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A F S C H R I F

Kort verslag van de openbare vergadering van de «later-
natigQaal-Sogialistische Beweging" (I.S.B.), gehouden op Yrij-
dag 30 november 1945, te 20 uir, in de zaal III van het Beurs-
gebouw aan den Qoolsiagel te Rotterdam»

Aanwezig 40 'per a ogen, waaronder 12 vrouwen.
~^\"'L^~r:-' " IJI~!''' ' |

Selier, Serardus 'Johaanas, geboren 9 April 1891 te
Leiden, handelsreiziger, wonende Yroesenlaan 15a. te Rotterdam,
voorzitter der afdeeling Rotterdam, opent te omstreeks 20.15
uur de vergadering, heet allen welkom en zegt, dat er tegen-
woordig veel belangstelling is voor vernieuwing van socialisme
en democratie, waarbij de I.S.B. samenwerking van alle socialis-
ten voorstaat. Spreker meent, dat er vao de socialistische stroo-
"mingen ai 1918 niet veel terecht is gekomen, fhans is de reactie
opnieuw in de weer om deze stroomingen tege.n te werken, doch de
I,S.B. zal trachten alle socialistische groepeeringen samen te
bundelen.

' B°-t» Torn, wonende Nassaukade 363 te Amsterdam, uit zijn
vreugde over het feit, dat hij thans, na de bevrijding, zijn
eerste spreekbeurt in het openbaar te Rotterdam kan vervallen.
Spreker geeft dan een uitvoerige beschouwing over het ontstaan
van *Pe yoak", het illegale blad, dat na de bevrijding uit-
groeidV tot "Be Vlam". Het was in de crisisjaren 1932 efi 1933,
zegt spreker, toen hij met een groep jonge intelleetueelen,
allen socialisten en/of anarchisten en zelfs een gereformeerde,
regelmatig bijeenkwam in een klein, café op het 'Rembrandtsplein
te Amsterdam, waar de in de wereld heerschende ellende werd
vastgesteld en men steeds tot dezelfde conclusie kwam. Vooral
na 1933 werden de gevaren van het fascisme, vooral met de voor-
beelden van Spanje, AbessiniS en Oostenrijk voor oogen, zeer
goed door "ons" ingezien. Ook in Nederland was de toestand toen
bedenkelijk, want wat te denken van het feit, dat het öbnstand-
se destijds niet werd toegestaan op een meeting te Hilversum
over Spanje te spreken, terwijl twee dagen later, op hetzelfde
terrein, Mussert en van Geelkerken wel mo«hte.n spreken over
hun reis naar Indië. De V.A.ïUA. moeht haar uitzendingen niet
meer beginnen en eindigen met de "Internationale", foen volgde
het incident met de "Zeven Provineiön; kortom ."we* voeren let-
terlijk in het zog van oaze fascistische buurstaten.

Als eerste succes van onze actie kwam toen tot stand
het "ClomitéLvan Waakzaamheid?1. Al met al waren "wij" er nog
steeds^ niet ïrï geslaagd, vervolgt spreker,! alle partijen te
overtuigen van het naderende gevaar. "Wij" besloten aelf een
organisatie te stichten, doch door heis uitbreken van den wereld-
oorlog viel "ons" plan in duigen. Wij vonden toen,oaze plaats
tussehen de illegale bladen "Vrij ETederland", "Het farool" en
"Spartaeus".

Al spoedig kwamen "wij* tot de overtuiging, zo© ver-
volgt spreker, dat "wij" hier niet op onze plaats waren. "Wij"
besloten dan ook tot de oprichting en uitgave van *Be Vonk",
waarin o.m. Mevrouw Roland-Holat eea groot aandeel heeft gehad.

Spreker behandelt dan uitvoerig het verdere verloop .
van het illegale blad "De Vonk", de Jodenvervolging in Amsterdam,,
de daaruit spontaan ontstane beroemde ISbruari-staking van 1941.
Het »as de illegale pers, aegt spreker, welke in deze jaren
het volk wakker schudde en het de gevaren onder het oog bracht,
die het voor den oorlog niet wilde zien.

Spreker leest' dan enkele citaten voor uit den onuitge-
sproken rede van Mohammed ïïatta, welke den President der Recht-
bank in 1928 tijdens het proces tegen .Hatta werd aangeboden,
en behandelt daarvan 3 passages, n'. 1. .de Hovember-gedachte
(te vergelijken met de December-gedachtë van 1942 van H«M. de
Koningin), de rassen-justitie en de sociale- ©n economische po-
sitie van de Indonesiërs. Mét 5 jaren van onderdrukking achter
den rug kunnen "wij" ons voorstellen, dat.de bevolking van
Indonesië" nu ook de vrijheid wenscht. in het buitenland be-
staat groote solidariteit met de Indonesische bevolking, en
ia Nederland kunnen en mogen niet acht er, blij ven«

- Spreker. •<•



- 2 -

Spreker wijst in dit verband op het ai jas inziens verheugende
feit, dat een groep ©p het-vliegveld Schiphol werkzame arbeiders
•aan den 3gini3tèr̂ Pre.9ident een telegras stuurde al» protest tegen
de behandeling van ae.indonesifcra.

De toestand in IndiS wordt, met den dag eritieker. Be
invloed van'Engeland,wordt grooter, die van lederland kleiner.

Na gedurende 5 jaren temidden van haat en wraak ge-
leefd te hebben, worden "ons* de haat en «raak-gevoelens van de
Indonesiërs thans verklaarbaar. "Wij" en de geheele wereld, zegt
Spreker, hebben geritd tanoafaèfemi» toen Putten werd uitgemoord,
fat dan te denken van het feit, dat de Engelachen thans één paar
dessa's plat branden en boxabardeeren als straf voor het vermoor-
den van 5 neergestorte vliegeniers? Het vermoorden van de vliege-
niers is niet goed te praten, talt echter het plat branden van
de deasa's dan goed te keuren? Dezelfde gezichten en tronie1 s,
alleen i n andere uniformen* ' • • ' . . , ' ,
" ~ ~ " ' ' Spreker betoogt verder, dat het de taak der I.S.B*
is,thans bevrachtend te werken in de gedaehtengang'van anderen*
"Wij" erkennen de waarden om tot het socialisme te komen. "-Wij*
moeten als goede socialisten het voorbeeld geven en daarbij b.v.
gebruiken de^i slagzin van Pater de Sreve: »y@rboter d® wereld,
begin1 bij jezelf. Als n?la»H-aenschen moeten wij deze g$da©hte
uitdragen. "Wij11 moeten propaganda maken voor onze zaak en niet
allöen praten maar ook doen.

Hierna gaajfe de .vergadering over in een huishoude-
lijke bespreking.

Be voorzitter, jj.elj.er, G-.J» bespreekt o.a. de pro-N
paganda-aotie, waarbij hij wijst op het feit, dat «Dé Waarheid»
tot nu toe heeft geweigerd een advertentie voor "De Tlam" of̂  de
HI.S«B»11 op te nemea. Men zal trachten om de 14 dagen bij elkaar
te komen teneinde te geraken tot de verapreiding ©p groote schaal
van *De Tlam11. '

De Yoorzitter sluit vervolgens te omstreeks 22.45
uur deze rustig verloopen bijeenkomst.


