraag vansamenwerking
met communisten, c. ovor de manier waarop hot communisme dient
te worden bestreden»

Als wcrold- on levonsbeschouwing, als sociaal-economisch
on als staatkundig stelsel wordt hot verworpen om de volgende
rodenon: omdat do communistische wereld- en lovonaboschouwing
hot bestaan van God absoluut ontkent, omdat hot communistische
sociaal-economische stolsol in strijd is mot wat de katholieke

- 6 -



- 0 *

kerk leert over de menselijke persoonlijkheid, de eigendom, het .
gezin en de maatschappelijke verhoudingen en omdat het communis-
me in zijn staatkundige strevingen een acuut gevaar oplevert
voor de reohten en vrijheden der burgers en voor een gezonde de-
mooratie. De resolutie bepaalt voorts, dat in (Ie tegenwoordige
situatie voor de georganiseerde katholiek, hetzij op sociaal,
hetzij op politiek gebied samenwerking volstrekt ontoelaatbaar
is. Of in een of andere toekomst federatieve samenwerking ooit
geoorloofd zal worden, is afhankelijk van oen zo ingrijpende
verandering in de sociale en politieke constellatie, dat daar
op het ogenblik geen antwoord op gegeven kan worden. Prof«C.F.M.
Romme formuleerde aldus: "Zolang het communisme blijft wat het
is (waarbij wij niet afgaan op zijn uiterlijke tactiek, maar
kijken naar zijn innerlijk wezen en werkelijke bedoelingen) on-
der geen omstandigheid parlementaire samenwerking* Want parle-
mentaire samenwerking met een partij, die haar verderfelijke
dictatuur aan land en volk wil opleggen en daarvoor internatio-
nale hulp niet versmaadt, zal, practisch-politiok gesproken, al-
tijd het grootste onheil voor land en volk zijn". (Volkskrant
31 October 1947). Dezo volstrekt afwerende houding vormt geen
verrassing. Zij veroordeelt - hier stilzwijgend - nogmaals do
tactiek van het politieke "eenheidsfront", waarbij de communis-
ten in naam van de vooruitstrevendheid een beroep blijven doch,
vooral op de socialistisch georiënteerde bevolkingsgroepen in
do politiek en do vakbeweging. De fusieplannen voor N.V.V. en
E.V.C., uiteindelijk afgewezen door hot N.V.V. vormden onmisken-
baar oen onderdeel van dit oenhoidsstroven der communisten om
do zuigkracht der marxistische (socialistische) wereldbeschou-
wing nog eens te meten.

Do voorzitter dor K.V.P. deed op hot Partijoongros uit-
komen, dat de regeringscoalitie K.V.P.-P«v.d.A. niet berust op
zulk een ideologisch ocnheidsfront toen hij opmerkte: "Do partij
zal voortgaan met een vooruitstrevende politiek te voeron. Er is
goen bezwaar togen dit con progressieve politiek té noemen,
mits men progressief niet identiek verklaart mot socialistisch".
Dozo spreker achtte hot oohtor niet uitgesloten, dat de Partij
van de Arbeid zich zou moeten bezinnen op de vraag,of niot moer
dan thans oen socialistisch stempel op dio partij zou moeten wor-
den gedrukt, modo om daardoor de zuigkracht van hot communisme op
eon dool van do oudo Sociaal-democraten to verminderen.

III. STAKINGSRECHT EN STAKINGSDYfANG.

In "Spartacus" (4 Ootobcr 1047) wordt, zoals gemeenlijk,
fel geageerdt zowel tegon hot Westen als tegen hot Oosten, Het
weekblad van do gelijknamige oommunistenbond acht do arbeiders
door Amerika en door Rusland ernstig bedreigd en voorspelt een
aanstaande wcrcldstrijd tussen beide machten en hun satellieten»
Zulk oon toekomstbeeld past in do agitatie van doze rovolution-
naire groep der Vierdo Internationale. "Spartaous" oordeelt,
dat de toestand zich vooral in ItaliO verscherpt, mode als ge-
volg van oon voortschrijdende inflatie. "De massa»ö dor arbei-
ders on boeren, die togen dezo toestanden in verzet komen, wor-
den door do Stalinistische leiders in het gevocht gebracht te-
gen de rogoring, dio haar ruggesteun zookt bij Amerika on om
dozo leidors zelf in het zadel te helpen". "Spartaous" besluit
mot de arbeiders eon advies - feitelijk niot meor dan eon holle
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leuze * te geven, "dat zij de productie in eigen hand moeten ne-
men en dus de eigen zelfstandige klassenstrijd gaan voeren". Dui-
delijker komen de oogmerken van deze groep tot uiting in een po-
lemisch gesteld artikel aan het adres van het weekblad "De Vlam*1
over de vraag "Mogen wij staken of moeten wij staken?"» De aan-
hangers van het raden-principe, die het ageren en strijden door
kleine zelfstandige groepen arbeiders op eigen gezag propageren,
geven nog eens nadrukkelijk hun voorkeur te kennen voor ongebrei-
delde stakingen. Evenals de syndicalisten uit de school van Do-
mela Nieuwenhuis propageren zij het staken als een politiek agi-
tatiemiddel. Onder meer is zulks door "Spartaous" als volgt ge-
formuleerd: "De arbeiders moeten staken! Het kapitalisme dwingt.
In de strijd, in de staking, moeten de arbeiders loren, dat het
juist nu wordt een strijd tegen de orde als geheel, zij zullen
leren, dat zij tegen deze orde on daarmede ook tegenover do staat
staan. Zij zullon loren, dat zij nieuwe strijdmothoden en strijd-
organisaties behoeven en zij zullen dat alles zelf doen".

De E.V.C.-leiding, die zich in het verloden, zij het waar-
schijnlijk uit andere overwegingen, ook aangetrokken gevoelde
tot de staking als politiek instrument, krijgt van de zijde van
Spartaous in hetzelfde artikel oon veeg uit de pan, zulks naar
aanleiding van de in "De Vlam" door Jef Last opgeworpen vraag,
wie aal hebben uit te maken of de ar beider s wel mogen staken.
Spartabus vervolgt: "Jef wil eon generaio staf/ een braintrust
(donk-centrale? J on oon handleiding voor het stakon» Moet "De
Vlam"-rodaotio de braintrust zijn, oen redaotio dio discutabel
maakt of do arbeiders eigenlijk wel mogen staken? Moet hot de
vakbeweging zijn, in samenwerking mot do werkgevers-organisaties,
in do Stichting van de Arbeid? Nu, die meont dat recht al te be-
zitten. Of moot het de E.V.C.-leiding zijn? Zij danst wel niet,
zoals N.V'.V. en Partij van do Arbeid naar gelang door Amerika
aan de koordjes getrokken wordt, maar haar benon on armen zitten
vast en worden bowogon door koordjes dio in Russische handen zijn'»

Het is niet bevreemdend, dat de Spartaous-groop, evenals
do R.C.P. (Trotskistisch) in ons land telkens woor attaqueert als
"do Stalinisten" in haar vizior komen. Opvallend blijft het, dat
do C.P.N, de aanvallen van Spartaouszijde doodzwijgt. Doorgaans
ligt hot niet in do gedragslijn van Moskou on do mot haar ver-
bonden "nationale" communistische partijon om "do stilte, welko
doodt" als wapen te dragen. Ten aanzien van de communistonbond
"Spartaous", wier activitoit on agitatie niet onbeduidend zijn,
blijven Paul do Groot on andere C.P.N.-loidors nochtans met
stomheid geslagen»

Do staking blijft als politiek strijdmiddel in het centrum
van do belangstelling staan, ongeacht het foit, dat de bredo
stroom van arbeiders er momenteel kennelijk niets voor gevoelt
om zich buiten de strikt stoffelijke belangensfeer to begeven on
modo to doen aan eon werkstaking met vooropgezet politiek dool.
Dit werd de communisten on andoro uiterst linkse groopon in do
afgolopon zomer duidelijk, toen zij nul op hot rekest krogcn na
hun aansporingen om togen do politiölo actie hot politieke wapen
der algomono staking op to nemon. Dit falen heeft or too goloid,
dat men zich van extremistische kant, moor in hot bijzonder in
C.P.N.-kringon, nu bij voorkeur hult in de mantel dor geheimzin-
nigheid. Thans geldt daar het wachtwoord: tTNu niet staken, on
geen snlpporactics, maar te zijnor tijd allemaal tegelijk. Dat
tijdstip zullen wij bepalen". Dezo houding is. zoals wc al oor-
dor constateerden, medo ingqgevcn door do nood dor omstandigho-
don. Do uiterst linkscn hobbon do wind nog niet in do zoilen en
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waarsohljnlijlc moet de hiervoren gesignaleerde tactiek ook be-
invloed zijn door de jongste politieke ontwikkeling in Oost-
Europa {Kominf orm).

In een Rotterdamse stakingavergadering moest een voorman
der E.V.G. enige maanden geleden op de man af meedelen, dat er
niet te rekenen viel op een regelmatige uitkering door de IL .V.C,
"Dfer is niet': klonk toen het kort bescheid. Het ware bevreem-
dend als de situatie zich in een kwartaal tijds dusdanig zou
hebben verbeterd, dat niet langer "de hcnd in de pot" zou wor-
den gevonden. De E.V.C, moge dan in een aantal gevallen haar
morele steun toezeggen en een steunaotie helpen bevorderen, ze-
ker is, dat men van die kant. in beginsel geen pogingen doet om
afzonderlijke stakingen aan te moedigen. Het tegendeel is eer-
der waar. De Communistisohe Partij Nederland blijkt slechts
voor massale actie geestdriftig te kunnen worden. In die krin-
gen is wel gespeculeerd op eventuele materiële verslechteringen
in de voedselvoorziening o.d. Vandaar, dat Gerben Wagenaar als
de bok op de haverkist sprong, toen zulk een Versobering van
het distributiepakket word aangekondigd. De in de Kamer door
hem gehouden interpellatie sorteerde zelfs geen oratorisch ef-
fect .

IV. TACTIEK DER E.V.G. TEN AAMZIEN VAN STAKINGEN.

Mag, zoals hiorvoren reeds aangestipt werd, in de leiden-
do kringen van do E.V.C, momenteel het parool gelden, dat "al-
leen in zeer bijzondere gevallen mag worden gestaakt - afzon-
derlijke stakingen mogen niet worden bevorderd--, want met en-
kelingen is niets te bereiken", dan blijkt het zo nu en dan toch
duidelijk, dat de E.V.C.-loden deze zienswijze niet kunnen de-
len en maar heel moeilijk kunnen aanvaarden»

In enkele stakingsgovallen kwam dit min of meer tot uiting.
Door de arbeiders van do N.V.Gonstructie Werkplaats de

Vries Robbé en Co. te Gorinohem word van.20 tot 84 Octobe'r 1947
uit protest gestaakt, wijl aan hen een gratificatie werd ver-
leend gelijk aan het loonbedrag van 14 dagen, terwijl hot kan-
toorpersonoel eon uitkering ontving ter grootte van eon maand-
salaris. Direct na het uitbreken van dit conflict maakte het
N.V.V», waarin het merendeel der arbeiders is georganiseerd, bo-
kend, zich niet achter de stakers te stellen, daar het hier
geen loonkwestio betrof, doch oen vrijwillige tantieme-regeling.
De arbeiders werd dan ook op een door het N.V.V. belegde verga-
dering aangeraden het werk te hervatten.

Verschillende stakers konden zich hiermede niet vereni-
gen. Zij vroegen of oen in die bijeenkomst tegenwoordig be-
stuurslid der E.V.C, hierover ook hot woord mocht voeren. Dit
werd niet toegestaan, waarna een aantal E.V.C.-leden mot hun
bestuurslid zich verwijderde. In do open lucht vervolgden zij
do bespreking. Do E.V,C.-bestuurdor daelda mede, dat hij niet
direct kon adviseren verder te staken. Bij eventuele voortzet-
ting zegde hij de steun der E.V.C, wol toe. Voor de ongeorga-
niseerden zou men dan door middel van steunlijston trachten te
zorgen. Aangezien het N.V.V. zich tegon de staking had verklaard,
zou het z.i. zoer moeilijk zijn resultaten te bereiken. Op ge-
lijke wijze, n.l. wbl zonodig steun, doch voorop het advies om
zonder het N.V.V. maar niet te staken, waren de E.V.C, vortrou-
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wonsmannon to Gorkum roods tevoren door een hoofdbestuurder
dior Organisatie geïnstrueerd. In beide gevallen trachtte do
E.V.G.-leiding remmend te werken op stakingsboluste leden.

* Ongeveer eenzelfde verschijnsel v/as waar te nemen bij de
staking onder do «lassers van de N.V .Machinefabriek en Sohoops-
werf van P «Smit t o Rotterdam, die vein i"9l September tot l Novem-
ber duurde. Aan óón der ïassers werd z,g* Ie klasse werk ter
uitvoering opgedragen, waarvoor geen dienovereenkomstige belo-
ning volgons tarief word toegestaan, omdat do man capaciteiten
zou missen om met goed gevolg het examen af te leggen voor las-
sers van deze klasse (do fabriek laat haar mensen kosteloos op-
leidon) • Do betrokkene kon kennelijk niet over deze teleurstel-
ling heenkomen on wilde de hem gegeven opdracht niet zien als
mogelijkheid tot het afleggen van oen proeve van bekwaamheid,
Hem werd daarop aangezegd de werf te verlaten.

Inmiddels haddon zijn collega*s do koppen bij elkaar ge-
stoken. Versehillende grieven, onder moer ten aanzien van do lo-
nen, werden ceuit» Uit gevoelens van solidariteit verlieten alle
lassers op oen na eveneens het werk*

Hoewol do E.V.C, zich in hot algemeen wol achter de sta-
kors stelde en haar loden steunde, oordeelde zij het beter deze
actie vorder niet zelf te leiden, doch haar to stellen onder oen
uit de stakers zelfgekozen leiding. De E.V.C,-leden kwamen hier-
tegen wel in vorzet. O.a. werd aan Blokzijl, do E.V.C.-voorzitter,
op een openbare vergadering der Bedrijfsgroep Motaal to Rotterdam,
verweten, dat do leiding weer een halfslachtige houding aannam
on haar Icdon maar liet tobben on aan hun lot over liet*

Toen D.v.Vliet, voorzitter van de plaatselijke bedrijfs-
groep "Metaal" der E.V.C,, zich tenslotte in verbinding stelde
mot de directie dor werf, waarbij hem do steeds door de directie
gestolde eis van eerst werkhervatting - daarna samonsprcking,
werd voorgehouden, adviseerde hij de stokende arbeiders het werk
terstond te hervatten.

Minder duidelijk is de houding der E.V .C.-leiding inzake
do actie tegen de invoering der nieuwe C.A.O. voor de textiel-
bedrijven. Deze C.A.O., welke als een verbetering dor lonen kan
worden gezien» wordt niet overal toegejuicht. Do oorzaeik isj
dat verschillende fabrieksdirectics tot dusverre lonen uitbe-
taalden, welke belangrijk boven de loonrogcling der oude C.A.O.
lagon. Togen deze overtreding werd hoegenaamd niet opgetreden.
Bij het afsluiten van nieuwe C.A.O. is echter uitdrukkelijk
vastgesteld, dat het nieuwe loon-plafond stipt als maximum hoog-
te moet worden gehandhaafd. Het gevolg yan een en ander is, dat
verscheidene groepen arbeiders vrijwel geen loonsverhoging ge-
nieten en dat sommigen zelfs in loon achteruit gaan. In verschil-
lende bedrijven in Twente en in Tilburg heeft dit enige beroe-
ring gewekt.

Maar hoewel de E.V.C, ondor de textielarbeiders in Twente
vrij voel loden tolt, is slechts in onkele fabrieken op beschei-
den schaal in woord on geschrift togen de nieuwe C.A.O. gepro-
testeerd. Van oon enigszins geleide stakingsactic is geen spra-
ke. De financiölo toestand dor E.V.C, zal hieraan niet vreemd
zijn. Deze Vakcentrale acht zich kennelijk niet in staat thans
oen grote groep loden uit haar kassen to steunen. Dit bleek nog
ten overvloede tijdens de E.V.C.-meeting op 51 October j.l. te
Glanerbrug, waar do landelijke voorzitter Borend Blokzijl,sprak.
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Hij uitte geen definitieve mening over de staking bij van Heek
en Co. te Enschede, praatte er met een grote boog omheen, spoor-
cEêTnTet aan'tot volharding. Wel deed hij een beroep op de ar-
beiders hun kameraden in hun strijd om het bestaan te steunen.

In Tilburg met zijn vele textielfabrieken ging het anders
toe» Vermoedelijk zonder rechtstreekse actie der E.V.C, gingen
op 28 en 29 October 1.1. in elf fabrieken verschillende groepen
arbeiders in staking* Reeds spoedig bleek, dat deze actie, wel-
ke geen steun vond bij de Uniebonden, zender resultaten zou
blijven en geleidelijk aan zou verlopen» Hier werden evenwel de
E.V.C.'ers en de C.P.N.-kornuiten roerig. In Tilburg, waar zij
slechts weinig aanhangers heeft, zag de E.V.C., naar het zich
laat aanzien, graag een algemene staking uitbreken, daar zij dan
toch slechts een gering aantal personen zou hebben te steunen.
Op verschillende fabrieken, waar de stemming der stakers zo was,
dat zij maar weer aan het werk dachten te gaan, verschenen, enke-
le vurige E.V.C.-C,P.K.-leden, die het stakingsvuurtje aanwakker-
den en in sommige gevallen inderdaad wisten te bewerken dat de
staking werd voortgezet, zij het ook slechts kortstondig. Zelfs
de voorzitter van het hoofdbestuur der landelijke bedrijfsgroep
"Kleding- en Textiel-nijverheid" der E.V.C, uit Almelo kwam voor
dio gelegenheid over en trachtte de stakers ter vergadering tot
eenheid in do strijd op te wekken en de actie door het vormon
van een stakingsleiding uit de commissie-loden der verschillen-
de bedrijven te stimuleren. Veel succes behaalde hij niet. De
arbeiders bleken in grote meerderheid voor werkhervatting te
zijn, omdat zij het nutteloze van een hier doorgezet conflict
voorzagen•

Bij de sinds 25 Augustus 1947 voortdurende staking van
het personeel der moelfabriek "Holland" to .Amsterdam, waar zich
van 15 September 1.1. af de arbeiders van de mo'orfabrick N.V.
Ceres Nering BOeol te Amsterdam bijvoegde, is de situatie onge-
veer gelijk aan dio bij d̂ f stakingsaotie dor lassers van P .Smit*

Ook hier is de leiding overgelaten aan eon uit de arbei-
ders gekozen stakingsleiding. Evenwel heoft de actie de volledi-
ge sympathie on medewerking dor E.V.C.. Vrijwel op alle openbare
en besloten ledenvergaderingen der organisatie worden collectes
gehouden voor de stakende makkers van de meelfabrieken. En ook
buiten haar ledenvergaderingen wordt door de E.V.C, door middel
van stounlijsten onder de arbeiders van andere bedrijven en bij
de Amsterdamse bevolking gewerkt om voldoende ondersteuningsgeld
in te zamelen. De stakers verkoren in het algemeen niet in geld~
nood en weigoron hot work te hervatten zolang hen goon betere
arbeidsvoorwaarden afdoende zijn gewaarborgd. Do oproepen dor
directie tot werkhervatting op 27 Augustus 1.1, on ook op latoro
data worden afgewezen. De Raad van Vakcentrales verwijt do sta-
kers eigenmachtig on verkeerd optreden. De stakers hadden bezwa-
ren tegen do voor dit bedrijf geldende C.A.O. Hieraan zou bij
het inwerking trodon dor nieuwe C.A.O. worden togemoet gekomen}
tevens zou een ondorzook op verschillende soortgelijke bodrij-
ven worden ingesteld om de nieuwe loonregeling te bepalen. Han-
gende dit onderzoek benoemde het personeel van do "Holland" uit
zijn midden, buiten de organisaties om, een oommissie, die op-
dracht kreeg ovorlog met de directie te plegen nopons het invoo-
ren van eon prostatictoeslag van 1556. De directie weigerde met
de commissie ovor do regeling van do arbeidsvoorwaarden te spro-
ken en verwees dozo naar de vakorganisaties. Dit was voor de com-
missie voldoende om, zonder vooraf gehoudon stemming ondor hot
personool, do staking af to kondigen. Beraad ovor do eventuele
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gevolgen welke deze aotie voor de voedselvoorziening kon hebben
bleef achterwege. De Raad van Vakcentrales riep de arbeiders in.
zijn schrijven van 4 October 1.1. ook met klem op het werk te
hervatten of althans een geheime stemming te eisen, welke over
het al of niet voortzetten der actie zou beslissen. Ook deze op-
roep en beschuldigingen werden prompt door de stakingsleiding
van de hand gewezen, evenals de oproep tot. werkhervatting op 31
Octobar 1947 door de directie gedaan. De directie had een Verga-
dering voor de stakende arbeiders belegd, teneinde weer met hen
in contact te kunnen treden én hen haar eigen wenson en die van
de Regering kenbaar to makon, n.l, eerst werkhervatting en daar-
na opnieuw overleg over de arbeidsvoorwaarden. Zij ondervond bij
dit initiatief grote tegenstand der stakingsleiding, die de ar-
beiders had geadviseerd deze bijeenkomst te mijden. Met succes,
want slechts twee personeelsleden waren opgekomen.

V. SECRETARIAAT VOOR INTERNATIONALE VERBINDINGEIT EN DE NEDERIANDSE

BOND VAN VRIJE SOCIALISTEN.

Het Secretariaat voor Internationale Verbindingen te Parijs,
dat zoals de naam aanduidt de rolatie onderhoudt tussen anarchis-
tische groepen in verschillende landen, zal binnenkort in vijf
talon oen aantal brochures uitgeven over de volgende onderwerpen:
"Li hand van Stalin in Spanje", "Bedrijfsbezetting in Italië»,
"De onderdrukking van het anarchisme in Rusland" on "Hoe Hitlcr
aan do macht kwam".

De Nederlandse Bond van Vrijo Socialisten heeft toegezegd
de Nederlandse' vertaling van deze vluesohrifton te zullen ver-
zorgen on voorts naar krachten bij. to dragou aan ae kosten van
verspreiding dezer brochures in de Duitse taal. In hot orgaan
van do gcnoemdo bond, "Socialisme> van oo&Qg' opl" * wordt verklaar a,
dat do "Duitse kameraden "niet Wj' machte zijn zelf tot uitgifte
van brochuros ovor to gaan". In oon vorig Overzicht word roods
vcrmold, dat ook de Trotskisten hior to lando zich inspannen om
ondor de Duitsers propaganda te vooron door het verlenen van ma-
toriöle on morelo bijstand. Do vrije socialisten in Nederland
molden, dat zij steeds meor berichten ontvangen, welke bovdjzen
dat do Duitse zustororganisatie niet dood is. In Hamburg is op-
gericht do "Kultuurfcdoratio van vrije socialisten en anti-mili-
tairisten" en in hot'Roergebied word onlangs eon^ond van Vrije
Socialisten" gevormd. Ook in Ludwigshavon, Frankfort aan do Main,
Wiosbadon on Regensburg zijn groeps- en individuele verbindingen
gologd. Hot Secretariaat voor Internationale Verbindingen te pa-
rijs geeft ook een z.g. "Büllotin" uit, waaraan de Nedorlandse
anarohistongroep medewerkt. Zo zal do Ned.Bond van Vrije Socia-
listen ovor oen drietal onderwerpen schrijven té weten: "De anar-
chistische beweging en haar zusterorganisaties", "Oorlog in In-
donesië" en "Do Federatie ,van Bedrijfskcrnen"» De internationale
Federatie van Bodrijfskornen werd kortelings te Amsterdam opge-
richt. Daarop komcri wij to zijner tijd terug.
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VI. LANDELIJK COMITÉ VAN VRIJE SOCIALISTEN.

Het Landelijk Comité van Vrije Socialisten zal op 28 en
29 Maart 1948 het vijftigjarig bestaan van T>De Vrije Socialist"
te Amsterdam feestelijk herdenken met koorzang, muziek, deola-
matie etc;

Domela Nieuwenhuis liet het eerste nummer verschijnen op
2 April 1898. Ofschoon hij bepaald zou hebben, dat het blad na
zijn dood moest-worden opgeheven» zette Osrnard RijnderB de re-
dactie, zij het dan betwist, voort tot op de huidige dag* Het
Landelijk Comité gewaagt met trots, dat hst blaft tot zelfs in
oorlogstijd bleef pal staan* Na de jongste oorlog vond het een
rivaal in het anarchistenorgaan "Socialisme van onder op l" als
spreekbuis van de Nederlandse Bond van Vrije socialisten. Rijn-
ders» persoonlijke invloed belette echter een fusie van de bei-
de bladen en groeperingen. Het a.s. gouden bestaansfeest kan
dientengevolge door hem on zijn geestverwanten "als baas in
eigen huis" worden gevierd, hoezeer deze kwalificatie ook in-
druist togen de verwerping van elk gezag door Hijnders en zijn
geestverwanten. De "Vrije Socialist", zo getuigen zij van eigen
werk, stond 50 jaar op do bres "in de strijd tegen Militairismo,
Kerk on Staat en voor het vrijheidlicvend socialisme1'. Vandaar
dat een zo groots mogelijke en waardige herdenking nodig werd
geacht.

"De Vri je Socialist" van Zaterdag 11 October 1947 gaf on-
der het opschri-ft ̂ Verwording" oen staal van zijn voorlichting.
Torzake hot Regentschap van Prinses Juliana word gelaakt, dat do
kranton "aan dit govalletjé" velo kolommen wijddon. Vervolgens
luidt het: "Dacht U soms dat hot "socialistisch orgaen" "Hot
Vrijo Volk" hior tenminste wel oven do vinger op zou leggen?
Mis t.....Het blad overtreft allo kranten, dio ons ondor do ogen
kwamon, do geholo voorpagina, met drio grote platen on do byzan-
tijnse strekking, in majeur* Om van te walgen. En dat allos om
een ministerzotol, cön hoog ambt, oen lintje. Dat do heren .
Vorrink, Voskuil c.s. zich geen republikeinen meer durven tonon
is reeds verachtelijk. Dat zij echter zulke afschuwclijke vor-
stcnvloiers zijn geworden om oen grote kiezersmassa voor zich
te winnen

V/aar is do tijd gebleven toon Troolstra schrcof: "Oranje
is domheid, oranje is krankzinnigheid" enz. enz.?".

Van gans andere kant kwam een geluid, eveneens met betrek-
king op het Regentschap en dat in hot "Brabants Nieuwsblad" (21
October 1947) als «bedenkelijke journalistiek" is gegispt. Hot
betreft een artikel van Prof»Dr.C «Gcrrotson in "Nieuw Nederland",
getiteld "De Abdicatie dor Koningin". Gezien het feit, dat Hare
Majesteit l December 1947 weer terug treedt in de persoonlijke
uitoefening van het Koninklijk Gezag, trekt do aanduiding troons-
afstand (abdicatio) wol bijzonder de aandacht»

De Utrechtse hoogleraar wekt in zijn beschouwing de indruk
als zou do Koningin om politieke redenen, in verband met het In-
disch beleid, besloten hebben zich aan de leiding van »s L&nds
zaken te onttrekken. "Want", zo luidt het onder neer, "hoe voor-
zichtig hot bericht ook moge zijn ingekleed, het is niettemin
doorzichtig genoeg; de nadruk waarmede do Natio omtrent H.H.'s
gezondheid wordt gorust gesteld, legt tevens oen duidelijk accent
op de omstandigheid, dat do afmatting, waarvoor Zij in rustige
afzondering genezing zoekt, andere dan lichamelijke oorzaken
hooft. Inderdaad is hot niet wel mogelijk zich de politieke ach-
tergrond van dit gewichtig besluit te ontveinzen».
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Daarna ontvouwt prof.Gerretson zijn sterk afkeurend in-
zioht ten opzichte van het Regeringsbeleid inzake Indonesië,
waarbij hij o.a. gewaagt van "het rampzalige Kabinet«Schermer-
hora". De hooggeleerde soribant in "Nieuw Nederland" zegt ver-
der: "Ook wij geloven, dat het heengaan van de Koningin thans
nog niet voorgoed zal zijn. Zij zal op prijs stellen, indien
de verdere ontwikkeling van zaken in de eerstkomende maanden
niet al te katastrophaal is. haar vijfv.itv;iarig regeringsjubile-
um nog als regerende Koningin in het midden van haar volk te
vieren. Doch wij geloven niet, dat de Koningin bereid zal zijn,
de teugels van het bewind voorgoed te her «ratten. Wij zien in
het huidige besluit een inleiding tot de definitieve abdioatio".

VII. BEWEGING VAN EUROPESE FEDERALISTEN.

Op 4 October 1947 werd op een in Den Haag gehouden geza-
menlijke algemene ledenvergadering der Europese Aotic voor Fede-
rale Unio en de Europese Federatieve Beweging, o on fusie aange-
gaan tusson beide organisaties.

Het doel en de statuten der nieuwe vereniging, dio genaamd
zal zijn "Beweging van Europese Federalisten", zijn in grote
lijnen dezeIfdo gebleven als die der "Europese Actie voor Fede-
rale Unie"* Zij is gevestigd te Amsterdam. Do gefuseerde organi-
satie laat zich bij haar werkzaamheden o,m. door do volgcndo al-
gemono beginselen leiden:

De bestaande spanningen in do internationale samenleving
kunnen slechts door het federalisme worden overwonnen. Het fede-
ralisme als beginsel van staatkundige organisatie houdt in, dat
olk probleem zoveol mogelijk door do daarbij betrokkenen wordt
opgelost door middol van do schepping van oon gciaconschappolijk
orgaan, dat bevoegd is op oon met do oiavan̂  van dit probleem
overeenkomend terrein. In do internationale samenleving betekent
dit, dat allo vraagstukken, die do daarbij betrokken volken
slechts gezamenlijk kunnon oplossen, wordon geregeld door do in-
stelling van bovennationale organen, dio do bevoegdheid bezitten
om op hot hun toegewezen torroin bindende beslissingen to nomen.

In do nationale samenleving betekent dit, dat door het bc-
vordoron van do zelfwerkzaamhoid dor dolen do opheffing van be-
staande economische, politieke en culturele spanningen wordt
verkrogon. Hot wordt in het bijzonder voor de Europese volken oen
levensbelang geacht, hun gemeenschappelijke problemen door aan-
eensluiting tot oon Europese Federatie op to losson. Deze moot
opon staan voor allo volken, die zich op hun Europees karakter
beroepen on dio uit vrije wil tot deelneming op gemeenschappe-
lijke grondslag bosluiten. De bewoging zal als regionaal lichaam
deol uitmaken van do Organisatio der Verenigde Naties.

Elk dor aan do B.E.F, deelnemende volken bozit hot recht
op oon oigon staatsverband en eigon regering tor verzekering van
de eigen aard en do nationale zelfontplooiing en ter behartiging
van do binnenlandse aangelegenheden.

In do organen van do Europoso Fodcratio hooft elk der deel-
nemende volken oon billijko medezeggenschap ter regeling van de
gemeenschappelijke aangelegenheden.

De E.F. omschrijft tenslotte de rechten en plichton van
haar ingezetenen in het Handvest van de Europoso burger, dat gc-
grondvost wordt op do eerbied voor do menselijke waardigheid en
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*

op de verantwoordelijkheid van de burger jegens de gemeenschap*
pen, waarvan hij deel uitmaakt. Zij verwerpt iedere machtspoli-
tiek en weigert het werktuig van enige mogendheid te zijn»

Het centraal bestuur van de "Beweging van Europese Fede-
ralisten*1 is als volgt samengesteld: Mr.J.Bierens de Haan, Prof»
Dr.C.D.J.Brandt, Dr,H «Brugmans, Prof,Mr,?.J.F.M.Duynstee, Mr,
A.BiDijckhoff, F.P.Fuyokschot, Ds.O.T.Kylokema, Prof.Dr.Th.Keul-
mans, A.Mozer, Mr.C.van Rij, Dr.P.J.Meertous, Kr.Dr.J.W.M.Schrö-
der, Drs,A.H .M .Wijf f e Is, Mr .F.H. C. van Y/i jok, H.Oosterhuis, Mr».
J.J.R,Schmal, Ir .3. J, van Embden, Mr,E.Sassen, Ir .Th. .P,Tromp,
Mr.KéVonk, Ir,Dr,F,Bakker Schut, Ir,G.L»Tegelberg, T.Duyvis,
Dr.H.D.Salinger.

VHI. INDONESIË.
%

Het 2,g. "Consulaire rapport", ingevoj-ge een beslissing
van de Veiligheidsraad samengesteld over de naleving van het
"Staakt het vuren" in Indonesië, heeft het blad "De Waarheid"
(aan de hand van hetgeen summier nopens de inhoud van het rap-
port in de pers is vermeld) aanleiding gegeven te constateren,
dat Nederland het bestand heeft geschonden en de Republikeinen
zich hebben beperkt tot verdediging tegen Nederlandse aanvallen.
Het heeft echter weinig zin op het gebruikelijke eenzijdige ge-
schrijf dieper in te gaan.

In het October-nummer van het te Amsterdam verschijnend
communistische maandblad "Politiek en Cultuur" heeft intussen
S.J.Rutgers onder het opschrift "Verdeel en hoers" een beschou-
wing gewijd aan het huidige Nederlandse beleid in Indonesiö,
waarover hot oordoel al in het opschrift van hot artikel ligt
opgesloten. De republiek, aldus schrijver in zijn uitvoerige
uiteenzettingen, is zoveol mogolljk door dit beloid tegenge-
werkt, er is onrust gestookt, teneinde de consolidatie van de
republiek to bemoeilijken, o,a. door afsluiting van dit gebied
van de buitenwereld, door blokkade, terreur, onz. Vooral hot
contact van Java met do rest van Indonesië moost worden voorko-
men, daar anders de Republikeinse beweging zich met onfeilbare
zekerheid ovor de rest van Indonosiö zou uitbreiden* Enz»,enz..

Een samenstel van verdraaide en onware feiten dient er
vorder toe om aan to tonen hoe de van de aanvang af nagestreef-
de koloniale politiek in Indonosits mislukt is. Voor Nederland
zijn do kanson voor een zelfstandige politiek verkeken. Maar
volgens schrijver is oon algehele omzwonking nog het enige re-
cept, een omzwenking dan in "democratische en progressieve rich-
ting" en: (vervolgens) mot Indonesiö con strijd om aan de over-
heersing van het Amerikaanse imperialisme te ontkomen.

Hot is ook hier weer do aanbeveling van een Mosïcou-reoept
togen do door de communisten hevig becritiseerdo Amerikaanse
invloeden, waartoe dan in do eerste plaats het Marshall-plan
wordt gorokond. dat al eerder door de communisten als een spook
aan IndonesiC is voorgehouden.

Do Indische Communistische Partij (P.K.I.) behoeft deze
"waarschuwing" uiteraard niet; wol echtor zij die nog geen of
niet voldoende geloof hochten aan wat Moskou voordraagt. Dat
de P.K.I. do inzichten van Moskou ook in dczo doolt, behoeft
wel geen nadere uiteenzetting.

- 15 -



- 15 -

Daar deze partij overigens ecu belangrijke invloed wcot
te doen gelden in do Republikeinse leiding, is het typerend wat
een dor leiders uit do Republiek opmerkt in een artikel, geti-
teld: "Is Communisme gevaarlijk voor Indonesio?", voorkomende
in hot blad "Vrij Nederland" van 27 September, j«l. Schrijver,
met name Dr.Socbandrio. laatstelijk Secretaris-Generaal van hot
Republikeinse Ministerie van Voorlichting to Batavia^ heeft ver-
moedelijk gereageerd op do vele waarschuvdngcn voor het commu-
nistische gevaar in Indonesië*

Schrijvende ovor de democratie in Wost-Europa on Amerika,
welke een gebrekkige vorm van democratie wordt genoemd, stelt
Dr.Soobandrio, dat het voor do Indonesiër van bolang is to weten
in hoeverre Europa en Amorika bereid zijn zelfs deze democratie
voor Azië te laten golden. "Dat betreft dan niet allocn do ver-
houding, voor de mensen uit dat werelddeel onderling, maar ook
"do verhouding met mensen uit andere werelddelen en in het bij*
"zonder mot het blanke ras. Hot antwoord van het westen op do-
"ze vraag is voor de Indonesiër van het grootste belang, wannoer
"hij zijn houding togcnover het communisme moet bepalen. Voor
"do Indonosiör liggen do problemen anders dan in West-Europa
"on Amerika.,
"De persoonlijke vrijheid wordt or sinds oouwon anders beleefd
"en anders beleden dan hier en bij zijn kolonisatiemethoden
"heoft hot democratische Westen daarvan maar al te vaak eon
"dankbaar gebruik gemaakt» Voor de Indonesiër, die zijn strijd
"om de vrijheid nog vooron moot, gaat hot er om of hij niet
"desnoods hot communisme, dat toch bewezen heoft eon dooltref-
"fend wapen tegen het fascisme te zijn, kan gebruiken om de
"strijd aan to bindon togen hot imperialistische kapitalistische
"regiem, dat Indonesio eeuwenlang in zijn drang naar vrijheid
«belemmerde on dat in, zijn gedragingen hooi weinig voor hot
"fascisme onderdoet".

Dr.Soobandrio geeft hier oen mening woor, wclko ook bij
meerdere republikeinse leiders heerst: mot.hot communisme do
strijd voor do vrijheid, het communisme, dat dan bewezen hooft
eon doeltreffend wapen tegen hot fascisme te zijn en, zo betoogt
schrijver, er is in Indoncsio eon Hollands fascistisch bewind.

"Als Indonesiër on als. socialist is men gonoigd om ter
"wille van de democratie, elke vorm van dictatuur te bestrijden,
"dus ook het communisme. Wanneer men echter nagaat hoe op dit
"ogenblik in Indonesië fascistische methoden hoogtij vieren en
"men ziet, hoe de Nederlanders allo methoden van do Jappen on
"de Duitsers overnemen, dan moet men begrijpen, dat een samen-
"gaan van Nederlands socialisme on Indonesisch socialisme niet
"vanzelfsprekend is".

Het betoog van Dr •Soebandr'io geoft indirect oen verklaring
voor het feit, dat de invloed van het communisme in do Republiek
Indonesië zo groot is kunnen worden, niet echter oen directe
verklaring voor hét feit, dat in do Republikeinse leiding facto-
ren aanwezig zijn, die bepaaldelijk de verbreiding van het com-
munisme bevorderen oh dus de wind in cl o zeilen van Moskou en van
öo Partai Kommunis Indonosia (F.K.I.) aanwakkeren.

Zeer rocent is bijvoorbeeld nog, dat een lid van do Partai
Kommunis Indonesia gelegenheid heoft gekregen om via Radio-Djoc-
jakarta oen propagandistische lezing to houden, waarin o.a. werö.
verkondigd, dat het socialisme in de Sovjetlanaon en in do Oost-
Europese staton een economisch en politiek blok vormt tegen hot
kapitalisme in do overige landen on waarbij vorder nog eon schots
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werd gegeven van: "de situatie in de imperialistische landen
"in tegenstelling met de democratisch progressieve landen in
"Rusland en Oost-Europa" . De imperialistische landen hebben
- wat ook Moskou altijd beweert - met een crisis te worstelen
en de "reactionnairen" gaan hun ondergang tegemoet.

Dergelijke uitzendingen om het communisme bij de bevol-
king populair te maken hebben naar bekend is de volle belang-
stelling en uiteraard ook de volle instemming "van Moskou»

Er wordt daar grote aandacht geschonken aan het gebeuren
in Indonesië, wat bij voortduring blijkt uit de tot Indonesië
gerichte communistische propaganda, o. a. via Radio Moskou. Het
communistische dagblad "De Waarheid» maakt ook wol gebruik van
radiouitzendingen van Sovjet-Ruslahd, ingeval b. v. hot "Neder-
landse Imperialisme" wordt gelaakt. Zo heeft het blad kortge-
leden een radiorede gepubliceerd van hot Hoofd van de Moslims
van Centraal Azië on Kazakstan,/dat do Mohammedanen van Sovjet-
Aziö diep goschokt waren door do ontwikkeling van de gebeurte-
nissen in Indonesië on dat zij oen heftig protest aantekenden
togen do pogingen dor Nederlandse imperialisten oiii Indonesië
van zijn vrijheid en onafhankeli jkhoid te beroven.

verklaarde, ....—.-
De invr i jhoidss tolling in do "Republiek Indones ia" van

de Trotskist Ton Malokkü mot oen aantal zijner aanhangers hoeft
de "Tribune", wookblad van de "Rovolutionnair Communistische
Partij", aanleiding gogovon aan hom oen artikel te wijden, ver-
moedelijk van do hand van de medewerker Moosah Hamzah, woncndo
te 's-Gravonhago, Hot blad wil de indruk vestigen, dat do in-
vr i jhoidss to 11 ing oon gevolg is van do druk dor grote massa, om
te suggororon vermoedelijk, dat do z,g. vierde Internationale
eon grote aanhang hoeft onder do Indoncsiors. Hoc dit echter
zij» "wij weten" - aldus het blad - "dat Ton llalakka in do oor-
"stc plaats zijn goholo kracht zal geven aan do socialistische
"strijd der Indonesische arbeiders en arme boeren, aan do strijd
"voor do volkomen onafhankelijkheid van Indonesië van hot impo-
"pialistischo Nodorland on de verwezenlijking van de verenigde
"socialistische Sovjetstaten van Aziö".

Welke rol Ton Malakka zal gaan. spelen zal do toekomst moe-
ton uitwijzen. Hij behoort tot dogenen, die oen hoofdrol hebben
vervuld bij hot ontstaan van do Republiek IndonosiO; hij ging
toen schuil onder de naam Pak Hoesin. Bij oen poging (medio
1946) om naar do macht te grijpen, werden hij en do zijnen ge-
arresteerd.

Do organisatie "Kork en Vrodo" van de Christon-anti-mili-
tairisten hcoft onigö tijd gcledon uit haar midden naar Indiö
zien vertrekken Dr «v «d .Voet en het is sedert gebleken, clat doze
anti-militairist. daar to lande togonovor du feiten komende te
staan, de militaire actio van 20 Juli j.l. 'als eon "hcrdo wer-
kelijkheid" hoeft aanvaard, zulks volkomen in afwijking van de
opvattingen zijner geestverwanten hier to lande, die dit in-
grijpen verworpen.

Het standpunt van "Kork on Vrede" is door do ondervindin-
gen on het oordcel van Dr.v.d.Voot uiteraard in hot gedrang go-
komon on hot is als uitvloeisel hiervan, dat in het veronieings-
orgaan "Militia Christl" door do redacteur Ds.J.J.Buskos Jr.
oon beschouwing is gewijd aan oon in Augustus door Dr .v. d. Voet
geschreven artikel "Do toestand nu", opgenomen in "Kcrkcnieuws",
het blad van Protestants IndonosiO, een artikel, waarvan
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Ds.Buskes getuigt, dat het in Nederland een "zegetocht door de
kerkelijke en politieke pers maakte".

De anti-militairist Dr.v.d«Voet heeft in zijn artikel -
aldus het blad "Militia Christi" - verbazing uitgesproken over
de wijze waarop velen in Nederland de dingen in Indonesië zien»
"Hij hoeft artikelen, resoluties en telegrammen gelezen!. Zij
"klinken hem alle zo academisch - ideologisch in de oren* Do
"beweringen hangen in de lucht. Zij paseen niet op do concreto
"situatie4 Het woord in Nederland on de werkelijkheid in Indo-
"nesiö zijn niet op elkaar ingesteld. Do sloutol is van het
"slot, waarvoor hij bestemd is. De uitspraken zijn zo irrito-
"rond doctrinair. Van de ware toedracht is men hiot op do hoog-
"te: "Men weet niet hoc hoog de nood hior gestegen is aan go-
"vaarlijke* spanning" - aldus heoft Dr.v.d.Voet verder gosehrc-
ven - "aan onverantwoordelijke propaganda (lees ophitsing),
"aan zinneloze vernieling, aan provocatie en agressie, aan
"wegvoering, moord en terreur".

Dit alles is voor do anti-militairiston niet aangenaam
klinkend on Ds.Buskes wijdt hieraan dan ook oon long betoog,
waarvan do kern is torug to vindon in de passage "Doordat hij
(Dr,v,d,Voct) zo dicht op "do gruwelijke werkelijkheid zit,
"doordat hij zit in dat grote zonuwlijdcrsgcstioht Batavia"
(do stad Batavia} "schijnt hij niet moor in staat te zijn go-
"wocst te zion en to blijvon zien, dat ons getuigenis inzako
"hot conflict in Indonesië niets met academische ideologie on
"onwerkelijk idealisme, maar alloen met ons geloof te maken
"hooft".

Tijdons oon voor Radio-DjocJakarta uitgesproken rodo,
we Iko "De Waarheid" hoeft gepubliceerd, hoeft de Indonesische
Vakcentrale "Sobsi" oon oproop gericht tot "de Nederlandse
moeders on vrouwon" om krachtig modo te werken ac.n hot bolot-
ten van vordoro trooponzendingen naar Indonosiö en te strijdon
voor de terugtrekking van do Nederlandse troopcn uit dat ge-
bied. Do oproop hooft gocn weerklonk govondon, althans is hier-
van tot dusverre niets waarneembaar,

l November 1947,

IX. OVERZICHT DER STAKINGEN IN OGTOBES 1947.
Zie bladzijde ~XB9' 19" en 2Q.
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