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De voorgenomen herbewapening van West-Duitsland ï-rerö voor een
groepje van 15 personen, o.v;, enkele bekende Amsterdamse communisten,
aanleiding een brief tot de Nederlandse tóinister-president te richten.
(baarheid 18-11-'50).

Daarin dringen de ondertekenaars er bij de regering met d? meeste
klem op .aan om overal, waar aij haar invlosd kan laten gelden, in het
bijzonder la de U,">'„U., ts bewerkstelligen, dat de uitvoering van ge-
noemde plannen wordt verhinderd en dat daarmee aan de bedreijiri^ van
da vrede, we'lic e in een zwaer bewapend Duits leger ligt, meds dank si j
Nederlands optreden, een einde wordt gemaakt. Elders in IV s s i:-ü?u r op a
egc^rt de communistische pers eveneens bij voortduring tsgon de renr.'ll-
tarisatic van ïf es t-Duitsland, als onderdeel van een Atlantisch verdedi-
gingssysteem onder Anerika's leiding.

De Sowjet-itussisehc pers hield zich de laatste s eken ook 2 e'Li* in-
tensief met dit thema bezig, speciaal juist vóór het tijdstip, waarop
tfj V/achington een overeenkomst werci bereikt tussen president Truraan en
cie Britse premier Attlee.

KdTvo.rd OrenksJiaw, een 3rits expert in Sowjet-zaken, verkondigde
begin T)ecrtinber 1950 de mening, dat iioskou zich mosenteöl als eerste
doel stslt Amerika te isoleren en een verwijdering te doen ontstasn
tussen de Verenigde Staten en hun .«Duropese bondgenoten. Het Kremlin
zou te dien opzichte willen profiteren van een vermeende crisis-atmos-
feer, die een gsvolg van de tegenslagen der U.W.Ö.-strljdkincht°n in
ilorea heet te zijn. De communistische agitatie richt si--1- .. ~<an ooi i
tegen het "agressieve" vordedigingssys':.CGLÜ »ö.u ae-t Westen; l.n casu te-
gen het Atlantische pact. üok de communisten hier te lande bJjjven uit-
treding uit dit zgn. -'corlogspact1' eisen. Het zou inderdaad een kapi-
tale overwinning van i;.oskou in de koude oorlog betekenen, indien de
communisten erin slaagden verwijdering te veroorzaken tuesen co Atlan-
tische pactgenoten onderling.

Een Prawda-artikel van 27 November 1950 beoogde met vele citaten
van Amerikaanse persetèramen en weinig commentaar de indruk Lc wekken,
dat zich in het '.vesten thans diepgaande meningsverschillen voordoen.

Ket bekende communistische vredes-offensief (van v/roclaw tot en
met Warschau) duurt reeds meer dan twee jaar. Sedert feart .1950 be-
doelde de "Oproep van Stockholm1' een nieuwe stinulans te zijn voer deze
campagne. Het lijkt aannemelijk, dat deze "strijd Voor de vrecie;i thans
e^n wending ondergaat.

Tot nu toe heeft Moskou zonder veel succes gepoogd de volkeren
van het Westen in hun geheel aan te sporen tot verzet tegen het beweer-
de oorlogszuchtige streven van hun regeringen in het algemeen. De anti-
atoombomactie van Stockholm diende om daaraan in de thans welhaast af-
gesloten fe.se van het voortdurende vredesoifensief bijzoncere'kracht
te verlenen. De recente militaire verwikkelingen in Oost-Aziü schijnsn
Rusland er toe te hebben gebracht de methode te wijzigen teneinde het
Atlantische blok alsnog te doen splijten. Oneer het mom van vredelie-
vendheid en anti-militarisme, zo juist weer ten toon ..espreid in
Sheffield en Warschau, doc-n de communisten een hernieuwde aanval op
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de weerstandskracht van het nesten.
Deswege zou, volgens Crankshaw, tijdelijk de tot dusver gevolgde

tactiek zijn prijs gegeven om de'Britse en franse politieke .leiders
aan te duiden als oorlogsmenneis in Amerikaanse loondienst. Integendeel
wordt nu gesuggereerd, dat deze partners van het Noord-Atlantisch Pact
een matigende invloed trachten uit te oefenen op Amerika, dat een oor-
log tegen het communisme zou willen voeren.

Winston Churchill heeft in een van zijn jongste redevoeringen
voor het Britse parlement gewaarschuwd voor activering van de «koude
oorlog1' door uioskou. ui j uitstek West- ióuropa zr»l z.i. in toenemende
mate operatie-terrein voor de koude oorlog van de Sowjet-Unie worden.

De crisis in het Verre Oosten kan, volgens Churchill, het gevaar
aanmerkelijk vergroten, dat de westerse mogendheden bij gebrek aan vast-
beraden eensgezindheid eindeloos worden verwikkeld in een koude of een
serai-oorlogstoestand, waaraan zij zich niet meer zouden vermogen te
onttrekKen.

De grote lijn van de wereld-communistische politiek schijnt er os
gericht te zijn de westerse wereld in een sfeer van angst-aanjagen en
onzekerheid <te dompelen. Ofschoon zich bewust van het gevaar ener voor-
spelling, achtte Churchill een aanval op grote schaal van Rusland op
.-Suropa in de naaste toekomst niet voor de hand liggend. Hij koesterde de
hoop, adat er alsnog een adem-pauze voor ons is om een politiek vsn
toenadering en begrip voort te zetten'1. Zij kan, volgens hut inzicht
van Churchill, alleen met succes worden bekroond indien de Westerse
mogendheden met de Sowjöt-Unie op een vriendschappelijke en waardige
wijze, en op zijn minst als gelijken, in overleg treden. Derhalve ver-
klaprde hij voors.tander te zijn van inspanningen voor het bereiken van
oen regeling met Sowjet-husland zodra zich een geschikte gelegenheid
voortdoet. Hij adviseerde deze pogingen te ondernemen nu de ontzaglijke
en mateloze superioriteit van de atoombom-organisatie der Verenigde
Staten een tegenwicht vormt van de overmacht dor Sowjets in elk ander
militair opzicht.

De positie van het communisme blijft met dit al dubbelzinnig. De
loor Moskou gedirigeerde partijen hebben zich bij voortduring van de
opdracht te kwijten om onder de dekmantel van vredosgezindheid en anti-
militarisrae het moreel der "kapitalistische" wereld te ondermijnen.
Hun vredesbeweging moet deze taak onder de massa vervullen. Intussen
zullen de communisten het vormen van een revolutionnair en strijdvaardi •
partijkader voortzetten, dat bij machte moet zijn om over to saan tot
het leiden van directe en openlijke actie, waar en wann;?er Moskou zulks
noodzakelijk zal achten. In Wroclaw, parijs, Praag, Shoffiold on Warschau
hebbon do Stalinisten hun streven naar wereldmacht voorshands onder de
dekmantel van gepropageerde geweldloosheid pogen te verbergen. Hot
jongste Wereldvredescongres toonde aan, dat de communisten niettegen-
staande de vele klemmende waarschuwingen met deze camouflage-politiek
nog in ruime kring successen bohalon.
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Do internationale gebeurtenissen van de jongste verslagperiode
vonden haar dorste climax in de zojuist door Truman afgekondigde "na-
tionale noodtoestand", welke de president der Verenigde Staten ver-
strekkende bevoegdheden op het terrein van defensie en nationale econo-
mie verleent. Uitgaande van het standpunt "oorlog is niet onvermijde-
lijk-' wees President Truroan op do les van "MUnchen", dnt veiligheid
niet door toegeeflijkheid kan worden gekocht. Die veiligheid achten
Amerika's leiders op de eerste plaats in gevanr gebracht door het
Kremlin.

"Dit gevaar is geschapen door de heersers van de Sowjet-Unie",
aldus Truman. In Juni, zo zeidc hij, waren de huurlingen van het conmu'-
nistisch imperialisme in Korea tot openlijke agressie overgegaan. De
UNO nam maatregelen om aan deze daad van agressie het hoofd te bieden
en begin October was zij hierin vrijwel geslaagd. Doch kort daarop,
in November, brachten de communisten hun Ohinese legers in het vuur.
Door deze daad hebben zij, volgens Truman, het bewijs geleverd dat zij
zich thans zelfs niet ontzien da wereld op de rand van de afgrond te
brengen teneinde datgene to bereiken waarnaar zij stoeds gestreefd heb-
ben. Dit o.chtte de president de feitelijke achtergrond van do gebeur-
teniseen in Korea.

Daartegenover is Amerika vastbesloten al zijn hulpbronnen aan
te boren teneinde elke agressie te kunnen keren en weerstaan. Nochtans
heeft Truman verklaard, dat er goon conflict tussen de wettige belangen
van de vrije wereld en die van de Sowjet-Unie is, dat niet door vreed-
zame middelen kan worden opgelost.

De Sowjct-Hussische pers - o.a. de Prawda - noemde, aan de voor-
avond van Truman's dramatische besluit, de mogelijke afkondiging van
de noodtoestand in Amerika een nieuwe stap in d t? richting van de oor-
log. Moskou kwalificeerde bij voorbaat Truman1s bekendmaking van zulk
een besluit als een voornamelijk propagandistisch bedoelde manoeuvre.

De communistische partijen buiten Rusland hebben ook de laatste
waken in de- door haar pers gegeven voorstelling van zaken de
lijn der Sowjet-propaganda gevolgd. Stelselmatig werd geschimpt op
Amerika's beweerde oorlogsvoorbereidingen. Het C.P.N.-dagblad nam ge-
durende die campagne zelfs de vertaling van desbetreffende hoofdartike-
len van de "prawda" op.

De openbare gedragingen der communisten bepalen zich ook in Ne-
derland nog steeds tot een zo breed mogelijke verbreiding van de gefor-
muleerde standpunten der zgn. Wereldvredesbeweging. Uitgangspunt der
recente beschouwingen waren meestal de besluiten van het Tweede Wereld-
vredescongres te Warschau,, inzonderheid van de "Oproep aan de Verenigde
Naties" door dit congres opgesteld en aanvaard. In "Vrede", het week-
blad van de Nederlandse Vredesraad en uitgave van de Stichting ter On-
dersteuning van de Propaganda voor de V/ereldvrede, Opewe (nr van l De-
cember 1950) werd bedoeld adres in extenso- afgedrukt. Dezerzijds worden
slechts de voornaamste punten vermeld, vervat in de volgende leuzen:
Stop de Koreaanse oorlog; geen Duits-Japans militarisme; tegen kolonirlo
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onderdrukking; agressie is misdaad; verbod van oorlogspropoganda; on-
derzoek nn*»r de gruwolen in Koren.; verbod van de atoombom; einddoel
algohele ontwapening; herstel van de- normale handelsbetrekkingen en
verbetering van het cultureel verkeer tussen de volkeren. In dezelfde
Uproep is bekend gemaakt de oprichting van een Wereldvredesraad.

Hot is nog niet duidelijk, wat de initiatiefnemers - i.c. de com-
munisten - hiermede beogen. Deze Weroldvredesrnad, aldus is aange-
kondigd, zal e«?n lichaam instellen, "dat vertegenwoordigers van al dr
volken der wereld omvat, volken, die wel en die ni^t in de U.N.O. vor-
tegomvoordigd zijn, en ook de nog afhankelijke en koloniale volken1'1.
Bedoelde rand zal de Organisatie der Verenigde Naties oproepen "zijn
plicht te doen", nl. het versterken en ontwikkelen van de vreedzame
samenwerking tussen alle landen.

Het door de Wereldvredosraad in te stellen rep-resentntieve lichaam
biedt nieuwe mogelijkheden voor het voeren van *links-oxtroraistische
agitatie van zeer uiteenlopende aard. (Uit do Bngolse tekst in Soviet
«•eekly 30-11-'50, blz. 5, blijkt, dat de Wereldvredesraad zelf dit
lichaam moet zijn). Deze raad, subs. een afzonderlijke instelling, kan
in vele landen acties inleiden, welker cvontueol subversief karakter
de communisten zullen trachten te verbergen achter hun wereldvredos-
propaganda.

Het tegen rassen-discrirainatie en economische uitbuiting der ge-
kleurde volkeren agerende "Congres dor Volkeren", dat o.m. in 1948 in
Frankrijk (puteaUx) en later in Engeland bijeenkwam, krijgt dus wel-
licht oen communistisch gecontroleerde tegenhanger. Reeds eerder werd
dezerzijds vermeld, dat het "Congres drr Volkeren*1 voornamelijk do
belangstelling trok van links-socialisten van hot type Independent
Labour (in Engolnnd) en Vlam-bewcging, e.d. (In Nederland).

De Wereldvredesraad, het college, dat in de plarts is gekomen
van het eerste Woroldvrodescomite", heeft te Warschau zijn "bureau"
(dagelijks bogtuur) gekozen in zijn aldaar g;?houdon zitting. Het bureau
van het eerste Woreldcomité van Voorst-anders van de Vrede (Wereldvred :3-
coniité) vas samengesteld uit 13 leden. Het bureau van de Wereldvrodes-
raad telt thans zonder de voorzitter 28 leden.

Pruderie Joliot-Curie is gekozen als presidrnt van de Wcroldvredesrrrxd.
Hij wordt ter zijde gestaan door 10 vice-presidonten: Pietro Nenni
(Italië), üugénie Cotton (frankrijk), ij.Ji'letcher (U.S.A.), prof. Berm l
(Groot Brittanni'ó), gen. Lazaro Cardcnas (Mexico), Kuo Mo Jo (China),
.Aloxandcr ï'adejew (USSR), Gabriel d'Arboussior (Donker Afrika), Infeld
(Polen) (waarschijnlijk identiek aan do in Maandoverzicht nr 9 - 1950
blz. 5 genoemde prof. Infield), Arthur Lundkir (Zweden). De andere le-
den van het bureau zijn:
Yves ii'arge (Frankrijk), Louis Saillant (frankrijk), mevr. Sun Yrt Son
(China), Ilja Ehronburg (USSR), Mukarowski (Tsjochoslowakijo), mevr.
Holonr. Crled"itsch (Noorwegen), Li. Po we l (Groot 3rittanni%), José Giral
(Spanje),̂ '-"vr. Jessie Street (Austrnli'é), prof. Kosambi (India).

Het secretariaat-generaal berust nog steods bij jean Lrfitte,
bijgestaan door 7 secretarissen:
Jnevr. Branca-Fialho (Brazilië)
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Janonltea, do Chr.rabrun, jlrai Siao, Goelajev, 3ors*ri, Montagu en de
eerw.p. Daar. Voorts meent men te weten, dat er daarenboven nog twee
secretarisposten gereserveerd zijn, resp, voor de ?rpnse en de Ita-
liaanse vredesbeweging, gezien beider grote omvang.

Pernandc Guyot wordt belast met do administratie en het beheor
vm de gelden van de Wereldvrodesraad. De oersta taak van het secre-
tariaat is de publicatie van het volledige «verslag van het Congres te
Warschau. (Gegevens ontleend ae.n het Informatie Bulletin van de Lega-
tio van polen in Nederland, nr 113, 30-11-'50, un de Humanité 24-11-
'50). In de uitgebreide' riand is de Nederlandse Vredesbeweging, volgens
De Waarheid (24-11-'50) vertegenwoordigd door J. Horsraeier uit Haarlem.
Hij is, zoals bekend, lid van de Nederlandse Vredesmad en buitendien
landelijk voorzitter vn.n de Internationale Vereniging Bellamy.

De in Brussel op handen zijnde besprekingen vnn de Noord-Atlan-
tischs Verdt-digingsrapd, met persoonlijke d-'oln,ïming van Denn Acheson,
Amerika's St.iPtssecretaris voor Buitenlandse Zaken, on de tot Januari
1951 uitgestelde vijflanden-conforentie van hot Plan Schuman geven
een indruk van de toonjmendc defensieve bedrijvigheid van het Westen.

Daartegenover staan de onverminderd
intensieve acties d<-r communisten voor hetgeen zij onder vrede en n."-
tionale onafhankelijkheid verstaan. In de jongste afleveringen van het
Korainform-orgaan ontbrak het weer niet aan scherpe aanvallen togen de
oorlogshitsers. Vooral premier Attlee moest het ontgelden (Komintorm-
kr^nt 17-11-'50).

Tezelfdertijd word in al die beschouwingen nadrukkelijk gewezen
op de groeiende vrodcswil der massa's ongeacht politieke richting en
belijdenis .

De in dc= aanvang van dit overzicht gememoreerde opzet om do com-
munistischu vrodtsboweging een algemeen cachot te verlenen vnlt ook in
de Kominform-publicaties duidelijk waar te nemen en vindt v/eorklank in
alle Ü.P.K.-organen jn in du publieke uitlatingen van communisten en
meelopers van het Stalinisme- hior te lande--.

De kleine groop fullow-travollers en partijleden, die op uitno-
diging vnn de WOKS in iloskou de 33ste herdenking van de Russische Oc-
tobor-rovolutie bijwoonde, beijverde zich, ovenals een aantal deelne-
mers aan het Warschause Wereldvrodwscongres om op onlangs gehouden
openbare vrodesbijoenkomsten critiekloos en uitbundig lof toe te
zwaaien aan de USSR en de volksdemocratie'On. Da«r wordt volgons hun
bewaren slechts aan vrede en opbouv; gedacht en de gesprekken in het
Oosten zijn in afwijking met het .vesten gespeend van elke oorlogshys-
torio.

De Sowjet-generaal d.A.3oclgo.nin, lid van het Politburo der C.P.
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vp.n do Sowjet Unie, hield dit jaar in Moskou do grote rode ter her-
denking van de bolsjewistische revolutie van 1917. Het eerste dool
van zijn betoog bavptte een breedvoerig exposé" over "de historische
successen van de Sowjot-Unie in de sfeer der binnenlandse ontwikke-
ling". De rest van zijn rede werd gedijd aan "de U.S.S.R. en de strijd
ter versteviging van de wereldvrede" (Kominform-blad 10—11-'50).
De scherpe politieke accenten, in de herdenkingsrede van November
1949 gelogd door het Politburo-lid Malenkov ontbrpken ditmaal zo goed
als geheel.

Maandbericht no. 61, November 1950 van "Nederland-U.S.S.R.-
Instituut" (de Septerrfber-Octobercfleveringen 1950 van dit a-politieke,
te Rotterdam uitgegeven handelsorgae.n verschenen niet) ontleende ar '.
Boelganin's mededelingen over het Vijfjarenplan vele interessante
details, welke in de vorenvermelde Kominformkrant volledig zijn ge-
publiceerd.

De delegatie vo.n uit Nederland afkomstige ^Yarschaugangers bestond
uiteindelijk uit 46 personen. Het congres in de Poolse hoofdstad word
bijgewoond door ruim 2000 personen, afkomstig uit 81 landen, van wie
ongeveer 1750 als afgevaardigden optraden. -'De 7/aarhoidï: (22-11-'50)
berichtte, dat onder de gedelegeerden waren 446 vrouwen, 341 arbeiders,,
59 geleerden, 59 parlementsleden on politici, 116 schrijvers en dich-
ters, 124 professoren, 72 geestelijken, 13 leiders van interno.tion.mle
organisaties, 3 merkers uit de filmindustrie, 7 componisten on musici,
73 ingenieurs en technici, 67 journalisten, 83 juristen, 61 rrtsen,
68 acteurs, 12 militairen, 57 boeren, 47 industriëlen en kooplieden,
121 studenten, 222 kantoorbedienden, 20 burgemeesters en gemüenterrpds-
lodrn, 72 onderwijzers en 234 anderen.

Dr Hewlett Johnson, de «Rode Deken:' van Canterbury, richtte op
zijn terugreis van Warschau raar Bonden via een gedelegeerde uit Neder-
Ipnd een vredesboodschap tot het i,'ederlandse -volk. Vijfhonderdmillioen
mensen, aldus de- boodschap, hadden zich borg gesteld voor de vrede.
Het heette de plicht van iedere man en vrouw, in het bijzonder van
ieder Christen, om zijn naam r..an deze indrukwekkend e erelijst toe te
voegen.

Hot Partijbestuur der C.P.W. heeft in de eerste vreok van Decem-
ber een Korea-manlfest uitgegeven en alle afdelingen opgeroepen voor
een snelle verspreiding daarvan. In massale vergaderingen werd in d;;n
lande door Paul de Groot en andere vooraanstaande functionarissen ge-
sproken over "de toestand als gevolg van de nederlagen v̂ .n de Ameri-
kaanse oorlogsdrijvers*. Het pamflet is goricht "Aan de Nederlandse
arbeidersklasse, aan alle vredelievende Nedfrlanders." De krachten van
de vrede, met de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek Ghina arn het hoofd,
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zijn sterker gebleken dan de oorlogsbrandstichtere, aldus dit ge-
schrift. Het Amerikaanse leger had een nederlaag geleden, welke met
de eerste groto nederlagen van Hitler in de Sowjet-Unie was te verge-
lijken.

De agitatie van de communistische partijleiders in lest-3uropa
met inbegrip van Engeland sluit zich volkomen aan bij de instructies
van Prawda als officiële spreekbuis vpn het Kremlin. Het geldt hier
uitsluitend verguizingen van Westerse politieke leiders. De Waarheid
(25-11-'50) betitelde LÏP.C Arthur in een hoofdartikel als "Adolf de
Tweede11.

«Communisme", Vlaams tijdschrift van de Communistische Partij
van 3elgi'é, schreef in het laatste Octobernumraer o.m. '-'de ÜNO-vlag is
het vijgeblad van Uac Arthur's schaamteloosheid".

Harry pollitt, politiek secretaris van df:' Britse zusterpartij,
beschuldigde Attlee de belangen vo.n Engeland en van de vrede op ieder
belangrijk punt aan Truman te hebben verkocht.

In een uitgebreide zitting van het Partijbestuur der C.P.N, op
2 en 3 December j.l. stelde Paul de Groot o.m. vast, rtdat het nu tijd
v/as voor de Nederlandse arbeidersklasse om in hot offensief te gaan
tegen de oorlogsbrandstichters en voor een politiek van vredo1'.
hogelijk wns op 27 Uovember j.l. in De Waarheid een beknopt be-
richtje, dat Canadese wapens op weg naar Nederland waren, reeds een
inleiding op deze door de C.P.N, noodzakelijk geoordeelde aanval.
Gedurende maanden heeft het C.P.tf.-dagblad zich (doelbewust?) van
elke aanduiding van wapen zend ing e n uit .Amerika onthouden en op de
voortgaande lossingen met woord noch da^d gereageerd. Zekere aanwij-
zingen wettigen hot vermoeden, dnt do partij het op korte termijn
opnieuw wil proberen om tegen de wapenleveranties te ageren zo moge-
lijk door middel van stakingen e.d,.

De communistische havennrbeidersbond in frankrijk en de Oost-
Duitse transportarbeidorsbonden gingen onlangs een overeenkomst aan
met de wederzijdse verplichting om contrct op te nemen met de vredes-
comité's van meerdere landen, w,o. ook Nederland wordt genoemd. Doel
was uiteindelijk het lossen en het transport van wapenzendingen te
verhinderen. Üen Amsterdamse bedrijfskrant van de C.P.N, voor het
SHB-personeel bevatte in November j.l. de mededeling, dat voor Kerst-
mis de wapens uit Canada zouden komen. Maar de havenarbeiders willen
geen wapens lossen. Zij willen vredesproducten, werd dparaan toege-
voegd. De Waarheid van 27 November bracht zoals hiervoren vermeld,
zond.tr commentaar, evenals andere kranten het bericht van wapenver-
schoping naar Nederland. Elders in het blad was in het kort vermeld
de weigering van franse arbeiders om v.-apenschepen te lossen, waarvan
de inhoud voor West-Duitsland bestemd was.

L3en bestuurder van de Christelijke vakbeweging zinspeelde in een
vergadering in den lande op dr mogelijkhoid van in December 1950 door
communisten uit te lokicen havenstakingen. Het fiasco van vroegere
soortgelijke ondernemingen werkt echter nog na in de CPN-EVC-golederen,
Of het deze organisaties zondor terreur zal lukken hun volgelingen
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ditmaal in een avontuur te storten voor de wapenzend ingen, valt te
betwijfelen. De na do Augustusstakingen getroffen maatregel van uit-
sluiting der opruiers bleef niet geheel zonder effect. In eigen kring
moesten de Stalinisten ervaren, dat talrijke C.P.N.-lodon, c.q„ EVC-
crs, bij de staking de organlsn.tiopprolon hebben genegeerd of veron--
p.chtzaarad. De finoncilM» toestand van C.P.rJ. , A.3.T. en 3. V. C. is bij
voortduring minder gunstig. Voor de hernieuwde actie tegen wapcnzan-
dingen olie én- lijken de omstandigheden ongeschikt. Aannemelijker is,
dat de communisten het pogen om het lossen van wapens te verhinderen,
zullen verbinden met het stellen van niet-politieke eisen.

Deze bestaan in een onder do havenarbeiders geëntameerde actie
voor loonsverhoging (10̂ ), raehts«ldregeling, gunstiger v ac anti e- rege-
ling, kerstgro.tif icatie ten bedragevan een reek extra loon, etc..
Voor de nr.bije toekomst blijven echter op de weg der communisten nog
nndere stenen des aanstoots liggen, onder meor de stijgende prijzen
en de a. s. huurverhoging.

Do maand December, met de als gevolg van weersomstandigheden en
feestdagen gemeenlijk optredende stagnaties van het werk, is niet
bijster geschikt voor het forceren vpn arbeidsconflicten. E.V.C, en
C.t.̂ . moesten buitendien waarnemen, dat de arbeiders in de grote
centrp. niet of zeer moeilijk in beweging komen.

De huidige wereld-politieke situatie houdt nochtans vele elementen
van onp.angenp.me verrassing in, welke bij voortgezette agitatie de be-
staande arbeidsvrede alsnog zouden kunnen verstoren. De C.P.N, en
haar hulporganisaties blijven daarenboven gebonden aan instructies
vr>n internat ionaio makelij. Het Partijsecretarinat te .Amsterdam heeft
bij het opvolgen daarvan waarschijnlijk wel een gezaghebbend, mr-ar
stellig niet het lartste voord. j>.t blijft voorbehouden n,rn Moskou,
De gedragingen van de C.P.N, en han.r zusterpartijen in ftest-Europa
st?.ven de dezerzijds gedane veronderstelling.

Eigenlijk vanzelfsprekend is de coöperatie van communistische
dagbladen in vi/est-JÏuropa. Het hoofdorgaan van de 7r.anse Communistische
Partij inspireert krant on der zusterpartijen in Belgi'ö en hier te
lande telkenmale tot initntie van bepaald o propaganda-stunts, typo-
grrl'ische- en foto-opmaak, etc.. De "Humanité" diende de Waarhuid-
rodrvctie ook de laatste weken meermalen tot voorbeeld. De uitspraak
v.-n Professor Bernal "In het vredeskamp is plnpts voor alleni?
(iijmnïnité 16-11- '50) werd bijv, letterlijk overgenomen in wDe «r.p,r-
hoid'1 vnn 21-11-'50. Het dagblad "De Rode Vaan" profiteert op zijn
beurt van de talentvolle productie d< r Waarheidtekenn^rs (caricnturen,
bsoldfeuilletons, e. d.). Ook omgekeerd is dit het gevil.

Het vertrek van Mr-urice Thorez uit Frankrijk npar de
- ris patiënt per Russisch vliegtuig - gaf aanleiding tot een geruch-
tenstroom over het toekomstige lot v^n dozo Vvost-Europase comniunisten-
laider. De Waarheid weerstreefde de vermeende insinuaties met de mede-
deling, dat Thorez in tfebrurvri 1951 hersteld naar ïrankrijk zc.l V-nnnen
terugkeren. Hij zal bij de vioring van hot 30- jarig bostnan dor P.C.?.
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eind December van dit janr echter niet tegenwoordig kunnen zijn.
. Inmiddels is ook Togliatti voor een medische behandeling naar du

U.S.S.R. rfgereisd . •

Ter afsluiting van deze compilatie van internationale communis-
tische actavituit zij nóg vermeld, dat het voorzitterschap van do juist
5 jaar oude wereld tfedc-ratie van Democratische Jeugd (W.F.D.Y.) is
overgegaan vr.n de ïransman Guy di- Boisson naar de Italiaanse communist
Enrico Berlinguor. De Boisson krijgt nieuwe taken te vervullen.
Jacques Denis (frankrijk) is thans secretaris-generaal vr-n deze int r-
nationale communistische jeugdorganisatie en yontanari (Itnli'e) se-
cretaris»

Do Internationale Democratische Vrouwn federatie (F.D,I.J7.) kon
begin December 1950 eveneens haar eerste lustrum herdenken.

Hat in zes verschillende talen, in kleurendruk en in zeer groot
formaat verschijnende- maandblad -'Soviet-ünion-1 (voorheen "U.S.S.H. in
Construction-' - DO U.S.S.h. in Opbouw) ^ordt de laatste tijd door de
"Spoorwegboekhandcl" te Utrecht vrij regelmatig verzonden aan de hou-
ders vnn boeken- en kranten-kiosken op de stations der Nederlandse-
Spoorwegen. Hot wordt aan het publiek ten verkoop aangeboden voor 75
cent por exemplaar.

Do Waarheid vestigde de aandacht op de uitgrve van het tweede
nummer van het csntrrlc orgaan der (communistisch georiënteerde) In-
ternationale Vereniging van Democratische Juristen getiteld "Het recht
in dienst van de Vrede" (ruim 150 blz.). De artikelen, bestemd voor
een ruimere lezerskring, houdon zich bezig met de inrichting van een
«socialistische samenleving" en zijn in het Frans, Engels of Russisch
gesteld.

II. ACTIVITEIT VAJf DJbLC.j; .̂, jij HA.iH HÜLPOHGMISAT I^

In het voorgaandt hoofdstuk is vermeld, dat Paul de Groot, alge-
meen secretoxis d< r U. K w', in de uitgebreide zitting van het Partij-
bestuur op 2 en 3 Dt-cember j.l. een analyse heeft gegeven van de
huidige internationale! toestand. De algemene strekking vn het bespro-
ken onderwerp gaf DO Groot aldus aan: do strijd voor de vrede is de
voornaamste taak van de volksmassa t?n van de Partij.

Nic-uwe gezichtspunten t. a. v. het door de C.P.N, te voeren beleid
deden zich niet voor. De politieke koors vo.n Moskou blijft bepalend
voor uitspraken der partijleiding. Mot deze maat word;:n ook binnen-
landse problemen van uiteenlopende aard gemeten.

Concreet lagen do standpunten van de partij verankerd in een
anntrl leuzen, waarvoor de communisten do vredelievende bevolking in
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bewoging willen -brengen, te v^ton; Ned' rlnnd los van Amerika, handen
nf van Korea, absoluut verbod van de atoombom, onderzoek nr.ar dr
oorlogsmisdaden vnn Mac Arthur, vermindering van b'ewppening, on ten-
slotte pctie togen de a.pnvoer van Amerikaanse wapens.

Hot Korea-manifest (vide hoofdstuk l) hooft de botsing op dt;
slpgveldrn -van Koren verheven tot een soort St.^llngrpd van het Verre
Oosten. In de daarbij gegeven voorstelling van zaken staan do vrij-
heid- en vredelievende.machten, geleid door de Sowjet-Unie en de
Volksrepubliek China, aan de zegevierende knnt. De politieke draag-
wijdte van dit G.P.W.-pamflet wordt aangegeven in de zinsnede, dat het
gohele Noord-Atlantische Blok een zware politieke nederlaag hoeft
geleden.

De Amerikaanse plannen tot het ontketenen van een nieuwe wereld-
oorlog zijn volgens de C.P.d. in dr war gebracht. De Britse en Franse
imperialisten, door de Nederlandse gesteund, wensen blijkens dit com-
munistische vlugschrift de oorlogs-provocatie naar Europa te verleggen,
waarbij Truman dreigend met de atoombom zwaait. In de handen vpn é£n
mr»n was de afschuwelijke macht gelegd om dit terreur^-ppen tegen de
burgerbevolking eigenmachtig te gebruiken.

De Nederlandse werkers, vredelievende mannen en vrouwen worden
aangespoord om tot het offensief over te gaan, en van de regering te
eisen, "dat zij de Amerikaanse avonturc-n niet langer stount en de
zelfstandige Nederlandse politiek v-^n vrede en samenwerking met alle
volkeren voert•'. iün tenslotte: "geen geld voor kanonnen maar als
Korsttoeslag acn v.-eek loon". Ook in ons land was er, volgens De Groot,
in de burgerlijke partijen aarzeling en verwarring. Alleen de leiders
van de P.v.d.A. heten de meest fanatieke oorlogsdrijvers. Hierover
moeten de communisten opheldering brengen, want, aldus stelde de alge-
meen pp.rtijsücretnris vast, de leden van de P.v.d.A. willen dczv,-
politiek beslist niet.

Een "Jtort Verslag van het Dagelijks Bestuur van de C.P.N." gaf
uitvoerig partijcoramentaar op het officiële communiqué" over do confe-
rentie van Truman en Attlee. Het refereerde zich tot in bijzonderh^j. n
ne.n de Sowjet-Hussische interpretatie van genoemd overleg.

Aan het slot van dit Kort Verslag zegt het D.3. der partij:
•'De voortzetting van de agressie van Amerika en zijn satellieten te-
gen Korea.en China en dr- versnelde oorlogsvoorbereidingen in 3uropa
maken de grootste activiteit van alle vredesstrijders tot versterkin;
en uitbreiding van de vredesbeweging, op de grondslag van de besluit"a
Shoffield-Warschau, tot het hoogste gebod".

Het chronisch tekort aan fondsen dwingt de partijleiding om de
daaruit voortkomende ongemakken zo effectief mogelijk te bestrijden.
De pers, haar belangrijkste v/apen, verslindt grote sommen gelds. Her-
haaldelijk ziet de O.P.N. zich genoodzaakt een beroep te doen op de
niet g-erinvtf offervaardigheid van haar arnhangers. Het 10-jari.g"be-
starn van De Waarheid ,welke krant op 23 November 1940 voor het eerst
als een klein, gecyclostyleerd blaadje werd uitgegeven, werd thans
aanleiding voor het organiseren van een ẑ n. -'̂ «and van d-: pc-rs".
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3en speciale Oproep van hot U.B. dor C.P.N, werd gewijd arn dit eve-
nement. In do partij, zo werd o.iii. medegedeeld, l^gen de plannon
klaar om in deze maand (van 23 November tot 23 December) extra hard
to werken voor "onze vooruitstrevende blad c.n, ons dagblad 'Do Tvaar-
hoid on hot gezinsblad Uilenspiegel". Tevens vrerd daarin betrokken
hot orgaan •'Jeugd*' van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond. Aan
de lezers vrerd om vonken on critiek verzocht, to richten aan de re-
dacties dozer bladen, voorts Arcor-berichten (dus nieuwtjes van
"arbeiderscorrespondenten) in to sturon en ingezonden stukicen over
alle in het vblk levendt vraagstukken. Tenslotte brengt de- Oproep in
herinnering het op het Waarheidzomerfeest genomen besluit tot uitgift
van oen niéuwe obligatielening vrn f. 200.000.-. Op 23 November 1930,
rldus v/erd voorts vermeld, bedroog de som vn.n intekeningen on ingeza-
melde gelden f. 102.328.-. H'~rm Haken, vooraanstaand C.p.N.-or,
schreef modio ^"overabor, dat moest Borden gepoogd, om do nieuve obli-
gatielening voor l Mei 1951 te doen voltekenen. In de Baarheid vvordt
de z?n. "race naar do twee ton;i met uitvoerige eijf ertrbellen ver^nt-
v.-oord. Voorts wordt op velerlei manieren, o.a. door het uitloven v^n
boekenpremies, o.rngospoord tot het opvoeren van het pbonnementen-^n-
tr.l. Wog steeds blijkt het onmogelijk om do communistische pers een
opla.ag te verschr.iien, welke haar ook geldelijk meer armslag zou kun-
nen verlenen. De uitgave van "Uilenspiegel^ vormt exploitatie! een
nieuwe, zv-r-ar drukkend e last op de5 financiële draagkracht der partij.
De C."V. Persorganen moet - ook al met het oog op een in Januari 1951
algemeen ingaande abonnementsprijsverho:iinr - zinnen op niouvre moge-
lijkheden voor het vergaren van inkomsten. De C.7. ?elix Meritis (het
bedrijfsgebouw van De ,iat».rheid) heeft in November in het C.F.N.-dag-
blad beschikbare vergaderruimten per annonce te huur aan^oboö n.

De C.P.N, heeft hc-t voornemen iel -ela^kt om vm regeringswe*-.•
rechtstreeks toezicht te laten uitoefenen op het bestuur van >"'instv.r-
wolde en de in meerderheid communistische gemeenteraad rf te zetten.
Aldaar vrerd uit de bevolking een comité gevormd ter verdediging vr-n
de grondwettelijke vrijheden en rocht--n. Het verzocht om betuifringon
van adhaesie. iaede v.ord in den Irnde aangespoord tegen de plannen bij
de Regering te protesteren.

Het benoemen ven een ''fieichskommissar"' voor ̂ instert.olde v.erd
gezien als onderdeel van een internationaal gevolgde t-ctiek O:TJ de
"meest progressieve geesten-' een beentje te lichten. Dit hodtte op ?.iu'
beurt een uitvloeisel van de angst d..r reactie tegenover de groeiene1-
vredcskrachton. Op vele plaatsen in het land rerden protestvergac'e-
ringen belegd. Die in Amsterdam, raar de tT7ee wethouders uit do onder
havige Groningse gemeente spraken, vermocht circa 800.toehoorders te
trekken. Zij kond«n luisteren nrar bekende argumenten, beginnend met
•"'Hmden af v^n i'insterwoldc'* en eindigend met "Handen af van.Kore^".
paul do aroot reisde voor deze zrak speci-"."! naar j'insterwolcU-, i)e
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strekking van zijn rede vras door eensgezinde strijd het betrokken wets-
ontwerp weg te vagen, Gezamenlijk moest, volgens de Groot, worden ge-
streden togen de beschuldiging nis zoudc-n de communistische wethou-
ders vp.n j?insterwolde niet Nederlandsgezind zijn, zoals in het wets-
ontwerp wordt gesteld. De brochurehandel d;r C.P.N, verzorgde do uit-
gave van een pamflet van 4 pagina's, gewijd arn Jinsterwolde en de
zaak des vredes. Ook werden te dezer zake petitionnementen gehouden.

Van de hiervoren gereleveerde activiteit tot behoud vnn de grond-
wettelijke rechten an vrijheden kon de C.P.N, zich, propagandistisch
gezien, vrij gemakkelijk kv/ijten. Lastiger was zulks niet het geval van
de Arrestatie en • berechting vr.n vijf communisten in Limburg, o.w,
hot Tweede Kamerlid H.Hermans. Tegen de laatste werd zes maanden ge-
vangenisstraf geëist; het vonnis luidde 3 maanden met aftrek van voor-
arrest. De C.P.N.-pers heeft in het onderhavige geval - ton laste ge-
logde aansporing tot desertie en hulpverlening aan een deserteur - aar.
de hand vrm do verhandeling in openbare strafzitting, gesuggereerd,
dat de mogelijkheid ian provocatie ten nadele van de C.P.N, en haar
leden geenszins uitgesloten mocht worden geacht.

Son der verdedigers tur B. Stokvis haalde gedurende de strafzitting
de verklaringen aan van het Partijbestuur de-r C.P.N., rosp. van Au-
gustus en September 1948, waarin desertie wordt veroordeeld. Deze
raadsman verklaarde namens de ''communistische verdachten*', dat zij er-
kennen in strijd mut de besluiten van do C.P.N, te hebben gehandeld.
De Officier van Justitie stelde in zijn requisitoir v>st, dat van een
organisatie om deserteurs te helpen niets was gebleken.

In de C.P.N,-pers verschenen n.a.v. deze arrestaties enige arti-
kelen, waarin brede aandacht werd srewijd aan de beweerde provocatie
(vide Waarheid 18-11-'50).

De uitlokkingen, als in Vrals, stondrn volgens het blad niet o;j
zichzelf, jüvenals do pogingen om de bevolking van J'insterwolde haar
gemeenteraad te ontnomen, moeten zo gezien worden als een uitvloeisel
van óén en dezelfde eis van Washington om de democratische rechten en
vrijheden van het volk te vernietigen. Ook de provocaties tegen de.
vrede kwamenfaldus De Waarheid, uit 66n en dezelfde troebele^bron.

Gezien deze toelichting dient eraan to worden herinnerd, dat het
secretariaat van de C.ÏW. in Do Waarheid van 6 November j.l. mede-
deelde, dat in Nederland agenten van geheime diensten pogen om leden
en functionarissen van de partij te provoceren. Uiterste waakzaamheid
werd aanbevolen. Voorts moest getracht worden de identiteit dor provocr-
teurs vast te stellen.

Dezerzijds kon reeds eerder worden waargenomen, dat de C.P.N,
speciale voorzorgsmaatregelen n?.m teneinde ha^r kader en leden meer
socurity-minded te maken, o,a. door verscherpte controle op de toe-
lating van deelnemers aan kader-en werkersbijeenkomsten der partij.

Het ingediende wetsontwerp, dat bepaalde eresrevens wil beschermen,
welker geheimhouding voor de staat van belang ïs,~ kon bij de commu-
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nistischo pprlomentsfractle geen genade vinden. Dit ontwerp, zo steld>
hot Kamerlid Mr B.Stokvis onlangs vast, is een schakel in de keten
waarmee men sinds do bevrijding bazig is de rechtsstaat te versmoren.
Met mystieke begrippen als "verboden plaats* en "geheimhouding gebo-
den" werd, volgens heia, de rechtszekerheid in dit land verwrongen tot
die van een politiestaat.

In het voorgaande overzicht (blz. 10) werd de ü.V.C. - anti-
duurtoco.mpagne besproken. Aan hot vormen van een daarvoor gewenst een-
heidsfront werd opÖe manier zoals dezerzijds was aangeduid vorder f-.ï-
workt. Meer opvallend dan eldors werd deze activiteit in de grotere
bcvolkinsscentm ontwikkeld. In Amsterdam vooral organiseerden de com-
munistc-n enige buurtvorgederinnren, welke door slechts weinigen werden
bezocht. Voor petitionnemonten op kleine scha"! koos men ook markten
en winkels tot operatiegebied. In bouwnijverheidskringen heeft voor.il
de A.B.W.B. geprobeerd om de protestactie tegen prijsstijging te ver-
levendigen. De Ü.V.Ü.-bodrijfsbonden annex de C.P.14. hebben de laatsto
w&ken bovenal met de eis voor het toekennen van een Korstcratificnti'..>
apn de weg getimnerd. Zij str.rxn daarbij te Rotterdam niet alleen,aance-
zien het O.V.B, eveneens zo'n gratilicati*.1 voor alle havenarboidors
hoeft geëist. De Scheepvaart Vereniging Zuid heeft inmiddels tot grote
ontst^mminq: van cle Hrven ;jrbeid(.rs Reserve - H.A.R. (deze omvat het
los-vo.ste en losse personeel in de havens) do gratificatie alleen aan
het vaste personeel uitgekeerd.

De waarheid 5-12-'50 berichtte, dat do oproep van de S.V.C, om
in c!c bedrijven de uitbetaling vin een iverstgratificrtie aan do ordo
te stellen door de werkende bevolking met -rrote instemming was ontvan-
gen. Een opsomming werd gegeven van toezeggingen terzake in verschil-
lende- bedrijven gedaan. Door eensgezind handeïc-n, zo schreef het blad,
zouden naast de bedrijfsarbeidtrs ook de werkers in overheidsdienst in
deze actie kunnen worden betrokken. De gehele arbeidende bevolking noest
daarom worden gemobiliseerd voor hot organiseren van potitionnementen,
het indienen van moties en protesten en andere vormen van strijd. De
winsten der ondcrneiners stegen no,7 steeds, de regering crooido dr«:e-
lijks millioenen over dt balk voor oorlogsvoorbereidingen. Was hot
teveel gevraagd wanneer do werkers een klein deel van deze raillioenen
opeisten? Ook hiermede werd bovendien con stap nader naar de vrede
gezet

De hier gestelde en strikt genomen buiten do loonpolitiek lig-
gende eis demonstreert opniouw, dat de communisten elk middel aan-
grijpen om de massa in beweging te- krijgen. Nog altijd doet zich bij
de üS.V.0. de nasleep gelden, ontstaan door de voor hr.ar on"runstifre
uitslag der havenstakingon van Augustus 1.1. to Rotterdam en Amsterdam.
Vooral do jü.V.C.-bedrijïsbond .̂3.T. (Transport) heeft dientongevolze
te kampen mot interne onenigheid. In Rotterdam bestaat tweespalt in
de krin;v vc.n het .̂B.T.-bestuur. Zoals hiervoren opgemerkt vindt deze
hr.r.r oorsprong in het fiasco van het op 14 Augustus 1950 daar ter
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stede uitgebroken hr.venconflict. Door de nadien op last dor Scheep-
vrart Vereniging Zuid te Rotterdam getroffen maatregelen werd het Sta-
kingscomité onschadelijk gemaakt. Toen enkele loden ven dat comité" na-
dien bij de Jï.V.C. om geldelijke ondersteuning vroegen, werd hun d c zo
geweigerd ond'ir mededeling; dat de S.V.2. hiervoor verantwoordelijk
De 3.V.C.-leiding schvlft alle aansprakelijkheid voor de ernstige mis-
lukking op rekening v.fin het staklngscomité, dat tegen de belangen van
de IS.V.C. in #en zoncii r overleg niet deze centrale, zijn eigen weg hrd
gevolgd.

In het bestuur vr.n de .«B,T. (Rotterdam) worden in verband met
deze meningsverschillen mutaties verwacht, waarbij vooral de communis-
tische agitator Dorchain een bedreigde figuur wordt genoemd. De
C.p.N.-er Maud Boshart, wiens positie te Rotterdam evenmin langer
stabiel kan v:orden gencht, zal zich waarschijnlijk proberen te hand-
haven, zo nodig ten koste van iJorchain voornoemd.

Kot jUgemeen Nederlands Jeugd^tyerbond werd door het partijbestuur
in het midden der belangstelling geplaatst, vanwege ingrijpende; reor-
ganisaties. Op l Januari, aldus de aankondiging, start het ̂ .N.J.V.
met een weekblad in massaoplace. Voor de verwezenlijking van de niéuwe-
plannen zegde het Partijbestuur der C.P.N, alle steun toe. De huidige
zwakte van deze communistische nevonorganisatie verklaarde het P.B.
uit de onervarenheid van de jonge kaders der jeugdbeweging. Daarom
moeten volwassen mensen vooral organisatorisch helpen onder voorwaarde
van het zelfstandig blijven dr r jeugdorganisaties. In de uitgebreide
zitting van het P.B. d*: r C.P.N, hooft Paul de Groot na een inleiding
van Betty Zeehandelaar, algemeen secretaresse van het A.N.J.V., aan-
wijzingen verstrekt voor de bemoeienis van de partij met het verbond.

De C.P.N, zal zich concentreren op:
p,, het uitgeven van het orgaan "Jeugd" van het A.N.J.V. als wcekblat!

(met ingang van l Januari 1951 in massa-oplage, te beginnen met
15000 ëxaïïip laren) „ Zoals bij "De \vaarheid" moet de opzet zijn voor
41 Jeugd" een eigen directie en agenten in alle plaatsen te benoemen;

b» het organiseren van een vredesbeweging onder de jeugd, uitgaande
van de (Nederlandse) Vredesraad en do Vredescoraité's ter plaatse;

c. hot versterken en uitbreiden van de bestaande scholing, vooral
voor het bijbrengen van elementaire politieke kennis en het vormen
van inleiders (jongeren en volwassenen).

Vastgesteld is een 3-maandenplan van het ,i,N.J.V. onder do leuze:
Jonge mensen lezen * Jeugd'1. Verder .wordt een reeks film-, dans-, en
bonto o.vonden, prestatiemarsen, sportdagen en A.N. J.V.-weekends in het
vooruitzicht gesteld, .ïen garantiefonds van f. 10.000f- moet bijeen
wordc-n gebracht teneinde het A,N.J.V.-weekblad te kunnen uitgeven.
Dezerzijds kan aan al deze plo.nnen slechts betrekkelijk geringe bete-
kenis worden toegekend, gelet op het verleden waarin hot A.N.J.V. in
vele gevallen in gebrs^e bleef zijn voornemens tot verbetering van do
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organisatie uit te voeren. Het secretariaat van hot Ju N.J.V. is on-
lanVs verplaatst van Posjesweg 72 naar Nieuwe Keizersgracht 61 tö
Arasterdam. jJ.do.ar zijn ook nncL-re hulporganisaties der communisten,
b.v. de Vredesbeweging, gedomicilieerd.

Do A.N.J.V.-brochure "Soldaten willen vrede* door Srie Mol, met
oen inleidinsr van Betty Zeehandelaar in de jongste verslagperiode uit-
ffe"even richt zich togen de berechting en het gevangenhoudon van
dienstweigeraars. (Ratio Koster, Sric Mol en vele zgn. Schoonhoven-
jongens). T.a.v. deze activiteit zij gesignaleerd het optreden van
eon communistisch georiënteerd ^mnostie-comité voor Indones itJ-d i enst-
weigeraars (secretaresse Trees Heyligers, echtgenote van de Indonesiër
Soenito).

In hoofdstuk I is vermeld, dat verschillende sprekers in open-
brre vrcdesbijeenkomsten hun gunstige indrukken, opgedaan achter het
IJzeron Gordijn, ten beste geven. De delegatie, welke op uitnodiging
vrn de WOKS de Octoberrevolutie-herdtnking in Moskou bijwoonde (zie
1,1 O nr 10 - 1950, blz. 6) reist voor cl i t doel st-.d. en land af om
ónder r.uspici'en van de Vereniging -'Nederland-USSR" mede te werken aan
een reeks openbare propagandp-bijeenkomsten. De eerste daarvan vond
op 28 November te ;jnsterdam plaats.

Aan de communistische mantelorganisaties in Nederland kan de
onlangs gevormde Culturele Club van d; Vereniging "Nederland-Polen-1
worden toegevoegd.

In tegenstelling met da Nieuwe Nederlandse filmliga, waarvan de
leden der Vereniging flederland-USSR automatisch lid zijn geworden,
moet do ovengenoemde Culturele Club vorden gezien ris een zelfstandiger
orranisme in hè' geheel der propaganda voor het communisme. Men kan
als lid tot een of tot beide organisaties toetreden. De Culturele
Club vertoonde in enije steden, waaronder Den Hrair, nieuwe producten
van de Poolse filmstudio's, o.ra. do anti-nazi-film "De verboden
liederen'1.

De jaarlijks terugkerende Hannie Schift-herdonkin^r ter ore van
do jonge communiste, die â .n do vooravond d--r bevrijding van Nederland
door de Duitse bezetters werd gefusilleerd, ^erd Zondag 26 November
j.l. te Bloeeendaal gehoudin. Do communisten maakten er dit jaar een
partij-politieke vredestnanifestatie van. Pamfletten werclen ter voor-
bereiding van de plechtigheid verspreid. 3en speciale gecyclostyleerdo
uitgp.ve,^gericht aan de arbeiders en arbeidsters vin yjnsterdcim, ver-
meldde o.m.: "De geestverFanten van de moordenaars van Hannie Schaft,
de Amerikaanse bankiers en wapenfabriknnten leven n̂ werken. De moor-
denaars zelf van Hannie Schaft, de Duitse fascisten, worden o.an onzo
.(rrenzen weer in uniform gestoken, zij smeden wederom hun raoorddndi're
plannen onder Amerikaanse leiding. De geest van deze moordenaars leeft
ook nog in ons land, war.r raon trouw de bevelen van overzee opvolgt om
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zich te wapenen tegen de land on v^n Qost-jjJuropa on tegen hot eigen
volk, waar de- leidende nachten razend snel de oorlog voorbereiden on
fascistische maatregelen tegen het volk overveffon51.

Tot do ondertekenaars van dit pamflet behoren oud-illegalen als
de communisten Jan Brasser, de- Indonesiër Soonito en Rfctio Koster.
Voorts bevat het Aanbevolingscoraite" o. a. do naam van een oud-intor-
n»tional, de doelverdediger Piet Kraak.

III.

In de jongste verslagperiode heeft de "Perhircpunan Indonesia-'1
r.ctivitoit ontriiccold met het belegden van bijeenkomsten te Gonstere- ara
on te 's-Gravenhajo. Te eerstjenoemdor plaatse is op 19 November j.l.
een bijeenkomst gevrijd aan hen, die na de communistische opstand op
Java (lüadiun, September 1948) op last van de regering dor Republiek
Indonesia (toentnaals te Djocja) zijn terechtgesteld.

De eerste spreker R. Sunito, voorzitter van het Hoofdbestuur der
t.I. , gaf in communistische trant een overzicht van de gebeurtenissen
in Indonesië vóór de Madlun-opstand an daarna. Hij las vervolgens een
telegram voor van L>r Tjoa Sik Ion, voorzitter van de Indonesische de-
le.sp.tit; op het jonaste te Warschau gehouden Wereldvre^escon^res.

Na Sunito kwamen .nog aan het woord hot p. I. -hoofdbestuurslid
(en E. V. C. -er Sudirdjo-, vertegenwoordigers respectievelijk van het
A.N. J. V. en van de itf.V.B. en een namens Cc Indonesische Zeevarenden.
Hot gesprokene leverde geen enkel nieuw jrezichtspunt op.

Besloten werd een resolutie to zendf n a^-n de Redering te Dja-
karta, waarin de P. I. haar afko-urinfr uitspreekt over het beleid der
Indonesische Regering en waarin deze Regering verantwoordelijk zou
worden gusteld voor de dood van (vorenbedoelde) elf "eminente leden-1
vp.n het Indonesische Volksfront. Tenslotte is in cl e resolutie verklaard,
dat de "Perhimpünan Indonrieia4'1 zal blijven strijden tot *de ware on-
p.fhp.nxelijkheid en souvereiniteit van Indonesië" is verkregen.

De op 8 November j.l. in Den Haag gehouden P. I. -vergadering is
door de Hargse afdeling belegd ter herdenking van "de helden ;', die Be-
vallen zijn in de strijd tegen de .Sn̂ elsen op 10 November 1945 te
Soerabaja. (Na de Japanse capitulatie wy™ï Soerabaja door de Engelsen
bezet na hevige tegenstand der Indonesiërs).

De P. I. -voorzitter, vorengenoemde R.Sunito, bracht hulde aan de
nagedachtenis van de toen gesneuvelde Indonesische strijders.

Ook in deze bijeenkomst ï?erd gesproken namens de Indonesische zee-
varenden. Met een teuziekband van het m. s. "Willera Ruys" was een vijf-
tigtal hunner (van de Hotterdatnse Lloyd) ter vergadering aanwezig.

,De bijeenkomst te 's-Gravenhage was, volgens de indruk dezerzijds,
niet zozeer bedoeld om in de eerste plaats gevallen helden te eren *
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dein wel om het contact vnet de Indonesische schepelingen te verstevigen.
Dergelijke samenkomsten v/orden steeds gehouden als de boten «Willem
Ruys:t en "Oranje" te Rotterdam liggen.

Bedoeld contact moet dan gezien v;orden in het licht van de actie
der 3.V.C., met welke vakcentrale de P. I. nauw verbonden is. Reeds is
bij herhaling gerapporteerd over de 3.7.C.-invloed op het Indonesische
scheepspersoneel der "Koninklijke Rotterdamse Lloyd" en der "Maatschap-
pij Nederland". Deze beïnvloeding geschiedt met directe medewerking
van de 3.V.G.-er Sudirdjo, hoofdbestuurslid der P.I., die deswege de
leiding in handen heeft van comité's van Indonesische Zeevarenden,
respectievelijk in Jnsterdam en Rotterdam. Ook onderhoudt de E.V.C.
contact met de bonden van Indonesische zeevarenden in Indonesië" en
met de bekende communistische vakcentrale Sobsi aldaar, waarbij deze
bonden zijn aangesloten.

De samenwerking van de p.I. met de communistische organisaties
in Nederland blijkt verder nog aanhoudend door het optreden van het
zgn. Kunstgezelschap "Sinar Indonesië'1 der p.I. op communistische ver-
gaderingen.

Vanwege haar aansluiting bij de World ?ederation of Democratie
Youth (ïï.jj'.D.Y.), heeft de P.I. ook deelgenomen aan de te >jasterdam op
8 November j.l. gehouden viering van het vijfjarig bestaan van deze
internationale communistische organisatie. Op deze feestavond varen
meerdere Indonesiërs en Chinezen aamvezig. De P.I., afdeling Den Haag
zond telegrafisch een betuiging van spijt niet vertegenwoordigd te
kunnen zijn in verband met haar op dezelfde dag ter plaatse gehouden
(en hier eerder vermelde) vergadering.

Behalve de vorengenoemde bekende communist Dr Tjoa Sik len, zijn
op het Wereldvredescongres te Warschau geveest de Indonesiërs M. Zain
Nasution (student te Praag en blijkbaar tijdelijk in Nederland ver-
toevende) en Me j. i?1. C. Pattipilohy, een communiste, die zich gere-
geld op internationaal terrein beweegt. Beiden keerden Via Wenen
hier te lande terug.

Verder is in Nederland aangekomen Jahja Sumabrata (ook te Praag
studerende) en per vliegtuig uit Indonesië Sudarsono, die bij zijn
aankomst op Schiphol als adres opgaf: "Perhimpunan Indonesia". Hij
werd afgehaald met een 3.V.C.-auto.

Vermoedelijk is hij identiek aan Sudarsono, secretaris-generaal
der Sobsi in Indonesië, vaarmede de ü'.y.C. in contact staat.

Te Amsterdam vergaderde de studentenvereniging "Rukun peladjar
Indonesia" (Rupi) in verband aet wijziging van statuten en huishoude-
lijk reglement.

Daar de situatie na de souvereiniteitsoverdracht verandering heeft
ondergaan moet de hupi zich aan de gewijzigde omstandigheden aanpassen.
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Do grondbeginselen van de Rupi zijn:
a. zich bevmst zijn van de plichten en verplichtingen tegenover land

en volk (van Indonesië1);
b. overtuigd zijn van de plicht om de onafhankelijkheid (van Indonesië)

die op 17 Augustus 1945 is geproclameerd,te handhaven, zo nodig te
verdedigen.

Zovrel op deze vergadering als op een samenkomst van de Amster-
damse aideling der "perserikatan Kristen Indonesia" (Perki) is het
yroord gevoerd door een vertegenwoordiger van Indonesië over de kwestie
Nieuv: Guinea. _3r bestaat geen aanleiding tot het maken van opmerkingen
over het gesprokene.

In de boezem van de "Perki" heerst ontstemming over het beleid
van het hoofdbestuur, iüen motie van wantrouv/en heeft het hoofdbestuur
aanleiding gegeven om ai te treden.

16-12-1950

IV. Voor het Overzicht der Stakingen
in de maand November zie blz. 19.
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Bedrijf

Uzer- en
ï~etaal-glete-
ri j t^.B.van
Essen te
IJrauidon.

Cokea-ovens
v.d. Kon.Wed.
Hoogovens en
Staaltab.,
Velsen.

TTaspelfabr.
v. d.Kabel-
fabriek te
Delft.

Aanleiding

Protest tegen loons-
verlaging.

Protest tegen in-
krimping ploegen-
sterkte.

Ontactisch optreden
van chef tegen lijn-
trekkende arbeider.

Inmenging
Vakbonden

EVC-l.'etaal
steunde
actie.

EVC-Uetaal
stookte.
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Resultaat

Stakers ontslagen
arbeid verder
voortgezet.

Ka overleg met
directie werd
werk normaal her-
vat .

Na bemiddeling
van directie en
bedrijfskern
werd werk hervat;
arbeider over
zijn gedrag on-
derhouden.
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^e onder de stakingsstreep vermelde getallen geven hst aan-
tal stakers aan t
De boven de stakingsstreep vermelde getallen geven het aan-
tal arbeiders aan, dat in nornale toestand werkzaam is,
. stakimr met vooraf • bepaalde tijdsduur (korter dan 24 uren
- staking met vooraf bepaalde tijdsduur (24 uren
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