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De doelstel3in^ van dit verbond i a j
De 'ieü«rland»e jokeren a e nationale gedachte in <le ruimste
betökenis en omvattend£ dw nationale ^euaohte in en
de Bijkaeenhel&ageoaohte* de sociale Bedachte en de we@rbaarheidttgedachte - bij te brengen.
Het Hoofdbestuur bestaat thans ui11
K. II. de Brey» voor «i 11 er j
ür A.3. Pfeiffer, &eoretaria.
H.J. .Jehouwenbwrg» p«nxii«ig^e«atert
:'. Vfltkamp, <?. Dorsman en F.H. Afi&rlesse*
Het Centraal Bureau is ^ev0t»tigd aan <ie i-'iet H
2A.

Het doel va,n de activiteiten van dit verbond waa na de
bevrijding voornamelijk gericht op de strijd voor Jiet
van &ederïai).ds-üo»t—Indiè. Ha de oouvereliüiteitpovardraeht
stelde het n.J,V. aioh tot taakt
Ie. te Ijveren voor Ambon; daarvoor t© collectoren en dit
hulpmiddelen te verschaffen tot het voortzetten vaiï de
?©, te Ijveren voor de ï^rapöae federatie saet b^toud van de
nationale Bewoonten» «eden en ^svoolene*
T;
3». t© ijveren voor lï«t behoud van het aatioimle bewustsiijn
door h©t ro®r ia de b i mi© n la» ds 0 aangelegenheden orate
gooien onder het motto T.eret schooïï'sohip in huis, dan
iHternationaal handelea".
Het $,4\?, Uleld aiöh bovendi©» beaig taet het voeren van
anti-oossauniatische actie» die aloh o.s», uitte door t<* traohten adverteerders in de Baarheid te bewegen hun adver-fcentlecastp&gne i» genoead dagblad te ataaes, door het *iltgev0n van
pamfletten en een blaadje "Let op Uw Sa@ek" en het in omloop
brengen van Blultxe^els «et a»ti-öo?amuiji«ti^c!i.e slagziianen.
Teven» 'b@»efelkté hst ïi.J.f. over een inlichtingendienstt
aie onder leiéirsg stond vma .4.B. Hiloriak, die t avena aedewerker vveia vaui de inliehting^ndien«t van 4e -.;tichting Opleiuingskracïïten jlederla&d*
N» het Justitieel ingrijpen in 4e a aak ^.lainga sa cie daarmee vrijwel eaisen val lende raoeilijkhedea iii rfe boven^en&eiaiée
.;tichtir^ werd Teinig raeer waargenoaen van ^en activiteit van
het il.J.f», welke nadere observatie ïiudig aou hebben gemaakt»
11.3.1952
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Bureau "Persbelangen",
Domplein 28 te utrecht,

IM

copji voor PD 8318
"
"
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"
"
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"
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In antwoord op Uw brieven van 25 April en 4 Mei 1951, no.
I/de J. deel ik U mede, dat genoemd bureau, thans onder hoofdredactie van Dr P. H. Rltter, sedert zijn oprichting omstreeks
1947 in een aantal zijner publicaties heeft blijk gegeven van
een anti-eommunistische gezindheid.
De nieuwsvoorziening wordt geleid door personen, wier politieke antecedenten met het vorenstaande niet strijdig behoeven
te worden geacht.
De In Uw schrijven genoemde Paul J. van Gelder, geboren
16-9-1910 en Anne Berend Hilbrink, geboren 23-8-1926 waren voorheen verbonden aan het dagblad nfrouw". Hilbrink was tevens een
stuwende kracht in de Anti-Communistische Actie van het Nationaal Jongeren Verbond. Bij wilde eind Haart 1951 naar Australië
emigreren. Zijn. vertrek daarheen staat niet vast.
Begin 1949 waarschuwde "Persbelangea" per circulaire, verzonden o.a. aan diverse Utrechtse couranten, tegen nieuw opgerichte perabureaux, van welke communistische infiltratie »ou
aijn te duchten. I
In Maart 1951 verspreidde "Persbelangen" een "eigen berichtgeving", getiteld: Er is weer een "Vijfde colonne1*! Deze werd
o.m. in enkele kleinere regionale persorganen opgenomen. De desbetreffende beweringen worden dezerzijds ongefundeerd geacht.
(Je Ie t op de journalistieke ervaring van Dr F. H. Eitter
als oud-hoofdredacteur van het voormalige liberale "Utrechtsen*
Dagblad" rijst de vraag of zijn functie bij "Persbelangen" reëel
dan slechts in naam bestaat.
Eventuele nadere aanwijzingen te dien aanzien zullen U ter
kennis worden gebracht.
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fl.W. goldoyhof

Btttr» i nationaal Jongeren Verbond (01 427)*
Bijlages 1.
Zijnde geen politiek-extrestistisohe organisatie
richt de belangstelling deseritijds «ich incidenti*! op t
a* de Anti-Coamuniatische Actie van het F.J.V., ' •
b. de Inlichtingendienst van het H.J.V,.
Sub a. $«29 A.C.-aotie betrof in 1948, '49 en '50 het
uitgeven van periodieken ("let op Uw Saeck"),
broofcurea, pamfletten, sluit»egels met anticQmmunistisohe leuzen eto.. Adverteerders in
het dagblad "Be Waarheid" ontvingen brieven»
waarin hun in overweging werd gegeven la 4e'
toekomst f««n advertenties in vermelde aeurant
De <?*!..»* pretest eerde te dien aanilen. in
en geschrift tegen "intimidatie van 4e mid
waarbij werd opgenomen een faoBimllé-rspr«4tiotie
van e*n sooHgeliJke brief als in de biJ deee .
notitie gevoegde bijlage.
Be vooraanstaan4e ï«4erlan4«rs, wier naaea aaa
de voet van bedoeld scarljvan vermeld on4sr 4s
aanduiding «faévrma Raad van Advies", wsr4ea
dientengevolge publiekelijk in de dimoussie bstrokken.
Volgens een informatiebron uit de "Stieating
Opleiding Arbeidskraohten Jfederlaad* (Msftsi
Haoke-Slsinga C.B») was 40- vsr«prei41a««*r«»misatie voor ajati-cemauHistisolie publicaties v«a
aei B.J.Y. in handen van 4s*e stio&ting.
Meermalen werd vastgesteld, dat er na^we persoonlijke ea «akelijke betrskkij^rea bs»toa4»n
tussen ener*iJ4s het S„J,Y. en aB4sr«iJ4s 4e
Stiohtlag voornoemd, en de para-militaire geheime organisatie "Ytlkswssrbaaraeid"» lm 9«n»4»
ge provinoisn is ««a vrij sterke H, J,T.-|rro«p
opgegaan in 4* "Stichting Opleiding Arbel4skraahel4sk
ten Nöderland".
Sa het Justitieel ingrijpen in 4e aaak Blainga «a
de daarmede vrijwel samenvallende moeilijkheden In de
Stichting (Haoke) werd weinig meer waargenomen v«un een
activiteit van liet H.J.Y., welke nadere observatie
hsbben anélg gemaakt,
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Mijne Heren,
Beleefd mogen v/ij Uw aandacat vragsn voor liet volgende.
f

' . ' if'

Het viel ons op,dat U een,'d$zer de~-'n niTertè^cde in liet •<,
"Ba Waarnc-id". Wij begrijpen iVvel goed .dat U dit alleeu d«r«d ,ui^''v:"" •
zakeelijke pvorwegiri^on. Aaüido tijdiv.ga , d i e U onTjeWiöt de
- f.

ook: -oia d.eze.3fftden,dat wij U Beleef d V3.::otilren in.
nemen in do toekomst geen ad^verter óiea in"boverigönoeffid "b^ad t»:'? "•.;.*- ,^:

"

'"'
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Jtet -woaen der C : ,P.N. sal ooJc U voldoenda "belrend ai.lnj^^
dfeartoo ooit do eölege^oi^lsa-1 krijgen, Kal dezs partij' ons
bewust uLtleveren aan een vr'eöttide niqgQndheid en ïiat- stellen «onder ^
willekeur en terreur. Geen eJn3éöJl oprecht ITcdorianCLer ZQ! aijn
~:~f
'stoua w^len verlenen 'san eon dergelijk streven en hst : ia dan
^'
ook daarom, dat wij de C.&.N; de wind uit .da cellen moeten
'
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Gaarne «nig teriolit Ta n O tsgeraoetziende, Verblijven wi^
met de mseste laoogaohting,
De leiding van 4e:'.,
AHTI-COMMUKISÏISCHE ACTIE

•

.

RAAD VAN AD VIES i Dr. (. }. C. v.n Di|k. Oud-Mim««r. L«it--Kot. Mr J i W. U. DonrAbot. Prridtnt vaa de KfjjjjfBid tn Pruidtnt vas>«t Hou» MOüalr GtKcJitdHiH*
Adai. J. Til. Fuutocr, Lid van de Raad vanStule: Dr K H, E. Giaveraeijer. Al««Q>un GsWtfletufe vjn dt Go. Svn. d»; Ned. Hyv. Kerk; Mai D« J. HL GfOa«rcg«ir4^f*r«t<«kmMi .'
». Kd. C E. L. Htlfrich: Mr. G. W. P. jongvian Vaorilner van dt Ondtmcmtrwiioa VOOP NccL-Indos; Prof. Mr A, G. JoKphui Jttt*. Hoojlej-juM W£>«; Luit.-Kol C. PM4,"Y
DlligertaEid OErlcfrr Van <le RüJupoiUIc Comra. v«^ het Gewtst Arnbcm: Mr A. J. A» A. Baron van H4*n»tra. Ottd^iSAuverneur VAP Sn^iaomc: Mr S. Bardixykn Hu^xltnl tf ArnBt^
> A. d* KM AnifdiAQ. Oud-Dir: van hei Dep. va» On<fcf»rlJ« in Ned.-Indii: Ir W H. van l-»B»cn w. i.. PtcsuUit-Dgetlcur van de N. V. Ned. GW- u) SólrflMf"Wrt
J. M. Tenaiiteitn. Oud Caef Marincstaf. Luii.-Gcn. J. ]. G.oanon ven Voorst toiVt>ort«i AdMn b.d. Wn H. M .de Kenln(|ii|, Qouvrrneur der Rnidentie: Ck. ƒ. 1,U. WelMr. Qo(

YSHTHOUWSLIJK:
Terbindlagi 19
A/8 a* 17i»51
Betrefti a.G. van Blokland

lataat 26-2-51

Zoals reeds la jra|»p0rt Vtufe. 19 A/8 ** i*151 44 15*2*31
waa aangekondigd, hield GIJSJBBTU8 9BBAB&J3 fJJT
een iooï het
ia hotel

"Hoord
aantal belangstellenden
è a
een aear
t ontstaan,
d« groei en éa
in België", Hij greep daarbij terug op d« v<Sér d» eer«l
wereldoorlog heersende toestanden en beliohtt» de
gronden «n omstandigheden» die op de ontwikkeling
flaanse b«w«giftg van invloed waren gewe«»t. Ki^ herJ
aan de van hoger hand toegelaten «a geleide oaAeafdri
41* het Hederlands «prekende gedeelte van de bevolk:
België* had ondervonden en aan 4» strijd 414 »1J haddea
moeten voeren voor ia aleer b.v. de Hedeilaad»e taal cffloiïle erkenning vond. Oöder aanhaling vaa
betrekking hebbend op
op dt gzott dweilijkïige4*ti die de
volking noest overwinnen, toen alJ Bioh in
o« t de overheid «oesten bedienen van een taal di< aij fiiet
«aohtlg waren «a het htm niet was toegestatta, zloh l» Jata
«oedertaal alt t« drukken. Ben grote verbeteïiag
teerde spreker la 40 periode kort voor de tw»edé
porlog, waarbij hij als voorbeeld noe»d« de
de Belgisohe koningskiaderett la Hedeilandse ain, »«i
voorbeeld dooi vele hoogg«plaatsten in Belgl* toea w«»d
nagevolgd. Voordien waren er eohter la Btlgif diogea
beord, die bij de Yla»ing«n grote verbitter
wekt en kon er gesproken worden van een b»was
tegenwerken van xeohtaatige Tlaaaae wenseo «a veada
Spreker noemde la dit verband ««a der Jaarlljk* t«r
hoogtijdagen vaa 4* Vlaamse beweging, de bedevaart
het IJaer-aonuaent en vergeleek het optreden vaa d«
riteiten «a 4« politie bij die gelegenheid vma au «a Vïceger.
Vroeger kwa» luit hierbij »eermal*n tot exoeetfaa
politie «a D*devaartgang«Tsf terwijl «en na, *oal* «|ar»keï
zelf had ondervonden, 41 «rootste jaed«w«rtelo|E van
•a van de autoriteiten ondervindt. Hen tr»*f fttt a!
begrip aaa voor 4* Vlafflicg»a «a exoesMU, behoiea tot
verleden. De offioiïlc erkenning der lederlindse taai fci«*t
daartoe veel bijgedragen.
'
Sprekend over de VlAa«»e Jeng^«*««iög» w«^r*ohawd« hij,
4at men 41» al»t f««»t beoordelen aaar S,A^fe«il
tekenen. Men mo«st aioh niet lat «n af««3r4üip do

c

«a unlforawn, die ons aan Hitler-Jugend of Jeugdstor» doen
denken, daar deze dingen oorspronkelijk vaa 4e Vlaaingen
waren «n per saldo door HitIer Jagend en Jeugdatorm zijft
nageaapt «n van hen zijn gestolea. Svenain moe a t *»* het
tot op zekere hoogte oollaboxereö van vele Vlamingen »et
de Duitsers gelijk etellan «et 4* politieke delinquenten
hier t« laad*. Vele Vlaalngea zagen hierin een «ogelijkheid hun idealen te verweaenlijken en eet na»e de Jeugdbeweging schroomde ni«t aich openlijk tegan maatregelen man
de vijand te verzetten. Spreker achtte danook een uitwisseling van gedaoiiten tussen het Jfa t ionaal Jongeren Verbond
(waarvan hij zelf lid i*} en de Vlaamse Jeugdbeweging
groot bwlang en uit persoonlijk oontact kon *.i. veel
geboren worden. Het deelaftften vaa een aantal ïlaa«ae
ren aan een NJV«ka*p in We der laad fiö»a^de hij
wasïdig. ösvraagd, naar de oammg dei Vlaamse
zeide spreker» dat d e B* in twee gr o apsn, was ver*
ene georganiseerd in het AIöBHEïH D] J *
P-W 4v wp

f^mw i*^!^^ v
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had
daara«d« ook geen oontaot, daar dit T«3fboadf althan» Heli

Wie die personen en organieatJ
Ook omtrent het aantal der georganiseerden in de
jeofidbawegittg gaf aiJ geen nad*x« uitleg, fel
hat versohil in geaardheid tussen Nedeïlandeia «n
waardoor d« laatst «a volgens CKifcAar aioh niet êè gauw
offioi«el lieten organieerea. Of» hierla ««i ia^ioht te verkrijgen beval apreker het bijwoaen «au «au eéa bedevaart
naar hst User-Bonujsent «ft het Vlaams Hatioaaal Zangërsfeest,
Beide zijn volgens spreker gtootae «anif«stati«a vaa Vlaams
nationael,denken «a voel*n. f«l hekelde spreker nog de Belhe rechtspleging na de bevrijding en aoemde' bet bespottelijk dat er b.v, van 6?QOOO personen «««ffiér* waren aangelegd. Zoek raken YAH hele dosaiers af g*d«elt«n er ait
was herhaaldelijk voorgekomen en 2«lfs nu bleek het nog
ao gelijk» dat «ansen die 5 jaar en *etr van hun vf i J held
waren bsroofd g»w*est? van reohtsvervolging werden oatslagtn
wegens gebrek aan bewijs.
Sa ongeveer 1& uur bsiindigde Van Sloklanö aijn causerie»
waaraa nog enkele vragen door hea werden beantwoord. J5e opmerking, dat uit zijn oauaerie "Be betekenis van het Vlaeaa
nationaliaffle in verband met d« Baneluac" aiet w«e gebleken,
beantwoordde hij door een samengaan der Jeugdbewegingen
ie landsa noodaekelijk eagtwenst te noeasö. Uit
and»s betoog bleek dat hij vetl in Belgif vertoe
daar nog over uitgebreide relaties beschikt.
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DISHSTSEHBIM
Verbinding: Ho.12
Doss.77/13
Onderwerpt Vergadering van het H.J.V.
Datum ontvangst bericht:—Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwba
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:-—
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:—-
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16 februari 1951.
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Onder het motto "Werkers van hoofd en hand, wat
zegt U "Nederland", werd door het Hationaal Jongeren
Verbond op Dinsdag 15 Februari 1951, in hei; gebouw
"Amieitia" te 's-Gravenhage een openbare vergadering
belegd.
Hiervoor was de grote zaal met een oapaeiteit
van plm. 250 zitplaatsen gehuurd.
Te 20.20 uur was, behoudens een aantal bestuursleden en de beide spreker^van die avond, nog geen enkele bezoeker aanwezig. Op dat tijdstip betraden
1.I.3JOÜW en zijn verloofde J.20HDBSVAN (personalia bekend)
de vergaderzaal.
J.ZOHDEBVAÏT was getooid met een hoofddoek, waarop
een grote witte vredesduif en het woord "peaoe" prijkten.
Om 20.30 uur waren in t-otaal 14 personen, waaronder twee journalisten, aanwezig. Besloten werd de vergadering geen doorgang te doen vinden, doch gezien de
geringe opkomst een korte discussie-avond te houden.
Be heer G-OUDSWAASD, godsdienstonderwijzer te Eotterdam (verdere gegevens onbekend) hield een goed gedocumenteerd betoog over "Het Communisme". u
„Eet woord communisme is een mooi woord, lij vroeg
zich af waarom er echter zo velen tegen het communisme
zijn. Hij stelde de vrijheden, die in een democratisch
bestel w orden gegarandeerd, naast de vrijheden, die de
grondwet van de Sov j et-Unie noemt. „De in deze grondwet
genoemde vrijheden zijn ongeveer dezelfde als die in
Nederland gelden."
Aan de hand van documenten, artikelen uit "De Waarheid" en een artikel van Theun DE VHXES uit "Vrijheid
en Cultuur", toonde spreker aan, dat er desniettemin in
de Sovjet-Unie geen vrijheid bestaat, maar dat alles
wordt beknot door "De Partij" (De Staat).
Van de gelegenheid om met de spreker van gedachten
te wisselen werd door L, L. TOUW gebruik genaakt, die in
de 25 minuten, die hij daarvoor nodig had, op eenvoudige
wijze zijn (communistische) mening uiteenzette.
Ha een geestdriftig dupliek van de inleider werd
discussie gesloten,.
l
Vervolgens werd door kolonel ÜTBSMATEN een enkel
woord gezegd over: "Verdedigers van de vrede".
-Deze-
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Deze spreker gaf een korte uiteenzetting over het verdedigènjvan de vrede van binnen uit...Daarvoor moet in de
eerste plaats norden uitgebannen de angst voor een nieuwe
oorlog, waarna we inwendig weer sterk zullen zijn."
In verband vet het voornemen om de avondbijeenkomst
te bekorten, liet spreker het hierbij*
Nadat I.L.TOUW over dit onderwerp ook zijn mening
ten beste had gegeven, werd opponent op overtuigende
wijze door een tweetal onbekende bezoekers gezegd, hoe
zij dachten over het communisme en de Vredescampagne.
Te 22.45 uur werd de bijeenkomst beëindigd,
les had een zeer rustig verloop, (einde)
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Aan H-.B.
Van B VII

Bijl.: Overzicht Nationaal
Jongeren Verbond

Naar aanleiding van.Uw desbetreffend verzoek
moge ik U bijgaand een overzicht doen toekomen
betreffende het Nationaal Jongeren Verbond (N.J.V.)»
onder aantekening, dat de laatste B VII ter beschikking staande gegevens dateren van Mei 1951.
B VII, 11 Maart 1952
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De doelstelling Tan dit verbond ia;
De Bederlandse jongeren de nationale gedachte in de ruimste
betekenis «n omvattend: de nationale gedachte in engere zi&,
de Rijkseenhetéageoacate, de sociale gedachte en de weerbaarheidsgedaeht* - bij te brengen.
Eet Hoofdbestuur bestaat thans uit:
E.H, de Brty, vooraitterj
ir A.B. Pfeiffer, secretaris;
H.J. Sqhouweabiïrg, pennlngmeesterj
14. Witkaa», ®. Dorsman en F.H. Andriesse.
Eet Centraal Bureau is gevestigd aan de Piet Heijtostraat
2A.
Het doel van de activiteiten van dit verbond «as na de
bevrijding voornamelijk gericht op de strijd voor het behoud
van Hed«rland8-Oost-Imdil. Sa d* souvereiniteitsoverdracfet
stelde het N.J,f. aioh tot taak:
1e. te ijveren voor Aaabon; daarvoor te collecteren en dit de
hulpmiddelen te verschaffen tot het voortzetten van de
atrijd.
2e. te ijveren voor de Europese federatie met behoud van de
nationale gewoonten» zeden en gevoelens.
5e. te ijveren voor a«t behoud van het nationale bewustzijn
door het roer in d* binnenlandae aangelegenheden om te
ooien onder het motto "Eerst schoon schip in huis, dan
nternationaal handelen".
Hel S^.T. hield «ioh bovendien bezig met het voeren van
anti-oozMBuniatiaohe actie, die zich o.as. uitte door te trachten adverteerders in de Waarheid te bewegen hun advertentiecampagne in genoemd dagblad te otafcen, door het uitgeven van
pamfletten en een blaadje "Xet op uw Saeok1* en het in omloop
brengen van sluitxegels met anti-communistische slagzinnen.
\a beschikte het l.J.V. over een inlichtingendienst,
die onder leiding stond van 4*1. lllbriak, die tevens medewerker wt*a van de inlichtingendienst van de Stichting Opleiding ökr achten Hederland.
Ha het justitieel ingrijpen in de zaak Elslnga en de daar
stee vrijwel samenvallende moeilijkheden in de bovengenoemde
otiehting werd weinig meer waargenomen van «en activiteit van
het S.J.V., welke nadere observatie nodig aou hebben gemaakt.
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Verbinding i \
N o. 207l-D-'49.

26 October
l W2-

.Onderwerp : N(ationaal) J(ongeren) V(erbond).
faif?
Datum ontvangst bericht : 83-10-1950.
/
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar.
bjiïyj.
Waardering bericht : betrouwbaar.
; op^
os.üf
Tevens te richt gezonden aan : ÏTr" V/»
—
Medewerkende instanties : geen.
.^..YCOndernomen acties : geen.
•i-?31'51/-T/
„
^?,' f» .
,
Naar werd vernomen heeft de feestavond, naar aanleiding van
• l i^/vhet SO-jarig bestaan van het NATIONAAL JONGEREN VERBOND, afdef\
l ing Amsterdam, op Zaterdag SI October 1950 plaats gevonden in
\j^
de grote zaal van het American Hotel aan het Leidseplein te
Amsterdam.
Voor deze feestavond, welke ca. 20 uur een aanvang nam, werden gestencilde brochures aan de leden-toegezonden, waarvan
een exemplaar hierbij gaat.— /K^^/-- i^
yHet aantal aanwezigen bedroeg ca. 100.
De voorzitter van het N «J» V. afdeling Am^tftTfiqTnj JBenjamin
j RüDSETKO , geboren 25-9-19*§5 të^Bandoeng, student aarT de ü-emem te universiteit en wonende te Amsterdam, Maasstraat 183 hs. ,
opende de avond met een welkomstwoord waarin hij wees op de
noodtoestand in Ambon en zijn teleurstelling uitsprak over de
houding van de Nederlandse regering inzake Ambon, welke houding spreker maar een zeer matig voorBêftTfl vóór de jeugd noemde.
Rudenko verzocht de aanwezigen om enkele minuten stilte, om
hen die in Ambon voor hun vrijheid strijden, in gebed te herdenken .
. Hierna overhandigde de
I E . de ERBIJ uit Den Haag
f aan Rudenko met een kort
afdeling Amsterdam in de
l

»}j*ffïï\*»* Yflng^***^--ma!'-"h*jï 1 f f ,i T 1 Yi
een voorzittershamer met inscriptie
woord van dank voor het werk dat de
afgelopen 80 jaar heeft verricht.

Als eerste spreker trad op de heer Frederik. Hendrik „.|fnir.^.
SE, geboren 26-1-1920 te Amsterdam, vön beroep kantoorbediende
DIJ de w. v. "JMorit*' en wonende de Lairessestraat 116 hs, Amsterdam, die een overzicht gaf van het N.J.V. tussen 1930 en 1900.
Volgens spreker was het doel van het N.J.V. na de Duitse bezetting de hergroepering van - en het contact opnemen met de
oude leden van het Verbond. Verder de strijd voor het hahnnfl
t van Nederlands Oost Indi». Deze strijd had, aldus spreker,
n vele teleurstellingen opgeleverd. Spreker memoreerde het feit,
(l dat toen het N.J.V. voor zijn actie inzake Nederlands Oost
Indië, mededelingen wilde plaatsen In de dagbladen, dit geweigerd werd o.a. door de heer Kuilenburg directeur van het Vrije
Volk, die verklaarde d*t hij niet van plan was mede te doen aan
een actie van Beelzebub tegen de duivel. Dit, aldus Andriesse
was het antwoord van de verraders, de liquidateurs van ons Rijk.
De regering, vervolgde spreker gaat steeds verder. Zij doet
de ene capitulatie na de andere en speelt daarmede willens en
wetens in de kaart van de communisten. Zo ook inzake Ambon.
Deze Nederlandse regering, deze timmerlieden van de Ronde Tafel
Conferentie, plegen ten opzichte van Ambon alweer verraad tesenover Rijksgenoten.
6
Voor het N.J.V.
-g_

No. 2071-D-'49.

Van 26 Ootober 1950,
Vertrouwelijk*

Voor het N.J.V. waren, volgens Andriesse, drie taken weggelegd
1. Ijveren voor Ambon; collecteren voor Ambon en httn de hulpmiddelen verschaffen om de strijd voort te zetten zelfs in het
geval dat Ambon bezet zou worden.
2. Ijveren voor de Europese federatie met behoud van de nationale gevoelens, zeden en gewoonten.
3. Ijveren voor het behoud van het nationale ^bewustzijn door het
roer in de binnenlandse aangelegenheden om te gooien. Eerst
schoon schip in huis, dan internationaal handelen.
Spreker eindigde zijn rede met een beroep op de aanwezigen
om alles te doen om Ambon te helpen. De Ambonnezen zijn onze
vrienden, aldus Andriesse, en zij zijn door de regering van de
Ronde Tafel Conferentie weggetrapt. De Ambon-zaak is een Nederlandse zaak.
Hierop werd voor Ambon gecollecteerd, welke collecte f. 50,38
opbracht.
De tweede spreker van de avond was Jflr. Dr.Abraham ZEEGERS, geboren 21-9-1911 te Amsterdam, van beroep 'aclvöcéèt Bli jJl'uuui-eur,
wonende Nic.Maesstraat 36 II te Amsterdam.
De inhoud van zijn rede, welke een uitermate scherpe critiek
bevatte tegen het regeringsbeleid in Nederland, bestond hoofdzakelijk uit een economische beschouwing van Nederland en Europa.
Verder veroordeelde spreker het socialisme als zijnde in wezen verwant aan het communisme, daar het socialisme ook uit de
stelregels van Karl Marx was voortgekomen.
Onder meer geeft Zeegers de volgende zienswijze op de Nederlandse regring :
"Onze regering heeft na de oorlog een volkomen destructieve
politiek gevoerd; de regering moet de bankroetiers-politlek van
na de oorlog onmiddellijk laten varen; wij moeten niet meedoen
met de politiek van de verraders van Ambon; de socialistische
politiek van de regering is verdervelijk voor het land; wat kunnen wij verwachten van deze mensen (regering) die de liquidateurs van ons Rijk zijn; ik heb minachting voor onze huidige
regeerders, zij die ± ons nationaal bewustzijn" hebben weceeworpen".
De laatste spreker was de heer Herman GOMRAPJ. personalia
onbekend, voorzitter van de Stichting "Docxr de leuwen Trouw"
die een korte toespraak hield, waarin hij als zijn mening gaf
dat er in Nederland een grote ziekte heerste, één grote pest '
voor ons volk was, nl. Angst; angst voor het heden, angstvoor
de toekomst, angst voor het communisme, angst voor de UTO anast
voor Indonesië enz.
' ö
De avond welke rustig verliep werd te ca. 24 uur besloten
met het zingen van het Wilhelmus.
Einde.
V. 3.
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Verbinding No.
No. 111/50.
VERTROUWELIJK.
R

C

A

O

R T .

In verband met de imïoud vsff! het schrijven van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken te ' s-Gravenhage,
d.d. 2 Maart 1950, No. 73805, betreffende het'verzoek
om inlichtingen omtrent een zegel aangebracht op een
vanwege het Gemeentebestuur van Groningen verzonden geschrift, kan, na een ingesteld onderzoek als volgt worden
gerapporteerd:
Op 8-11-49 is van Groningen, Verlengde Oosterstraat naar Utrecht, M.H.Trompstraat 8, afgeschreven
Walter GOUDSMIT. geboren te Berlijn 19-2-22. De persoon s-:
kaart op deze persoon betrekking hebbende is uit het Bevolkingsregister van Groningen verwijderd en verzonden
op of omstreeks 9-11-^9 naar Utrecht. Het is gebruikijjjp.jk
dat voor het verzenden van deze persoonskaarten naar andere plaatsen, gebruik wordt gemaakt van daarvoor bestemde mapjes van eenvoudig caWton, zoals deze als bijlage
is bijgevoegd. Deze cartonnetjes worden na gebruik niet
vernietigd, doch worden, daar er geen aanduiding op
wordt geplaatst, later weer gebruikt. Dit cartonnetje
wordt, voorzien van de bijbehorende persoonskaart (eiy ,
gesloten in een enveloppe als bijgevoegd en geadresserd
aan het adres waarvoor het bestemd is. Volgens verkregen
inlichtingen komt het herhaaldelijk voor, dat op het Ingesloten cartonnetje een soort sluitzegel is geplakt,
soms van een tentoonstelling, soms van een andere gebeurtenis. Dit is zeer onschuldig en is tijdens de verzending
niet zichtbaar daar er dan nog een enveloppe omheen zit.
Doordat echter deze cartonnetjes vele keren worden gebruikt en deze niet het eigendom van een bepaalde gemeente z i j n , stoort men zich daaraan niet v en laat deze sluitzegeltjes rustig mee circuleren. Soms neemt men daarvan
even nota doch meestal valt het in het geheel niet op.
Het is zeer waarschijnlijk dat het cartonnetje waarin
de persoonskaart van GOUDSMIT naar utrecht is verzonden
enige tijd tevoren uit een andere gemeente is ontvangen
en dat toen het bewuste zegeltje reeds op het cartonnetje
aanwezig was. Vast staat in ieder geval, dat de persoon
die deze verzending te Groningen verzorgt, dit zegeltje
niet heeft aangebracht. Deze persoon doet dit namelijk
reeds Jaren en z i j beweegt zich in het geheel niet op
het terreüin van jeugdbeweging of iets dergelijks.
Het is dus vrijwel zeker, dat bedoeld zegeltje niet te
Groningen is aangebracht, terwijl niet meer kan worden
nagegaan waar dit cartonnetje vandaan gekomen is, toen
het te Groningen binnenkwam. In ieder geval Is het de
persoon die belast is met het openas der binnengekomen
post, nimmer opgevallen dat er een dergelijk zegeltje
was aangebracht. Dit is dezelfde persoon die ook de verzending verzorgt en deze is absoluut volkomen betrouwbaar

16 Juni 1950.
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R*J,C.v. VulpeÜV
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Illa/h 5

n «a* v* sohr« van

Utrecht
85710 Co
83605

Haar aanleiding ven Uw schrijven dd. 16.5.106 O, K/l.
273»50t als antwoord ap mijn brief van 21.4,1950 ao*
8S605, bericht ik ü het volgende;
Be ü in ml fa voornoeade brief toegezonden gegevens
waren afkomstig van «M Inll«htingendienat van da

plftflj**, waarvan
k V • «w* -r <I-*FW «*ww»»» wonende te HGfetfcvwnBf
der supervisie van Or* Ir* A*B«@* HA.CK1, foor da provinoie
utrecht was aan deze inllehtlngendlenat verbonden de In
Uw brief genoemde Hendrik ?.c. nm' vtJLPBfl, 3.5*lol5 te
Hllversere, wonende te Baarn^
ffa gebleken Is» dat van de beweerde nandel la verdovende middelen aangifte is gedaan bij deze «aft W3LE5», ligt
de veronderstelling voer de hand» dat het bij ml Ja dlenat
b«rnatond© "Sapport van aaftgift* betreffende handel in verdo veade middelen, gej»leagd door J» van ÜNpial. etiadent te
Utrecht", door van Ywtpen aan de voornoemde inliahtingen^
dienat Is afgegeven.
Buiten de vraag of zieh hierbij atrafreohtelijke dan
«rel diaoipllnalrè ovlHPtredingen hebben voorgedaan, kost het
mij van belaag voor, ^fn dit en andere gevallen zo nauwke«*
rlg mogelijk gelnfor»t«rd te zit1n omtrent de wijze, waarop
de genoemde partloullare ialiohtingendlenat zijn gegevens
heeft verkregen. Ik 4É1 het daaroat op prijs stellen, wanneer
aangaande dé in tfw brief verstrekte gegevens de volgende
vragen souden kunnen worden beantwoord*
1. wanneer en waar i* de op blz. 4 genoaetde aangifte gedaan?
S. Ia deze aangina door van Vulpen schriftelijk opgenomen?
In welke kwaliteit gemaakt en ondertekend?
3, Aan wie i» net eventuele rapport van aangifte deatljd»
doorgegeven? In wÉlke admlniatratie bertiüt het thana?
4* Koaen de aanhef e* de redactie overeen «et die van het
anonieme rapport^«oala in mijn brief dd» si,4*1950 aan
n gericht f Kan dit Hogelijk een doorala^ zijn?
S* Wanneer war d van v%lpen bij de FHA. t a Owent ontalagant
Hïff ÏKïOFD TAW m DÏWS1?
namens deze:
De Beer Hoofdeojumlasaris van Politie
t«
ü .T R g C R T,

U C van Laere

UITTREKSEL
PD 8504
Voor: OD 42?
uit

84824

Naam:

Tl.3»m* van Vulpen

Naam:

Nationaal Jongeren Verbond

Afz> :

Baara

datum:

Aard van het stuk:

_(
v

Hendrik G chris t laan J ohan Tan Vulpen* . fceboren te
Hilversum, 3 Maart 1955» wonend « te Baara, Dorpsstraat 3S
die aieh in 1936 in dea e gemeente vestigde, komende VB.
Lar«n HH,? Tseweegt zich inderdaad op het terrien -ran het
politiek inlichtingan werk. Uit moge blijk® uit het volgend«. Op 9 December 1949 Térroegde fan Vulpen zich. op h
het gemeente huia te Baam ter verkrijging van een Hederlands paspoort nodig te héblaen voor «en reis naar Duitsland en België welke ongeveer 17 dagen som duren. Aa»g«a i en hea in overleg met de officier van justitie te UtrecLl
het paspoort werd geweigerd oareden tegen van Vulpen op 3C September en 20 October 1949 proces-verbaal was opgemaakt terzake vermoedelijke overtredingvan dé artikelen 306 sub»
sidair 3t»2 «m 195 van het ï»etbQ«k van strafrecht» heeft
hij la>ter een brief geaaehféven aan de Goyppshef vam poii*
tie te Baarn» waarin hij mede deelde, dat hij het paspoort
nodig had omdat hij deel uitaaaïctft van de sectie AntiCommuniatisohe Aetiet gevestigd te 'e-Gravenhage en onderdeel van het BJV en da^ir deze seotie in België en
onderscheidene contact »3a beaat, had de voorzit ter van
actie, die genaamd zou aijn, A.B. ïïilbrink, wonende te
3 eistf hem opgedragen» over t» gaan tot uitbreiding «n ve*
dieping van deze contact adressen, dus in feite over te g
gaan tot uitbouw van genoemde organisatie. In dit sohrijvm.
deelde hij verder mede, dat hij, indien mogelijk, zijn aanstelling
als lid van genoemde actie ter inzag» 200. tonen*

Uitgetr. door: NV
Datum:
40061 - '49

13-6-50

.Op aanwijzing van:

O 1

ZAOTF

«s-fcravenhage,. 2 Maart If50*
Ho* i

B 73805

Onderw. : antl-öönaaunlstiBöhe
activiteit.
IHa/o 3

nav schr. van Utrecht, nd> 73805
am J—

» I N G BOEKT

7 B B T B O ü W. l 3. IJ Z
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Hiermede moge ik ü ter Informatie berichten, dat op het
Bureau Bevolking te "Utrecht een persoonskaart werd ontvangen
van het gemeentebestuur te Q^eaisge» tem name van %l|.i
afgeaehrevea naat' TFt
die va» Qjro»iagem
Bedoelde kaart «a» gestotcan In een oartonnen omslag, waarop
een «Itiltsegel voorkroia met de siagï5la:ftöeïmiifct thr ^iisond vey*
«tand, gel» eoCTmnlaae lm on» land*. A*0. aetle H»7«T.« Het g«»
heel «aa oalijst roet »«a rood-wlt-bleawe rand*
Met aa» zekerheid grenzende waarschijnlijkheid betreft het
hier een slultzegel, uitgegeten la het kader van 4* ftntl-oosaaunlB.tisohe actie van het ïfatiouaal Jongeren Verbond* Ben der ambte~
narea ten stadhulze te (feroalngea zow dit zegel dta» op een offi*
o ie el geseent»lijk schrijven hebben geplakt.
Indien t? eventueel soa blijken dat de bij deze a«ti» te
üwent betrokken peraonea zioh bovendien bezig houden met het
verkrijgen en doorgeven van inlichtingen op het terrein van
het o onmin isme, zal Ik het op prijs «tellen daarmede in kennis
te worden gesteld*
T HOOFD VAH J3S
^naaien» deze:

g L VCBS

Aas de Heer

Hoofdooranisaaris van Politie
te

Yerbindiag» 19
A/t ftö* ItfÖHf

Betref11 diverae «ededelingen
Blijken* e«n varklaiing, af ge 11 «d tegenover ««n polititinatantii door J

JögAJlfA HABIA 89ZAIX4 iÜLBSS, wonende Tftl*alaaa 21 t* Seeatdijic, weduwe van ff. BetIe*,
is hae* stief«oon, ?.L. MTLBIJ, woatudt t« Ba^ïö, «indo b«t
rsiMf Jaar van 1949 tijdal Uk naar 2tt*la0d
word^ d* *aa4«oht
JA» WILKBiK MAÏEBÏ» g«b. t* Bette r dam" 26-12-13,
Vli*t»traat f bia te mmttot, «a
JOHAHHBS JACOBOS TAH <ÏIP?ES, ge b. t« ütreoht 6-5-15,woaeftde
Minatraat 54 t» ÏÏtr«oht,
beiden lid CPS en warkaaam «au bewaarder in de etrafgevangenis te Utrecht, (eie oofc rapport C/1-615'49 CPH;.
Van Van Giffen ia aan zegeman bekend, dat hi| brieven
en voor gedetineerden uit «n la de gevangen!» brengt.
(qualifioatie bericht t batrouwbaar).

•C

Bij HICHABD VANIffiH TTBÜffi, g«b. 17-1-10, woaend«
326 te Utrecht, is de laatste•tijd een motorrijwiel gesignaleerd, gekenmerkt &-50876. Bij controle bleek genoead **«£«*
en letter te aiJa o»geven aan S»van der Velde, Trolikctraat
89 bis ta Aasterda«.
Het Bureau Bevolking te Utreoht ontving dezer dagen van het
ge»eent«beataur t« Groningen «en s„g. perBOOR»kaart, t/ni
WALfBH QOÜÜSMIT, geb. te Berlijn 19-2-22,
ingesohravon te kroningen op 26-10-45, koitofld» nét Burlija,
adreaaen ia Or on i agent op ||-10^*45 ?eaediflitt|iijagti 6,

C
•f-

veretand, grfén oofltfdaiuw ia on* lantl" AlITaotie N.J.V,
Het gefieel «au o«lij»t aet de rood-wit-blattwe kleur.
012

Hel lid op de neus voor de C.P.H,
ie Slikkerveer
De Communistische Partij,' afd. AlblasserdamRidderkerk zou op l Mei j.l. een vergadering hou-i
den in de Zaal van de heer Lodde rte Slikkerveer.
Vrjjdag 30 April werd het communistisch Manifest huis "éran huis rondgebracht en werden 'de
bewohers van Slikkerveer opgeroepen de verga• dering van de G.P.N, te bezoeken.
' * « • • •
De A.C.A. van het N.J.V, stelde" zich in verbinding met de heer Lodder en verzocht hem zijn
zaal niet aan dé C.P.N. te verhuren. Prompt werd
hieraan voldaan.
Dat de C.P.N, wel een beetje vreemd keek Is
begrijpelijk; wij kijken ook wel eens eens „beetje
vreemd1' naar de C.P.N.
,
i
Hulde aan de heer- Lodder voor dit initiatief.
Moge dit" vele zaalhouders tot'voorbeeld strekken.
We weten allemaal wel dat de vergaderingen van
de C.P.N. zeer'Schaars bezocht worden. Het Ne- i
derlandse volk laat zich niet lokken door mooie
leuzen over „Volks-deinocratie"./Toch is het een i
zaak van nationaal belang, daf de C.P.N, geen
gelegenheid geboden wordt veraaderingen te hou-*
den. Daarom dient het voorb'
te te Slikkerveer gaf, navol
Van communistische zijde
gang van zaken .het-, vólgeni
„De Qvermaassche Cóuran'

ZAALAFD
Wij menen een. scherp
hórenT tegen de, wijze, wai
ten het vergaderen te S1V
gemaakt
'De afd. Slikkerveer
C.P:N. ha
Slikkerveer
Maandag'. 3 Mei e'i
3e verg
huurdTdbéh-tweë di
zou plaats Jjèbben,
alwachte
zeide
enige personen opgebeli
zaal niet voor def co;
b
stellen,.-daar hij crfani
vinden.'
;1
De zaalhouder eapijjileerde en
konden niet verga4erdT
Wij achten hieriuRiè Neerlands aloude traditie
van vrijheid ^n verdraagzaamheid met voeten getreden.
•
"
,jjt
Ih..naam van de democratie- eisen wij, dat zij
die zich 'schuldig' hebbén gemaakt aan deze laffe
daad, zich bekend maten opdat de Ridderkerkse
bevolking kan oordelen over deze ininderwaar- j
dige» handeling,
'
- . Namens het Bestuur
Afd. Slikkerveen der C.P.N.
t/<^/ w*9*i^^i«.^£i2IrfS«
w. Kbderwijk 101
/*"'
Alblasserdam.

1-0
Wij willen openlijk te kennen geven; dat het
Anti-communistisch actië-cpmitê verantwoordelijk
is voor de „zaalafdrijving', in Slikkerveeri Er is
echter geen sprake geweest "van «en ,-,laffe daad",
want de' eigenaar van het pand is door redelijke
argumenten overtuigd. Wel geloven wij, dat de
man zijn zaak schade had gedaan, door zijn zaal
beschikbaar te stellen voor een politieke partij, die
ons Jand en volk aan een vreemde mogendheid wil
overleveren.
.
' - , , , ' ,
,i
' Wij achten door onze daad Neerlands .aloude
traditie van vrijheid .en verdraagzaamheid in geen:
enkel opzicht geschonden, ^omdat wij de degen
kruisen met een tegenstander,, die in haar wapen
de leuzen van dictatuur en terreur voert. Te strijden tegen ieder die onze vrijheid bedreigt, dat is
een goede traditie, w?lke wij voortzetten.
*.
Wij -achten de stand voorlopig l—O,
:;

; //-j '

Notitie voor

(OD 4S7 ( N . J . V . )
(PD 8318 ( A . B . Hilbrink)
(OD 1272

C.v.P. J.H. Heyink te Amsterdam betr. N.A. MOL (11.8.1920),
blijkt het volgende:
Christiaan Bernhard MULDIH, 21 jaar, wonende J.M. Coenenstraat 23 huis, te Amsterdam, is plaatselijk voorzitter
van het Nationaal Jongeren Verbond te Amsterdam.
Hij vertelde C.v.P. Heyink over zijn contact met T, een
CPW-lid, die hem nogal belangrijke gegevens zou kunnen
leveren. Tenslotte merkte hij, volgens dit rapport op:
"Ik heb met X afgesproken, dat zij wel voor mij zou
kunnen werken en haar eventueel F.40.- per week beloofd
voor de moeite".
Op de vraag, wat hij met de C.P.W.-gegevens wilde doen, antwoordde hij, dat hij dit niet wist. Gevraagd, of hij over
een cartotheek o.i.d. beschikte, deelde hij mee, dat dit niet
het geval was. Hij vertelde, dat de zg. "Ant i.Communisti s ohe
Actie" een onderdeel is van het N. J. V.. v"oor Ams terdam
is voorzitter van de A.C.Actie: A.G. HILBRINK, wonende Adm.
de Ruyterweg 383-1 Amsterdam.
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B i j twwe gestencilde blaadjes, met het bovenschrift;
dienst voor denkende mensen", no. 26 en 2 7 .
Deze blaadjes waren sehuld in een witte omslag, voorzien van een
postzegel van 8 cent, met het poststempel'- "'s- r Travenhage, 16.
VI, 1949".
Bovendien zat in deze omslag een strookje wit papier waarop in grot
letters was gedrukt; "COBTJNISFE KIEZEN» VTRIJ7TETD VRRLTEZEN".
Het merkwaardige aan deze pamfletten is vel dit*.
Ie. dat boven het exemplaar no. 27 een rode stempelafdruk voor
komt: "VOLKSWEEKBAARHEID ";
ge. dat E?£ de wit-papie±?en omslag aan de a c h t e r z i j d e was d i c h t geplakt met de bekende rood-wit-blauwe zegel van de "AntiCoHmunistische Actie van het NATIONAAL .TONGEREN VERBOND":
"0-ebruikt Uw gezond verstand, géén communisme in ons land I"
5e. dat de leuze "Communisme kiezen is vrijheid verliezen; ook
voorkomt als bovenschrift van pagina 2 van "Let op uw Saeck",
uitgave van de Ant i-Communist ische Actie van het Nationaal
Jongeren Verbond,,'van. Me i 1949 (2e Jaargang no. 16)
Het vorenstaande g-eeft wel een incidenteel beeld van de verbondenhei d .en Kat. Jongeren Verbond.
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Documentatiedienst voor denkende mensen
Io.26.
DE ASPIHATIESVANMOtKOUINAZIË._

Onder de Russische emigranten zijn ervaren politici, die beter dan de
meeste Europese en Amerikaanse staatslieden met de geest en de taktiek
van het Kreml op de hoogte zijn. Zij wijzen er steeds op dat het doel
dat Rusland zich in Europa heeft gesteld, nadat Rusland er zich van
overtuigd had, dat de Europese bevolking "weerspannig staat tegenover
de zegeningen'van het bolsjewisme", begrensd is. Met des te groter
taaiheid treffen echter de communistische strategen hun voorbereidingen
voor de verovering van Azië, om vandaar uit de macht van Amerika, die
in Europa dagelijks krachtiger tot gelding komt, te verlammen. Zou deze
opzet slagen en zou Amerika militair en economisch op eigen behoud aangewezen zijn,, dan zou Europa schier zonder slag of stoot Rusland absoluut in de schoot vallen. De hoofdredacteur van het Uew-Yorkse blad
"Nowoje Russkoje Slov/o" een journalist bekend om zijn zuiver oordeel en
zijn scherpe blik inzake de Russische ontwikkeling, oordeelt dat de
laatste veranderingen in de Sbwjetregering in de eerste plaats verband
houdt met het programma, dat Stalin in snel tempo in Azië, voor alles
echter in China, tracht te verwezelijken. Molotow,Miko.jan,Wosnessensky
en Bialganiïi hebben, tijd gekregen om hun krachten aan dit plan voor Azië
te wijden,daar zij van de taken, die zij tot nu toe te vervullen hadden
zijn onthevenr De hoofdredacteur wijst er verder op dat de Sowjets gedurende de driejarige strijd om de heerschappij over Europa nimmer getracht hebben de Elbe te overschrijden, dat zij de verdringing, van de
Westelijke mogendheden uit Berlijn slechts met halve kracht hebben onffernomen en tenslotte dat de reactie uit Moskou op het Atlantic pact
meer luidruchtig dan kra.ch.tig geweest is„ Misschien zal Moskou energieker maatregelen tegen Tito ondernemen, doch wezenlijk voert Rusland in
Europa slechts een zenuwoorlog en wel met de duidelijke bedoeling om de
Westelijke mogendheden tot een concentratie van hun krachten in Europa
te'dwingen. Zo moet, hun aandacht van Azië worden afgeleid,terwijl juist
daar beslissingen van grote betekenis voor het Hussische communisme
worden-getroffen..Reeds bij de verwijdering van Mikojan als minister
voor de buitenlandse handel hebben wij op de mogelijkheid gewezen,dat
deze op economisch gebied ervaren politicus wellicht opdracht gekregen
heeft om de levering aan China van massacoiisumptiegoederen te organiseren. De Verenigde Staten, die, nog de hoop koesteren dat hun exportindustrie ook voor een communistische China onontbeerlijk blijft, moeten raiicaal van het Chinese afzetgebied worden'uitgesloten. Mikojan, wiens
aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving van Stalin tijdens de bijeenkomst van de Opper-Sowjets reeds duidelijk aantoonde, dat alle geruchten over "ongenade" onjuist waren, heeft dan ook een leidende rol bij
de onderhandelingen met de loord-Koreaanse regeringsdelegatie , die van
3 tot 20 Maart j.l. te ."Moskou vertoefde, gespeeld, Het resultaat van
deze besprekingen is een schijnbaar onschuldig uitziende overeenkomst
over de economische en culturele samenwerking tussen Husland en de
Volksdemocratie van Korea op basis van samenwerking,, geli jke' rechten en
wederzijds voordeel. 3en niet nader gepreciseerd goederencrediet wordt
genoemd. Bovendien meest-begunstigingsclausule voor handel en scheepvaart,het zenden van Russische technici enz„ Koord-Korea hing ook tot
dusverre van de genade der Sowjets af en het verwondert niemand,wanneer
.de nieuwe Moskouse overeenkomst spreekt van het "herstel van de Koreaanse ' economie, die op democratische hervormingen rust", en van de('versteviging van de tussen beide landen bestaande verbindingen op het gebied van de cultuur". Het heeft echter 17 dagen geduurd eer de besprekingen geëindigd waren. Is dit verdrag wel voor Rusland van een dergelijk belang, dat Stalin persoonlijk en, bovendien behalve Mikojan ook Molotow en Wyschinski met de leider van de ICcreaanse delegatie Kim Ir &en
en de overige le'.;..?.n -moesten onderhandelen? Zonder twijfel heeft men in
Moskou deafsluiting van het verdrag aan de grote klok gehangen om ook
andere aziatisehe koloniale volkeren er op me r kz aan op te maken, dat zij
hun souvereiniteit niet steun van Rusland kunnen veroveren en dank zij de
betrekkingen tot Rusland een grote economische en culturele vooruitgang
deelachtig kunnen worden. Daarop duidt.reeds het commentaar van'de Iswestya,,' dat van een gewichtige gebeurtenis .in-liet leven der volkeren, uit
het Verre Oosten spreekt.' UIT de uiLvslle^n van '&e Sowjettpers tegen de
Verenigde Staten, "die Zuid-^orea door:e«,h •"—
-•-••
.,_.:-_-»

- 2blijkt ook duidelijk, dat de hoogste Sow jet leiders met de Koreanen niet
slechts ov'er binnenlandse aangelegenheden spraken, doch hen betrokken hebben in de politiek-militaire voorbereidingen in het Verre Oosten.Gelijktijdig wordt vermeld,dat'de onderhandelingen die sedert enige weken tussen
vertegenwoordigers van Moskou en Generaal Tschang Tschl Tsung, die nauwe
relaties met de Oinese ïlanking-regering onderhoudt, tot overeenstemming
hebben geleid. De onderhandelingen werden in Urumtschi,de hoofdstad ..van
Sinkiang gevoerd. De Chinese onderhandelaar heeft aan de Russen de explitatie der mijnen voor de duur van vijftig jaar toegestaan.Sinkiang
is een gebied met rijke bodemschatten.Dit betekent natuurlijk,dat Sinkiang volledig onder controle der Sowjets geraakt. Ten bate van de industraüsering die de Russen nu ter hand nemen; met een dicht net van cul~
tuurcellen voorzien ^7ordt en dat ook wel binnen afzienbare tijd met een
"volksstemming" naar het voorbeeld fean de naburige."Mongoolse Volksrepubliek" en-met de uitroeping van de "Volksdemocratie Sinkiang" rekening
moet worden gehouden. In hun benauwdheid hebben de Chinese staatslieden
in Banking,die fean mening waren dat Sinkiang in verband met du door Amerika betoonde terughouding toch slachtoffer van de Russische begeerte
worden moest,misschien geloofd,dat Moskou uit dankbaarheid voor het afstaan van de grondstoffenïijkdom van Sinkiang in de.Chinese burgeroorlog
ingrijpen en een druk op Mao Tse.tung uitoefenen zou om in China zich
met een compromis-vrede te vergenoegen.Mogelijk is- hun iets dergelijks
door de Sowje;b.s,zolang deze Sinkiang nog niet in de zak hadden,ook toegezegd.Doch in Moskou is men nu eenmaal niet' sentimenteel en het ultimatum,
dat de Chinese communisten aan de regering Nanking gericht hebben met
als eis om onvoorwaardelijk te capituleren, schijnt er op te wijzen, dat
de Sowjetretering waarschijnlijk onder één hoedje met Mao Tse-tung gespeeld heeft en niet er aan denkt zich de vruchten van e-en volkomen communistische overwinning te laten ontgaan, De -eis werd. door een-nieuwe
opmars naar de Jangtse-stroom onderstreept. De" vice-president is tot
overgave niet bereid,hij heeft zijn troepen gelast opnieuw tegenstand te
bieden en misschien zal hij door het falen van de vredesonderhandelingen
in Peking in de armen van de Zuid-Chinese Xvomintang-regering in Kanton,
die voorlopig nog door Amerika ondersteund vordt, gedreven worden. Maar
het grootste gedeelte van China zal spoedig onder communistische invloed
staan. De "Nowoje Russkoje Slowo'" spreekt van Indonesië,de Philippijnen
en Indo-China als de voornaamste doelen van- de Sowjetrussische propaganda, naast Korea en het eigenlijke 'China. Daar de Sowjets hun heerschappijover Sinkiang uitbreiden,verkrijgen zij nu ook bredere grensgebieden', met
Pakinstan en in het bijzonder met Kaschmir. Al moge dan ook dit nieuwe
grensgebied uit bergland bestaan,dat voor de opmars van grote legers
niet geschikt is, 20 komt Rusland toch aanzienlijk dichter bij de grenzen
van India. Het kan de tegenstellingen tussen Mohammedanen en Hindoes beter voor zichzelf uitbuiten en zich als beschermer van "zelfstandige"
Indische staten opwerpen en zijn invloed tot aan de Indische Oceaan doen
uitstralen. Men zal zich nog.herinneren,hoe Moskou gehoopt heeft na afloop van de oorlog een Perzische haven aan de Indische Oceaan te kunnen
pachten. Ook al moge men hier van toekomstmuziek spreken, toch v/ijzen
alle tekenen op de grote rol,die Azië in de communist sche plannen tot
wereldbeheersing speelt.
N.ZÜr.Ztg.
ROEMENIE

Rusland beschouwt Roemenië momenteel als de satellietstaat,waar men het
meest op kan rekenen. Men heeft in Moskou gezien, dat Roemenie de burgerlijke groepen en die der boeren heeft vernietigd.Bovendien steunt Roemenie de Griekse opstandelingen,De zetel der Kominform bevindt zich niet
toevallig in Roemenie's hoofdstad Boekarest,De oorlogsindustrie in Roemenie werkt voor de Griekse benden. Gewonden worden er verpleegd en na
herstel weer voor de .oorlog toegerust.
,T „- „.
OOSTENRIJK.
Naar men hier uit betrouwbare bron verneemt,moet elk communistisch
partijlid een extra bijdrage van twintig shilling in de kas van de partij ,
storten. Men moest hiertoe besluiten, omdat do Sominform de ondersteuning vrijwel volledig heeft .-gestaakt. De Kominform is zeer ontevreden
over de Oostenrijkse communiste^n. .
,J-yT »

VolkswsErbaarhefi

Documentatiedienst voor denkende jn.enseii•

No» 27.

-.OL2-ÏJL

'

Uit een brief van 13 Mei j. l,: ' .
Die D joc ja-geschiedenis is een droeve coinedie, Ik heb al (ie naarste
bijzonderMen gehoord: bijv. de politie., die sedert 'December met ons
samenwerkte :is bang voor represailles en evacueert. Resultaat, er is
geen politiecorps meer in Djooja- A-Hes- wat maar communistisch of lie- •
ver .misdadiger is, stroomt naar het Djocjase, want daar-zijn ze veilig.
De heren beschikken- over de nieuwste Amerikaanse wapens. De Sultan
van Jogjakarta moet geschrokken zijn. van de komende taak en wilde.-±erugkrabbelen, maar 'de Nederlanders wezen, hem op zijn ""beloften en -toe- "
zeggingen. De .republiek krijgt papieren geld, dat men voor haar bewaard,
heeft om er bankje mee te spelen, En het gaat hier om het geluk van
1.8 millioen mensen! Met- walging heb ik de - r-e de voer ing van Schermerhorn in de H-amer gelezen! Dat men zo 'n vent als kabinetformateur ge- .
braakt heeft, •
. •
- . ' " ' •

Italiaanse zeelieden bezochten Odessa,
De Italiaanse zeelieden, die de Russen behulpzaam waren bij het overbrengen van de Italiaanse oorlogsschepen uit La Spezia naar de Russische haven Odessa, zijn, gewapend met een uitgebreide practische. kennis aangaande het leven in de grootste aller volksdemocratieën, huiswaarts gekeerd. Hun ervaringen hebben velen onder hen,, die communistische sympathieën koesterden, zo radicaal genezen, dat zij onmiddellijk
na aankomst in het vaderland voor het lidmaatschap van de communistische partij bedankten.
In La Spezia kregen de Italiaanse matronzen reeds een vermoeden van de
toestanden in Rusland, zo verhaalt "II Tempo _di Milano". De Russische......zeelieden verslonden het Italiaanse eten en toonden zich verbaasd over
de onbeperkte bewegingsvrijheid, welke zij genoten. Zij durfden daar
echter niet al te ruim gebruik van te -maken, omdat, naar één van hen later mededeelde, twee politieke commissarissen meegekomen waren en ^
nauwkeurig op hun gedragingen letten, Aan hun verlangen om in Italië
te blijven konden zij niet toegeven, daar "dit voor hun verwanten in de
S. U. rampzalige gevolgen gehad zou hebben.
... . •
Een trieste stad,
.'
Een goede indruk van de ï'oe' scanden in~he1f "arbeidersparadijs" kregen de
Italianen evenwel toen zij in Odessa gearriveerd waren. De stad en
haar inwoners zagen er onbeschrijfelijk armoedig uit. Een trieste uitdrukking lag over de gezichten van de 'meeste mensen, alsof- zij onder
een zware last gebukt gingen, De Italianen kwamen tijdens hun-verblijf
van drie dagen in deze plaats slechts één fiets, twee motorrijwielen en '
20 auto's tegen, merendeels yan Duitse en Amerikaanse afkomst .Overal
werden de zeelieden gevolgd door agenten in burger, die stilstonden,
.wanneer hun "doelen" stilstonden, Om de vreemde bezoekers van de straat
te houden stuurde men .hun uitnodigingen voor bezoeken aan : musea,.,.theaters en clubs. Toch kwamen 'zij nog genoeg in aanraking met de be.voMng
om zich een idee te vormen van de tegenwoordige sociale verhoudingen
in Rusland.
••
•.
De gewone arbeiders heeft het moeilijk.
De gewone arbeider in dit lanS~Të"iat e"éïï~Ebmmervol bestaan. Hij verdient
ongeveer 10 rpebXel per dag, een bedrag dat onvoldoende is voor de aanschaf f ing 'van de meest ••elementaire levensbehoeften. Een kilo bruinbrood kost 3 Roebel, een .kilo wittebrood 12 Roebel. Boter komt op 60
.
Roebel per' kilo. Schoenen zijn reeds min of meer een weeldeartikel, Voor
primitieve werkschoenen betaalt JUGE -12:5 Roe U el, terwijl slechte damesschoenen 250 Roebel kosten. Horloges varen in Odessa -niet te koop,maar
wel in Moskou: voor 2500 Roebel, Een radiotoestellet je, .alleen geschikt '
om Russische stationste ontvangen, kwam1 op n 500 Roebel. '
Voor de gewone man is dit v ana e l f spreke ng^gen onbereikbaar ideaal, ma.ar
eveneens voor de .vakli e d'e-j^ igrt^te^8^rilL1iOT^^^^iL*i'4 Roebel pér-'d'ag
kunnen
"brengen, "Beter
hebben"
óndeJof'f isiacren he'&VZiV bereiken
een sa-—
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. - 2 laris van 40 Roebel per dag en de officieren verdienen zelfs het dubbele.
Even laag als de lonen zijn, zolang en zwaar zijn de arbeidstijden: .. -•
tien uur per dag,waarvan twee voor de staat nom,volgens de wil van kameraad Stalin, het land in staat te stellen de Amerikanen terug te
slaan, die Rusland willen veroveren". Bovendien moeten de werklieden
nog een half uur vroeger op de fabriek aanwezig zijn om de commentaren
van de "Prawda" aan te horen. Wie.niet'oplet, krijgt strenge straf.
Drie dagen hebben de Italiaanse zeelieden in de S.U. vertoefd. Hun bezoek was leerzaam, maar zullen hun ervaringen enige indruk maken op de
'millioenen, die niet met eigen ogen dit aanschouwd hebben en met eigen
oren gehoord hebben? In ITenni's socialistische partij heeft het pro-.
communistische gedeelte nog de overwinning behaaldj Togliatti marcheert
voort.
. - , • " • •
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THIBÜMAL_ VAN_DE ^M
Volgens verklaringen van een gevluchte Bulgaar is op l Februari j.l>
een revolutionnair en internationaal Tribunaal opgericht,' dat bestemd
is om recht te spreken over niet-Russische Communisten,die zich-aan
verraad jegens de Communistische partij hebben schuldig gemaakt.
... T
Er zijn 7 leden en wel 3 Russen, l Bulgaar> l Hongaar, l Pool en l
Tsjech. De beslissingen zijn geheim, terwijl geen officieele mededeling
over het uitgevoerde vonnis wordt gedaan. Het heeft de bevoegdheid de
doodstraf uit te spreken, hoewel' deze straf in Rusland officieel zou
zijn afgeschaft. Het betreft dan ook een partij-rechtbank, buiten het
Sowjet-territoir, waar geen recht gesproken wordt volgens de Wet,maar .
volgens het "Revolutionnalre geweten" van de leden.
De functie van procureur is toevertrouwd aan Generaal Merkoulpy,voormalig Chef van de F.K.V.D. en thans opperbevelhebber van de'gehêime
militie in Centraal Europa en de Balkan.
De eerste processen zullen gevoerd worden tegen Joego-Slavische communi-sten,-'aanhangers va,ii Tit-o en--Albanese conuainust'eii, aanhangers van
Spiro, terwijl voorts Generaal Harkos voor'dit tribunaal zal moeten
verschijnen. Tot de oprichting vaa dit Tribunaal is door de leden van
de Koiainform beslot8n,:terwijl de oowjet-r'o^erders de oprichting, ervan
goedgekeurd hebben tegen de gevaren van de propaganda van "Tito.-ideeen"
achter' het Ijzeren Gordijn.
DE „KQMINFORrl,.LEIDT lTHEOLOGEN_OP.

\~

Door de Eorninforrn zijn onlangs seminaria opgericht, waar agenten een .
solide theologische opleiding krijgen,
. De colleges worden reeds door 3-000 leerlingen bezocht. Zij worden bestemd om de troepen van de pESIinTORM te formeren - het internationaal "
bureau voor'religieuse aa nge Iegenhede n - een-nieuw filiaal van de
Kominform.
' •
De DESI!\!FORM is in hst bijzonder belast in de verschillende landen met
de' progressieve christenen samen te werken. De agenten,, die voor de Latijnse landen bestemd zijn, worden in Theodesia- in de Srim opgeleid;
, die naar.Engeland, West-Duitsland en de Scandinavische landen gaan in
het kasteel SIG-ULDA-in Littauen; een derde opleidingsschool bevindt
zich in Zwieningrad in de omgeving van Moskou voor de agenten voor
ïïoord-Aïaerika; twee andere in Chita en Baraoub in Siberië voor hen, die
het Verre Oosten gaan bewerken en een zesde opleidingscentrum, bevindt
zich in Constanza' in Roemenië voor agenten, die naar Palestina zullen
worden.-gezonden.
Reeds zijn-velen van dergelijke "religieuseri" actief werkzaam.,
GOMT MIST ISGHEffRÖ'BELSCHOLEF.

De T s j e cho s l owaaks e mi ni s't er v an tfnde rwi j s„ Ne j e dly, heeft op het communistisch congres te Praag verklaard,dat het bezoeken van communistische FrÖbelscholen voortaan voor alle kinderen van 5 'jaar en-ouder verplicht zal zijn, opdat ,de opvoeding-tot het, cp^mEmnisme re^ds, iri de ^e
ste levensjaren kan beginnen; Hiertoe zdï"in d"c,^kj^#Ld^ma%ned,'ëtf'een
zuivering van het onderwijzend personeel plaats,<svTndenT
_,.
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KIEST

Vrede en woningen

NEDERLAND!

Een les uit het woordenboek

Dit nummer van „Let op Uw Saeck"
verschijnt aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Binnenkort zal
blijken, hoevelen van om volk de democratie verkiezen boven staats-almacfit,
vrijheid boven dwinglandlj* Dit zijn vier
grote woorden, zult- U misschien denken,
die gemakkelijk uit de pen vloeien. Geef
mi) liever hogere lonen, betere huif'
vesting, minder belastingen, zal menig
lezer oas toeroepen.
Accoord! Wij zijn het meer eens, dan
U wel zoudt denken. WIJ ergeren ons
vaak. iedere week, ja dagelijks, over
misstanden in ons democratisch land.
Wij hebben vele grieven, en steken die
waarempel . niet onder stoelen of banken,
Maar wij verschillen In één kenmerkend
opzicht van de communisten:' Wij beloven geen volmaakte maatschappij. •
Waarom niet? Omdat geen volmaakte
toestanden kunnen heersen zolang de
mens zelf onvolmaakt ta. Wij hebben de
moed deze maatschappij, .zoals w^j hem
hier In Nederland kennen, te aanvaar'
den. met zijn gebreken en zijn uitwassen.
Want wij zijn ef van overtuigd dat alleen de democratie, welke het fcdividu
de grootst mogelijke vrijheid laat* ons
tenslotte zal voeren naar een betere
wereld.
Het nationaal'&ocialisnie heeft - ook
getracht om Duitsland en late? geheel
Europa . een volmaakte maatschappij te
geven. En mlllloenen hebben geloofd,
dat aan Hitler dit zou gelukken, zoak
men ook de overtuiging had, dae~Mus-~*
soKni-Jtalf? In een Ideaa^staat zou ^£bouwen.
Nam Hider niet de„ werkloosheid weg?
Reden in Italië niet alle treinen op
üjd?
•
"
.
_
Zou niet iedere Duitse arbeider een
auto krijgen?
•
Legde Mu&sollni 9ecn prachtige wegen
aan?
;
Van Rusland zeggen de communisten
hetzelfde. Daar is alles ideaal. Niemand
zit om werk verlegen. De productie
komt ten goede aan hét volk. Enorme
gebieden worden in cultuur gebracht De
volksgezondheid verbetert met de dag.
En dat is allemaal te danken aan het
,

De volkeren van Europa hebben aan
den lijve ondervonden op welke wijze
- Hltler en MussoÜni hun Ideale maat'
schappij wilden opbouwen. Ia de scha-'
duw van iedere nieuwe fabriek lag een
concentratiekamp. Langs de nieuwe
autowegen van Duitsland en Italië rijden*
zich de graven vanghen, die hun gewe-

„Nog een paar slagen l"...
dus Lel op Uw Saect
EISLER op vrij» vwlen

De communisten beloven me vrede en
woningen als Ik aan de C, P.N. mijn
stem uitbreng. Mooie woorden, aantrekkelijke woorden. Maar' als het om
woorden van de CJP.N. gaat ben Ik altijd wat achterdochtig. Daarom heb ik
mijn woordenboek maar eens opengeslagen en vond onder het woord vrede: Het
tegenovergestelde van oorlog of strijd;
Goede verstandhouding met iemand;
Rust en kalmte. Ik stond er gewoon
versteld van. Dat kan toch niet? Maar
het stond er zwart op wit. Zouden de
communisten dan zelfs de Nederlandse
taal niet meer machtig zijn?
Dit tegenovergestelde van oorlog en
strijd* is dat soms China waar de rode
legen met behulp van door Rusland geleverde Japanse wapen* en opgestaan
door Sovjet-affici*reE de ene stad na
de andere veroveren?, U dat toros Griekenland waar de rode rebellen nu al
(aren toog hun bloedige guerïlla voortzetten en hierbfl worden geholpen door
Albanese «n Bulgaarse geestverwanten?
Of i» het soma Korea waar met man -en
macht een volksleger uit de grond wordt
gestampt om het zuidelijk gedeelte onder
de voet te lopen? Of Is het som» MaIftfcka waar de roden vonder genade
planters, kooplieden en politieagenten
lafhartig vermoorden? En Wat te leggen
van Birma waar het ook al geen vrede
ts, in ïndonesié waar de aanhangers van
Tan Makkka en Moeso hun gruwelijk
wapenbedrljf voortzetten, zowel liegen
JélndoBe^ë-rs teif, ais ttg«fi de *fe<fcï*
landers. Neen, het' tegenovergestelde -van
oorlog of strijd wordt door de communisten zeker niet in dé praktijk ge*
bracht.
Een goede verstandhouding met
Iemand, zo dacht Ik, dat, moet het dan
zijn. Maar is het een goede verstandhouding als het hoofd van de R.K. kerk
In Hongarije na een comedleachüg proces in de kerker geworpen wordt? Goede
verstandhouding ook te Praag waar de
held van de volksopstand tegea de Nazi's tot levenslange gevangenisstraf
wordt veroordeeld? Goede verstandhouding tn Polen waar het godsdienstig
leven wordt beknot, in Roemenie waar
de gehele liberale oppositie to weggevaagd. Ik werd er mistroostig onder. Er
klopte totaal niets van. Nog slechts één
kans hield ik over om In de vrede van
de communisten te gaan geloven; rust en
kalmte, dat zou het ÜJnF
Ruse en kalmte In Berlijn, waar opgewonden en schietende communisten een

chaos en oorlog zijn het de communisten
die er de oorzaak van zijn. Want vrede
past niet in de tactiek der rode heren.
Zij moeten het hebben van haat. leugen
en bedrog om hun doelstellingen te bereiken, En hieraan geef ik mijn stem
Jtiet
ÏD dié communistische woningen heb
ik ook al niet zoveel vertrouwen. Mijn
woordenboek zegt dat een woning een
onderdak is. Hieronder vallen zeker ook
de kampen in Rusland waar tnillioenen
ongelukkigen een slavenleven lijden, en
de dorpen in de uranïumgebieden van
Tsjechoslawakfje die hermetisch van de
buitenwereld zijn afgesloten. En zo heel
erg best schijnt het met dat onderdak
in Oost-Duitsland ook al niet te zijn.
want maandelijks komen tienduizenden
hun heil roeken In de Westelijke
zones,
Ik ken niet geloven in de communistische woningbelofte. Want een arbeider
die een goede.woning heeft is vooral
in deze tijd een tevreden, mens. En voor
tevreden mensen is er geen plaats ia de
C.P.N,; daar moet men het hebben van
ontevredenheid, ellende en chaos. De
communistische partij heeft geen belang
bij de eponomjpch* vooruitgang van ons
land, Qjfera ïïebben geleerd dat het aantal communistische stemmen daalt naar- mate de economische toestand verbetert.
Snijdt Uzelf dus niet ïn de vingers!
Stoot anti-commimlrtiscK hierdoor
helpt U ons land vooruit en daarmee
- ---

EERSTE NEDERLAAG IS
REEDS GEBOEKT
In Beerta en Mrdwolde verloren
de communisten een raadszetel
Voor dat in de meeste gemeenten .de
verkiezingen plaats vinden is in Beerta,
Midwolde en Finsterwolde reeds beslist
wie voor de volgende vier jaren de burgerij in de raad zullen vertegenwoordigen. In deze gemeenten in het Groningerland was men er vroeg bij. Op 30 Mei
vonden daar de verkiezingen reeds
plaats.
Men w«c er ook vroeg bij om de
communisten hm eerste nederlagen toe
te breo00L. De landarbeiders «a kleine

u- wei zouac oenicea. wtj eryeren
vaak, iedere week, ja dagelijks, ove
misstanden in ons democratisch lam
Wij hebben vele grieven, en steken di
waarerapel. niet onder stoelen of banken
Maar wij verschillen in één kenmerken
opzicht van de communisten:' Wij be
loven geen volmaakte maatschappij. Waarom niet? Omdat geen volmaakte
toestanden kunnen heersen zolang d
roenj zelf onvolmaakt h. Wij hebben de
moed deze maatschappij, zoals wij hem
hier in Nederland kennen, te aanvaar
denr met zijn gebreken en zijn .uitwassen
" Want wij rijn ef van oVertuigd dat al
leen de democratie, welke het tadividu
de grootst mogelijke vrijheid laat.
tenslotte zal voeren naar een betere
wereld.
Het nationaal-sodalisme heeft ooi
getracht om Duitsland en later gehee
Europa een volmaakte maatschappij t
geven. En millioenen hebben geloofd,
dat aan HiÜer dit zou gelukken, zoals
men ook de overtuiging had, dat-Mussofini-Italië in een ideaal-staat zou éitf
bouwen.
Nam Hitler niet de werkloosheid weg'
Reden in Italië niet alle treinen op
üjd?
Zou niet iedere Duitse arbeider een
auto krijgen?
Légde Mussolinf geen prachtige wegen
aan?
Van Rusland zeggen de communisten
hetzelfde. Daar is alles ideaal. Niemand
zit om werk verlegen. De productie
komt ten goede aan bêT volk. Enorme
gebieden worden in cultuur gebracht. De
volksgezondheid verbetert met de dag.
En dat is allemaal te danken aan het
communis me.
De volkeren van Europa hebben aan
den lijve ondervonden op welke wijze
.- Hitler en Mussolini bun Ideale maatschappij wilden opbouwen. In de scha'
duw van iedere nieuwe fabriek lag «n
concentratiekamp. Langs de nieuwe
autowegen van Duitsland en Italië rijden
zich de graven van 'hen, die hun geweEISLER «p vrijt v«ten
tensvrijheid stelden boven het leven, ouder de dictatuur.
EEH LES VOOR RUSLAND
In naam hebben fascisme en nationaalsocialisme afgedaan, maar het wezen
•Onlangs vluchtte de Duitse communist
van fcun systeem leeft voort in het
Gerhard Eisler uit -de Verenigde Staten,
omdat hij daar veroordeeld zou worWant ook in Rusland rusten in de den wegens opruiende actie*.
dorpen tussen de Onmetelijke akkers mllHij wist aan boord vu een Pools
lioenen doden, die neergeknuppeld wer- schip te komen en wilde de wijk nemen
den of een opgelegde hongerdood naar Oost-Duitsland, waar hij professor
moesten sterven. Ook daar -kan de ge- zou worden,
hebne politie het werk niet af en worDe Amerikaanse autoriteiten verzochden dagelijks tallozen naar concentratien F ft" Engeland om Gerhard Eisler in
kampen gesleept. .
uthampton te arresteren en hem weer
„Het lekkerste eten dat in onvrijheid
moet worden genuttigd blijft toch ge- aan de V,S. uitte leveren.
Enderdaad werd Eisler van boord^gevangentakost", meende oud-minister
iaald, doch enkele dagen later weer
AJbarda, Daarom blijft ledere vorm van
ware democratie te verkiezen boven vrijgelaten en niet uitgeleverd'.
„Het Londense Hof van justitie moest
welke dictatuur dan ook.
Ook boven de dictatuur van het pro- zwichten voor de verontwaardiging in de
ktarlaat, die in wezen wordt uitgeoefend wereld", schreef „De Waarheid". '
„De Waarheid" b vrij om te schrijven
door één man,
tiet Nationaal Jongeren Verbond, dat wat zij wlL
dit blad uitgeeft en verzorgt, staat los
Maar zij heeft één ding over bet
van iedere politieke partij. Het wil hoofd gezien, n. l, dat bet RECHT ia een
slechts de belangen van onze nationale
lemocratisch laad als Engeland niet
zaak dienen.
zwicht voor de wereldopinie. Niet voor
Het laat ons onverschillig op welke
Amerikaanse drang en niet voor een
partij U kiest mits U slechts vóór Neverontwaardigde Sovjet-pers.
derland stemt,
Het recht blijft zichzelf.
Wanneer iemand ons aan het buitenEisler was een politieke vluchteling.
land wil uitleveren zal men in het N.J.V.
Daarom werd bij niet uitgeleverd.
een verbeten en hardnekkige -tegenstanDe Sovjet-Unle en alle communisten
der vinden.
de wereld kunnen, daarom nog veel
Dat heeft de N.S.B, ervaren. Dat weet
fan Engeland leren. Het voornaamste b
thans ook de OP.N.
dan misschien wel. dat het RECHT niet
wijkt voor sympathie of antipathie, zoals
Wij vragen U slechts;
dat. in Rusland het geval is.
Kl«t voor de denwcrMlel
De democratische gedachte over vrljieid beeft In Londen gezegevierd, hoeKiest vóór Nederland!
wel
Eisler zeker geen vriendje te van
Kiest AH ia *e4* fmi CJP.N.
*: Britse regering.
B. R
DM fe TP-ffi—h-Hflrr tmUnummt

„Nog een paar slagen!"...
dus Let op Uw Saeck

D,
Landarbeider H, H. Grauwelman uit
de Haarlemmermeer stemt op de CP,N.
Grootvader Best en de heer Mol uit
Amsterdam doen het ook. Hun foto heeft
in „De Waarheid" gestaan. Zij zijn geen
van allen tevreden met de toestand van
vandaag. ,,Daarom stem ik communisten", hebben ze gezegd.
Zij stemmen op de partij, die van Nederland een deel van de Sov)et-Unle
willen maken. Landarbeider Grauwetmon
en de heer Mol willen net als Paul de
Groot geen hand uitsteken als men In
Rusland eens op -het Idee mocht komen
om ons land te annexeren. Grootvader
Beet -is daar te oud voor, maar hij wil
een ..onafhankelijk oude dag" nebben
en niet van zijn kinderen afhangen. „Alleen de communisten zorgen daarvoor**,
zegt hij.
Landarbeider Grauwelman wil. dat
zijn kinderen het beter krijgen en niet ~
net als bij — van hun negende jaar af
moeten helpen <{ 5t/ '•
De heer MoV_,il ^-e jongen» uit
Indonesië terug halen. Daar ü hij zo
enthousiast over, dat hij ze zelf wel met
een schip zou willen halen.
Maar grootvader Best weet niet, dat
de ouden van dagen m Rusland helemaal
van hun kinderen afhankelijk zijn en
zelfs geen twintig gulden van de staat
krijgen.
Landarbeider Grauwelman weet niet,
dat de kinderen la het Sovjet-poradija
van de communisten, hl plaats van op
het land te werken al prachtig kunnen
helpen in de fabriek of vnat leren boe
men een goed soldaat la.
D* heet Mol mot lijn MU «floer vu

versteld van. Lïal kan toch nietf Maar
het stond er iwart op wit. Zouden de
communisten dan lelie de Nederlandse
taal niet meer machtig zijn?
Dit tegenovergestelde van oorlog en
strijd* is dat aoma China waar de rode
legen met behulp van door Rusland geleverde Japanse wapens en bijgestaan
door Sovjet-officleren de ene stad na
de andere veroveren?, Is dat soms Griekenland waar de rode rebellen nu al
jaren laag hun bloedige guerilla voortzetten en hieibfj worden geholpen door
AJbaneie en Bulgaarse geestverwanten?
Of U het ioms Korea waar met man -en
macht een volksleger uil de grond wordt
gestampt om het zuidelijk gedeelte onder
de voet te ïopen? Of Is het soms Malakka waar de roden zonder genade
planters, kooplieden en politieagenten
lafhartig vermoorden? En Wat te zeggen
van Birma waar het ook ai geen vrede
is, in Indonesië' waar de aanhangers van
Tan Makfcka en Moeso hun gruwelijk
WHpenbedrlJf voortzetten, zowel tegen
"de"Tridöneïïërs zelf ats tegen de Neder-?
landen. Neen, het tegenovergestelde -van
oorlog of strijd wordt door de communisten zeker niet !n de praktijk gebracht.
Een goede verstandhouding met
Iemand, zo dacht Ik, dat moet het dan
zijn. Maar to het een goede verstandhouding als het hoofd van de R,K. kerk
in Hongarije na een comedieachög proces in de kerker geworpen wordt? Goede
verstandhouding ook te Praag waar de
held van de volksopstand tegea de Nazi's tot levenslange gevangenisstraf
wordt veroordeeld? Goede verstandhouding in Polen waar het godsdienstig
leven wordt beknot, in Roemenië waar
de gehele liberale oppositie K weggevaagd. De werd er mistroostig onder. Er
klopte totaal niets van. Nog slechts één
fcans hield ik over om in de vrede van
de communisten te gaan geloven; rust en
kalmte, dat zou het zijn!
Rust en kalmte In Berlijn, waar opgewonden en schietende communisten een
alleszins gerechtvaardigde staking trachten te breken, waar opgewonden politieke vergaderingen worden gehouden
met veel eisen, waar de Sovjets ondanks
een aanvankelijk gesloten overeenkomst
blijven "voortgaan het Westen van de
stad te Isoleren. Rust en kalmte, dat zijn
zeker de redevoeringen van de communistische parlementsleden in alle landen
ter wereld, de ophitsende artikelen in
hun pers, de leugenachtige propaganda
van hun radio. Of zouden deze woorden slaan op het beleid van de heren
Gromykp cj. in de organisatie der
Verenigde Naties en op hun zeer vele
veto's? Och, ik had het eigenlijk wel
kunnen weten, een partij die de revolutie
propageert kan moeilijk de woorden „rust
en kalmte" in haar vaandel meevoeren.
Neen, als het om de vrede gaat kan ik
mijn stem niet aan dfc communisten
geven. Overal ter wereld waar gevechten
geleverd worden, waar onderdrukking isP

de '„koloniale oorlog" heeft nog nooit
gehoord hoe in Indonesië de ene bandietenbende de andere te vlug af U om de
bevolking uit te plunderen.
Grootvader Best, landarbeider XSrauwelman en de heer Mol hebben blijkbaar
nooit een andere krant gelezen' dan' „De
Waarheid". Zij stemmen communist omdat ze niet beter weten.
Maar de arbeider met verstand kijkt
beter uit zijn ogen. Hij Is gewend zelf
na te denken. Hij laat zich niet in de
luren leggen en stemt op een partij, die
de eigen Nederlandse belangen behartigt
En hij zegt tegen al de mensen wier
foto in „De Waaitieid" staat
„ Ik laat me niet beetnemen. Daarom
«ton Oc GEEN

de tcampeii in Rusland waar milüoenen
oagelukkigen een sla ven) e ven lijden, en
de dorpen in de uraniumgebieden van
Tsjechosbwakije die hermetisch van de
buitenwereld zijn afgesloten. En zo heel
erg best schijnt het met dat onderdak
in Oost-Duitsland ook al niet te zijn.
want maandelijks komen tienduizenden
hun heil zoeken In de Westelijke
zones.
Ik kan niet geloven tn de communistische wccdngbelofte. Want een arbeider
die een goede .woning1 heeft is vooral
ia deze tijd een tevreden mens. En voor
tevreden mensen is er geen plaats in de
C.P.N.; daar moet rnea het hebben van
ontevredenheid, ellende en chaos. De
communistische partij heeft geen belang
bij de econom^chè vooruitgang van ons
land. Cijfers hebben geleerd dat het aantal communistische stemmen daalt naarmate de economische toestand verbetert.
Snijdt Uzelf dus niet in de vingers!
Stemt anti-comnuAlBtisca, hierdoor
helpt U ons land vooruit en daarmee
U«li.
—
-B: K.

EERSTE NEDERLAAG IS
REEDS GEBOEKT
In Beerta en Midwolde verloren
de communisten een raadszetel
Voor dat in de meeste gemeenten .de
verkiezingen plaats vinden is in Beerta,
Midwolde en Finsterwolde reeds beslist
wie voor de volgende vier jaren de burgerij in de raad zullen vertegenwoordigen. In deze gemeenten in het Groningerland was men er vroeg bij. Op 30 Mei
vonden daar de verkiezingen reetls
plaats.
Men wa* «r ook vroeg Wj om de
comnnmirtea hun eerste nederlagen toe
te brengen. De landarbeiders ca kleine
nrfddeflatanders «bar ia het hoge Noor'
den hebben begrepen, dat de CJP.N. bun
belangen niet behartigt, doch decfate
aanstuurt op ontevredenheid en tenslotte geen hand uitsteekt om on* laad
er weer bovenop te helpen.
In Beerta, waar de communisten vier
jaar liron de meerderheid in de y ""»•**••raad hadden, verloren zij ££n zetel «n
zagen daarmee h^un overheersende poIn Midwolde verviel de eaige OPJMzetel in de^r^ad aan de C-H.U.
In Finsterwolde bleef de tootand onOgenschijnlijk zijn de uitslagen in deze
drie Groningse genieenten niet belangrijk, Vergist U echter niet!
In de veenkoloniën heeft de : CRN.
en baar mantelorganisatie, de E.V.C.,
alles op alles gezet om een overwinning
te behalen. Goed. geschoolde propagandisten zijn er heen gestuurd, doch de
Groningers hebben zich niet laten ompraten.
Zij hebben de holle Jeuzen van de
C.P.N. doorzien en stemden liever op
een partij, die betere waarborgen biedt
voor de democratie.
Dit strekt tot voorbeeld voor het gehele land.
Van Beerta begint -de victorie!

Wij roepen eensgezind
Geen communisi
aaa hei bewind

; Stajik .;t7Opr dank
Gebruik Uw gezond

Amerikaans voedsel hééft
Rusland gerecl
S

Geen communisme-

E

EN der struikelblokken in de hedendaagse wereldpolitiek Is het Marshal!Tsjechoslowakije beleefde
Plan. De „Pravda"* bet „waarheidslievende" orgaan der Russische communistische partij, ziet het Amerikaanse hulpprogramma als ,,de grijnzende smcit
- ; . «en „invasie" , .
van het imp*rialirtische aasdirt, dat zich achter lieflijkineengestrengeldeólijftakjö
verbergt". Maar hoe Ican bet bolsjewisme vergeten dat dit zelfde „grijnzende
aasdier" in de jaren 1921 en 1922 millioenen Russen van de hongerdood beeft Vergissing, die velen de vrijheid kostte
gered?, — Typerend voor on» tiM zijn -de woorden, waarmee de Raad yah
Het orgaan van de Tsjechische vluchCommissarissen zijn. f.diep&evoetde dank en erkentelijkheid? jegens hét Westen
telingen in Parijs, geredigeerd dóór de
tdtsprak. „Het volk-van de US-R.R.", zo verklaarde deze hoogste Russische
oud-minister dr. 'H. Ripka en dr. Koregeringsinstantie in het voorjaar van ,1923, „zal het door de Amerikanen gelanvarna van de Karel-universïteit, meldt in
Xeerde holpprogramina nooit vergeten.' He-t zal de verleende hulp ten allen tijde
een van de laatste nummers:
als een bewijs van eeuwige vriendschap tussen twee volkeren blijvtn zien,"
Kortgeleden was een Amerikaans
legervliegtuig gedwongen een noodlanDe kunstmatige muur,, welk* de Rusnodtge hulpmiddelen voorzien, maar
ding
te maken in de .buurt van Dosen om hun land hebbén opgetrokken,
tevens — belangrijker nóg — de tot stilmazlice, een plaatsje bij de zuidwestewas in 192) al zó ondoordringbaar, dat
stand gebrachte medische wetenschap
lijke
grens
van Bohemen. Op verzoek
de buitenwereld zo goed als niets van de
nieuw leven ingeblazen.
van de Amerikaanse.ambassade in Praag
heersende hongersnood in het gebied van
gaven de Tsjechische autoriteiten verde Beneden-Wolga vernomen had. ZeOnteerd en vergeten gunning aan een hulpcolonne om het
ke r, men wist da t het land door een
Tsjechisch grondgebied te betreden. De
grote droogte was geteisterd! dat de reAmerïkaansche luchtmacht zond een
Vijf honderd mensen Van een volk,
gering op onverantwoordelijke wijze
flink aantajx"'to*s en y^ra de Ameridat nu door een gewetenloze voorlichting
graan had gevorderd en dat het distrikanen
werdf
^jgnat^
;erwijl zij het
wordt verguisd, hebben met veronacht'
butie-apparaat onbekwaam eb corrupt
land „binnendrongen * "iangs dezelfde,
zaming van eigen belangen de jeugd van
was. Maar toch kwam Maxim Gorki's
weg'en,
die
generaal
Patton
bij
Rusland -— haar toekomst r— van de
oproep aan' „alle eerlijke mensen -'in
vrijding in 1945 had gevolgdhongerdood gered. Uit zuiver humaniAmerika en Europa" als een donderslag
de
zich
het
nieuws,
dat
„HE
taire overwegingen hebben deze •.ambij; heldere hemel: „Kom te hulp bulten'
gonnen". De volgelingen van de
bassadeurs" twee jaap lang in - den
landers, wij sterven!"
patriottistische Tsjechische organi
vreemde, verkeerd en dagenlang onder
ED de buitenlanders kwamen....:.
de z.g. „Qiods", reageerden op d
de' slechtste omstandigheden gereisd. Jn
Binnen enkele weken 'zette de eerste
de wijze als de bevolking van Pr^Sg in
Het najaar vochten re tegen modder en
Amerikaanse hulpmissie (de A.R.A')
Mei '45, toen de Amerikanen kwamïn
regen en in de winter tegen koude en
voet op Russische bodem en kwamen de
om West-Bohetqén van Duitsers t* zuisneeuw. Overdag reden ze in7 onvereerste schepen met voedsel, medicamenveren. In verschillende steden en dorpen'
warmde treinen of hotsende boerenkarten en kleding in de' Zuid-Russische habegon het vohV af te rekenen met 3e'
ren en 's nachts sliepen ze in oncomforvens aan. 460 Amerikaanse • vaartuigen,
communisten', .terwijl de rode • heren, 'die
tabele hutten of onder de blote hemel.
uitsluitend geladen met hulpgoederen,
op het groene kussen zaten, werden afGeen mens heeft deze- Jonge Amerika* werden in de loop van 1921 en 1922 in
gezet. Door de regering in Praag • moes- •
nen beklaagd, maar hun werk dat. ze in
Rusland gelost, 72.000 wagons dender-,
ten speciale eenheden grenspolitie naar
dienst der mensheid en het gehele Rusden over de slecht onderhouden spoor'
de" bewuster*treek worden gezonden om
sische volk hebben verricht, is onteerd
rails naar de bedreigde gebieden.
dé rode macht te herstellen. Het aantal
en vergeten. Dezelfde kinderen, die eens
17,000 gaarkeukens verstrekten dagelijks
gearresteerde burgers bedroeg reeds na
door deie „aasdieren" werden gered,
drie maaltijden aan meer .dan tien nulenkele dagen ruim 600. Men had te vroeg
vertrappen nu in overmoed de eens belioen Russische kinderen en 16.000 h<?sgejuicht
toonde naastenliefde
en de vrede.
pltalen werden van de broodnodige medicamenten voorzien.

Kranten als verband
Een maand- nadat Gorkis omroep in
het Witte Huis had weerklonken; arriveerde de directeur'generaal van de lm~
provisorisch opgezette AJR;A\ Wjlliam
N.^HaskelI, met twintig'van zijn: assistenten in Moskou. Vijf honderd anderen
waren onderweg.:,... Toen deze kleine groep van haar eerste ïnspectietocht in de omgeving van de
Beneden-Wol ga terugkeerde, telegrafeerde de missie-leider naar + Washington,
dat Rusland geteisterd werd -door een
hongersnood, welke, haar weerga nog
niet in de wereld had gevonden. Het
enige voedsel dat vopr vjjf en twintig
milhoen mensen beschikbaar: was, bestond uit gras, boomschors en eikels.
Over de uitgestrekte Wolga-vlakten
trokken duizenden hongerende vluchtelingen rond en jn de dorpen vochten
mannen en vrouwen om de nog overgebleven -honden en katten. ..Haat, nijd en
achterdocht vulden de harten der ongelukkigen en . kannibalisme en .misdaad
vierden hoogtij. Door gebrek aan orga-

Vier zegels plakken
Bij het grootste deel van „Let op Uw Saeck'^zyn dit keet
vier plakzegels gevoegd. De bedoeling hiervan ts, daf Ader,
die het blad ontvangt, déze zegels opplakt om zodoende onze
actie tegen het communisme te steunen Bij honderdduizenden
zijn zij gedrukt et; verspreid, door millioenen ogen dienen zg
te worden gelezen.
Wij doen hiermee op ieder, die ons werk wil -steunen, een
beroep>Zij, die menen, dat zij meer van deze zegels kunnen
gebruiken, kunnen deze aanvragen bij on$ Centraal Bureau,
Postbus 3 7 D e n Haag,
' • • • ' •
Een kort briefje of briefkaart je en U ontvangt ze franco
thuis.

Verdoolde kameraden

't Communisme en de jeugd
Het gezin te de spil waar ons volksdeel I). Ziehier wat Lenin daaronder
Jeven om draait, daar twijfelt niemand
verstond: „De dictatuur van het prolei- aan. Vanda.arj.opk h.e£ algemeen erkende
tariaat is een macht die door geen enkele
ijelang vanCgö^^êTvV^ud^en'^-.-het
u-et wordt begrensd, door geen enkele
; gezin, niet alleen omdat dit Het dageh'pts
regel wordt .beperkt -ei? die steunt op het
geweid'V .^Leninistische kwesties).,-Het
•lê*en zoveel caangetja^pier-maakt, maar
i'öpral omdatVhierdopr dè"^arootste ~zé?
is dus deze tyran, die hét geweld als eni. kerheid wórdt, "verkregen voor het '_Opge wet kfnt, die de Kotnsomol moet dieP -groeien van de kinderen to£goede staatsnen.
-"
' " • - . . .
•".''•.-''.
E&rgers, tot flinkei waardevolle leden
De eeVstè plicht -van de Kómsomol'ts'
van de maatschappij! .De opvoeding van
dan ook de tegenstand&rs: van* het regiem
de jeugd wordt over het algemeen niet
op te sporen. Als rnen de redevoeringen
uitsluitend door de ouders verzorgd, ook
van de l ei ders en dagbl adartikel en
de Kerk en - d e Jeugdbeweging spelen
moest' geloven, zouden deze vijanden on.hjerin. een rql. .
;
^.telbaar zijn; zelfs na. dertig, jaar .SovjetNu trachten vele politieke' partijen
paradijs. Een vijand *an liet regime is
onder het motto „Wie de Jeugd beeft,
niet alleen hij die er tegen samenzweert,
heeft de toekomst", door middel van
niet alleen hij die er kritiek op uitoefent
door hen geleide of gesteunde jeugdmaar ook de wetenschapsmens die ef op
organisaties het opgroeiende geslacht
biologisch gebied andere gedachten op
voor hun systeem te winnen. Dit doen de
na houdt dajij het Centraal -Comteé der
K.V.P., de Partij v. d. Arbeid, de V.V.
Partij, de -dichter, wiens-'poëzie niet op
D., de AnÖ-Revolutionairen. de Cbristehet leninistisch-stalinisme is afgestemd.
HJk-Historischen, de communisten. Men
Tegen al deze vijanden moet de strijd
kan er over Wisten of dit juist is of niet.
hardnekkig worden gevoerd en hier
Moet de jeugd al in eet bepaalde pospeelt de Komsómol een voorname rol,
litieke richti-.g worden opgevoed, of
welke reeds op school begint.
kweekt men dan alleen maar jonge beethoofden die de beperktheid van hun
Dom en lui
ideeën niet kunnen inzien? Het is niet de
bedoeling van dit artikel op deze vraag
De
Komsomols
maken
dikwijls de poeen antwoord te geven.
sitie van de leerkrachten volkomen onEr is echter een ander punt dat in ilit
houdbaar;
de
Sovjet-pers
begint zich
verband alle aandacht verdient. In een
zelfs te verontrusten over deze ketterdemocratisch. geregeerd land als Nederjagers, voor wren de wetten geen gelland kan iedere politieke partij zijn eigen.
ding hebben. Zo séhreef de ..Oetsjitelsjeugdorganisatie oprichten, een ieder
kaya Gazeta'-' (no. l 7-1-1940}. „Tij^wordt de Vrijheid gelaten "zich daarbij
dens een bijeenkomst der leerkrachten
riianPte.-s luiten of niet. In een dictatoriaal
van de - 316e school van Moskou, bei5èrfegéer1d land is dat anders. In Hïtlerklaagden de leraren zich met veront"Düitslsïrjd was deelneming aan de Hitïerwaardiging
over het feit, dat de KomjugÓB|i;,van 10 tot 19 jaar verplicht, in
somoli op de meest ergelijke wijze de
bét .tegenwoordige Spanje van generaal
reglementen overtreden, de orders van
Franco en in de Sovjet-Unie is dit niet
de leraren niet uitvoeren, zich tegen hen
hej geval, doch zijn buiten de fascisitverzette^ en kritiek uitbrengen op de
sche.
respectievelijk
communistische
aan de leerlingen gegeven cijfers." Het
jeugdorganisaües geen andere jeugdgroeverwekt
dan jx>k geen verwondering als
peringen toegestaan. Aangezien het in
men hoort dat deze' jeugd veelal dom en
deze landen maatschappelijk een groot
lui is.
fvoordeel betekent, lid te zijn van de
Stalin schrijft in „De Communistische
~st3a&-jeugdverenigiïig en de ouders op
JeugdV„Men zegt dat de communistialle. mogelijke wijzen geprest worden tot
sche studenten weinig vorderingen mahet aanvaarden varr.het lidmaatschap
ken in hun studies. Men zegt dat ïij, ia
voor hun kinderen, worden zeer' velen
dit opzicht vergeleken met de partijlozeji
tegen hun zin Hierin gedreven.
zeer
ten achter staan. Men zegt dat de
.De enige Russische jeugdbeweging is
communistische stilden ten zich liever met
het
Communistisch^ Jeugd verbond"
„hoge
politiek" inlaten en tweederde van
(Kotpmoenist^tsjeskoye Soyoez Molodeji)
hun tijd Jn eindeloze debatten verkwik /
beter bekend onder de'-afkorting „Komten.... Is dat alles waar? Ik geloof
.sobio!". Naar aangenomen Wordt telt zij
van ja."
twintig nulhoen leden, rln ,werkelijkheid
waarschijnlijk veel minder. In de „Komsómol" wordt de jongens en meisjes de
Ook hier
leer van Lenin bijgebracht. Het fe beMaar genoeg over de Sovjet-Uaie.
langwekkend eens- te zien wat dit betekent.
;;
Ook in ons eigen land bestaat een kleine
Stalin schreef dat de Komsomól; „een
communistische jeugdorgamsatiè, het'z.g.
„Algemeen Nederlands Jeugdvérbopd"
drijfriem, van de dictatuur van het pro(A.N.J.V.). Het ka rak te. van deze verletariaat is" (Leninistische kwesties.
eniging doet in veel denken niet alleen
aan de „Komsomol" maar meer nog aan
kijken en rustig nadenken over deze
dé „Hitler' Jugend". Men leze slechts
kleinigheid: U bent geen persoonlijkheid
bun blad „EEN^.
meer, U heeft UW rechten als mens
'Wat hierin direct opvalt Is dat alles
verloren.
•= •
wat in Nederland gebeurt of ia gebeurd,
.'Ja, maar dan hebben wij toch zelf
slecht, voos, rot is en de Sovjet-Unie in
de macht?" ruit gij uitroepen.
ieder artikel luide geprezen wordt en ak
Dat dachten die Duitse arbeiders ook.
een ideaal land van uitsluitend gelukkige
Nazi-Duitsland was immers óók een
mensen wordt voorgesteld. Herinnert U
,;volksstaat'7 lëSer dacht, dat hij iets tr zich „Volk en Vaderland", jiet blad van
zeggen kreeg, maar in Werkelijkheid
de N.S.B.7 Dat gaf een zelfde geluid,
maakte Hitler de dienst uit. Mondhoualleen was daar de heilstaat: Duitsland.
den, stram «taan, gehoorzamen l
'Is het niet droevig als mensen zo weinig
In Rusland heet die Hitler alleen
geloof hebben in eigen kracht, in eigen
Stalin,-maar dat 1$ dan ook,het enige
cultuur, werkkracht, organisatievermoverscfaU De heer' Mblotoy :i— geen
gen en intellect, zo weinig vertrouwen

oproep aan ..alle eerlijke mensen ~in
Amerika en Europa" als' een donderslag
bij heldere hemel: „Kom te hulp buitenlanders, wij sterven!"
En de buitenlanders kwamen
Binnen enkele weken zette de eerste
Amerikaanse hulpmissle (de A.RJt)
voet op Russische bodem en kwamen, de
eerste schepen met voedsel, medicamenten en kleding In de Zuid-Russische havens aan. 460 Amerikaanse vaartuigen,
uitsluitend geladen met hulpgoederen,
' .werden ui de loop van 1921 en 1922 in
Rusland gelost, 72.000 wagons denderden over de slecht onderhouden spoorrails naar de bedreigde gebieden.
17.000 gaarkeukens verstrekten dagelijks
drie maaltijden aan meer .dan tien millioen Russische kinderen en 16.000 hqspïtakn werden van de broodnodige medicamenten voorzien.

Kranten als verband
Een maand nadat Görki's omroep in
het Witte Huis had weerklonken, arriveerde de directeur-generaal van de Improvisorisch opgezette A-R^A-, William
N;sHaskell, met twintig" van zijn assistenten in Moskou. Vijf honderd anderen
waren onderweg.'.—
Toen deze kleine groep van haar eerste inspectietocht ui de omgeving van de
Beneden-Wblga terugkeerde, telegrafeerde de missie-leider naar ^ Washington,
dat Rusland geteisterd werd door een
hongersnood, welke haar weerga nog
niet in de •wereld had gevonden. Het
enige voedsel dat voor vijf en twintig
milËoen mensen beschikbaar was, bestond uit gras, boomschors en eikels.
Over de uitgestrekte Wolga-vfakten
trokken duizenden hongerende vluchtelingen rond en in de dorpen vochten
mannen en vrouwen om de nog overgebleven -honden en katten. .Haat,, nijd en
achterdocht vulden de harten der ongefukkigen en kannibalisme en misdaad
vierden hoogtij. Door gebrek aan organisatie stonden de voedselarabtenaren
machteloos tegenover de steeds chaoti*
acher wordende toestand.
Ten hemel schreiend waren de toestanden in de ziekenhuizen. De medische
wetenschap stond wat kennis betreft op
't zelfde peil als . tijdens de wereldoorlog, terwijl de zieken door gebrek aan
hulpmiddelen op bijna primitieve wijze
werden behandeld. Zeep. desinfectiemiddelen en instrumenten waren in 't ge'
heel niet aanwezig en. operaties •werden
zonder narcose uitgevoerd. Wonden
werden vaak met uit oude kleren getrokken paardenhaar toegenaaid of met krantenpapier verbonden.
Ook hier greep de A.R A. krachtig In.
Medicamenten en instrumenten ter waar'
de van twintig millioen gulden werden
onder de Russische ziekenhuizen verdeeld, terwijl de nieuwste medische tijdschriften doktoren en verpleegsters een
beeld gaven van datgene, wat ze In de
loop van zeven jaar hadden gemist. Toen
de hulpmissie na volbrachte taak het
land verliet, had ze dan ook niet alleen
alle Russische hospitalen van de hoog-

Rusland — haar toekomst ~- van de
hongerdood gered. Uit ruiver humanitaire overwegingen hebben deze „ambassadeurs" twee jaar- lang in - den
vreemde, verkeerd en dagenlang onder
de slechtste omstandigheden gereisd. In
tiet najaar vochten ze tegen modder-en
regen en in de winter tegen koude en
sneeuw. Overdag reden ze in7 onverwarmde treinen of hotsende boerenkat
ren en 's nachts sliepen ze in oncomfortabele hutten of onder de blote hemel.
Geen mens heeft deze jonge Amerikanen beklaagd, maar hun werk dat ze in
dienst der mensheid en het gehele Russische volk hebben verricht, is onteerd
en vergeten. Dezelfde kinderen, die eens
door deze „aasdieren" werden gered,
vertrappen nu in overmoed de eens betoonde naastenliefde
en de vrede.

wegen, die generaal Patton bij d«."t«if*
wijding in 1945 had gevolgd, vensp^ïd.-?
de zich het nieuws, dat „HET was "té-'
gonnen". De volgelingen van de meest
patriottistische Tsjechische organisatie,
de x.g. „Chods". reageerden op deZèïf-1
de wijze als de bevolking van Praag in
Mei '45, toen de Amerikanen kwamen
om We&t-Bohemj*n van Duitsers té-zuiveren. In verschillende steden en dorpen
begon het volk af te rekenen met '.de'
communisten;-terwijl de rode heren, die
op het groene kussen zaten, werden afgezet Door de regering in Praag moesten speciale eenheden grenspolitie naar
de bewuste «treek worden gezonden om
dé *ode macht te herstellen. Het aantal
gearresteerde burgers bedroeg reeds na
enkele dagen ruim 600. Men had te vroeg
gejuicht
. _. l

Vier zegels plakken
Bij het grootste deel van „Let op Uu> Saeck" 'zijn 'dit keet
vier plakzegels gevoegd. De bedoeling hiervan is, daf tedet,
die het blad ontvangt, déze zegels opplakt om zodoende onze
actie tegen het communisme te steunen. Bij honderdduizenden
zijn zij gedrukt en verspreid, door miliioenen ogen dienen, zij
te worden gelezen.
,v • .Wij doen hiermee op ieder, die ons werk wil steunen, een
beroep.-Zij, die menen, dat zij meer van deze zegels kunnen
gebruiken, kannen deze aanvragen, bij ons Centraal Bureau,
Postbus 37 Den Haag,
•.
' •
Een kort briefje of briefkaartje en U ontvangt ze franco
thuis.

Verdoolde kameraden
Laat ons er geen doekjes omwinden:
De arbeider, die klein behuisd en
schriel betaald de zware druk van de
na-oorlogse " tijdsomstandigheden moet
weerstaan, komt er licht toe om tn zijn
balorigheid te redeneren: „Niet een partij heeft mfj een redelijk bestaan opgeleverd. Ik weet niet hoe ik aan een paar
schoenen voor m'n jongens moet komen,
mijn vrouw sappelt van vroeg tot laat
en nog hebben we geen lakens op bed.
ik ga het maar eens met de communisten
proberen, want Rusland is in ieder geval een arbeidersstaat, al heerst er dan
geen democratie, liever schoenen dan
democratie!"
(
Ja. het leven is moeilijk, kameraden!
Geen land wordt ongestraft in een oorlog betrokken. Oorlog betekent o.a.; jarenlang krom liggen om de schade te
herstelten. Het is Hitler's vervloekte
schuld, dat wfj in deze treurige situatie
zEJn gekomen.
Maar — is het niet wat zonderling o»
dank zij Hitler communist te worden?
Meent gij werkelijk, dat bet Sovjetsysteem een middel tegen alle maat-

Wilt U ons blad regelmatig gratis ontvangen?
Wenst.U meer dan één exemplaar ter verdere verspreiding te
ontvangen?
Stuurt dan dit'formulier op naar Postbus 37 te Den Haag.
Naam:
wonende (straat)
**..
te (plaatsnaam)
»
zou het op prijs stellen regelmatig
(aantal) exemplaren van „Let op Uw
Saeck !" te ontTangen.

schappe)i}ke{
i^flf-f
De Russische arbeidei — zo hij kon
spreken! — zou het U beter vertellen!
Hij zou H zeggen, dat hij zijn hoogste
goed verloren heeft: De Vrijheid.
.Het communisme komt neer op staatsslavernij ia haar afschuwelijkste vorm.
De arbeider in Rusland ie — precies
als de Duitse arbeider van 1933 tot
1<H5 — geen baas over zichzelf. Hij
mag zijn eigen werkplaats, zijn eigen
woonoord zelfs, nie.t kiezen. Waar de
oppermachtige Staat hem nodig heeft,
daar wordt hfj heengestuurd. De staat is
in het algemeen al;geen prettige werkgever, omdat een ajrbeider zijn machtigste wapen, de staking, niet tegen hem
kan hanteren. Maar als die Staat het
aUéen voor het vertellen heeft, niét gecontroleerd en gecritlseerd door een vrije
volks vertegenwoordiging en een vrije
pers. dan ontaardt de Staat in een
tyran. En gij, West-Europese arbeider.
zou dit minder geyillig verdragen dan
Uw Russische klaasegenoot, die van de
Tsaristische tyrannte in de rechteloosheid van de S'
til
komen. Van de
wal in de sloot. -w|V- -*oonlijke vrijheid
heeft de arme vent (nooit gekend.
:Stel U reus even; voor, dat in Nederland de Sovjet oppermachtig werd. U
bent b,v. havenarbeider in Amsterdam.
Maar de Staat vindt het nodig dat U
naar Delfzijl gaat Dan gaat U naar
Delfzijl. In één arbeidskamp. Loon,
werktijd, rechtspositie — Vadertje Staat
zal het wel regelen. U bent de enige die
niets te vertellen heeft. Wenst U zich
niet aafa die volkomen slavernij te onderwerpen, dan heeft de Staat nog wel een
ander kamp voor U ingericht Dan
kunt U achter prikkeldraad tegen de rug
van een gewapende schildwacht aao-

- jeUgdorganisatie oprichten, een ieder
;-wordt de vrijheid gelaten zich daarbij
1 jaa.ri te. stuiten of niet. In een dictatoriaal
,?,geregeerd land is dat anders. In Hitler-Düitsland was deelneming aan de Hitler-jugcad,,van 10 tot 19 jaar verplicht, in
Set /tegenwoordige Spanje van generaal
Franco en in de Sovjet-Unïe is dit niet
hef geval, doch zijn buiten de fascisitsche.
respectievelijk communistische
jeugdorganisaties geen andere jeugdigroepèringen toegestaan. Aangezien het in
•deze landen maatschappelijk een groot
.voordeel betekent, lid te zijn van de
staats-jeug d vereniging en de ouders op
aJlé mogelijke wfjzea geprest worden tot
het aanvaarden van'. het lidmaatschap
voor hun kinderen, worden zeer' velen
tegen hun zin Hierin gedreven.
De enige.^Russische jeugdbeweging is
het
.iCommünisöscru Jedgdverbond"
-(Kbïpmoenistitsjeskoye Soyoez Molodeji)
beter bekend' onder de .afkorting „Kom-sorripl". Naar aangenomen wordt telt zij.
twintig millioen leden, in werkelijkheid
.waarschijnlijk veel minder. In de „Komsbmol" wordt de jongens en meisjes de
leer van Lenin bijgebracht. Het is be. langwekkend eens te zien wat dit betekent.
Stalin schreef dat de Komsomól: „een
drijfriem van de dictatuur van het proletariaat Is" (Leninistische kwesties.
kijken en rustig nadenken, over deze
kleinigheid: U bent geen persoonlijkheid
meer, U heeft Uw rechten als mens
verloren.
,!ja, maar dan hebben wij toch zelf
de macht?" zult gij uitroepen.
Dat dachten die Duitse arbeiders ook.
Nazi-Duitsland was immers ook een
„Volksstaat'7 Ie3er dacht, dat hij iets te^
zeggen kreeg, maar in werkelijkheid
maakte Hitler de dienst uit. Mondhouden, stram staan, gehoorzamen!
In Rusland heet die Hitler alleen
Stalin, • maar daf is, dan ook, het enige
verschil.' De heer' Molotov '— geen
kleine jongen dus! -^ meende ook iets
te zeggen te hebben. iMaar plotseling
verdwijnt de heer Molotov van het toneel. En Jozef Stalin is niemand verantwoording schuldig. Zijn woord is wet.
Heerst er socialisme In de Sovfet-Unie?
*t Kan zijn,' maar dan toch een soort
socialisme, waar een Nederlandse arbeider niet van terug zou hebben. Het
communisme stoort zich namelijk niet
aan het wezenskenmerk van het soda'
lisme: Respect voor.de mens,
Het kapitalisme heeft grote fouten. Zij
worden echter overtroffen door de fouten van het Sovjet-systeem. Want als
gij thans de deur van Uw fabriek. Uw
werkplaats. Uw kantoor, achter U dicht
doet, dan zijt ge vrij man. Uw baas
heeft niets meer over U te zeggen. Gij
kunt luisteren naar de radio van Uw
keuze, lezen de krant van uw keuze, U
organiseren in de vakbond van uw
keuie. Door het jarenlange worstelen
der democratische arbeidersbeweging
zijn er sociale voorzieningen — ziektewet, ïnyaEiditeitswet, werklozenuitkering,
vacanüe-regeling, straks bedrijfsorganisatie, beschermde collectieve arbeidsovereenkomsten, wat al niet! — tot
stand gekomen; die de Sovjet-arbeider
afgunstig zouden maken ^- en die de
geknevelde Sovjetpers dan ook zorgvuldig verzwijgt Gij leeft, ondanks de
ellendige nasleep van de oorlog, ondanks
het kapitalisme, beteV dan Uw Russische kameraden.
Eo bovenal: gij zijt een vrij mens! De
Sovjet-arbeider komt nooit onder de
dwang van de alleen-heersende Staat
uit. Niet binnen en niet buiten de fabriek. Hij is een willoze slaaf.
Drie weken Sovjet-systeem in Nederland en alle arbeiders zouden er grondig van genezen zijnl.

kaya Gazeta" ( n o ^ - M j L T i j dens een bijeenkomst der leerkrachten
van de 316e school van Moskou, beklaagden de leraren zich met verontwaardiging over het feit, dat de Komsomals op de meast ergelijke wijze de
reglementen overtreden, de orders van
de leraren niet uitvoeren, zich tegen hen
verzetten en kritiek uitbrengen op de
aan de leerlingen gegeven cijfers." Het
verwekt dan-ook geen verwondering als
men hoort dat deze: jeugd veelal- dom en
lui is.
Stalin schrijft In „De Communistische
Jeugd**!* „Men zegt dat de communistische stadenten weinig vorderingen maken in hun studies. Men zegt dat zij, in
dit opzicht vergeleken met de partiflozen
«er ten achter staan. Men zegt dat de
communistische studenten zich liever met
„hoge politiek'-'' inlaten en tweederde van
hun tijd ïn. eindeloze debatten verkwik
ten..... Is dat alles waar? Ik geloof
van ja/'
Ook hier
Maar genoeg over de Sovjet-Unie.
Ook in ons eigen tand bestaat een kleine
communistische jeugdorganisatiê, het z.g.
«Algemeen Nederlands Jeugdvérbond"
(A.NJ.V,). Het karakte. van deze* „vereniging doet in veel denken niet alleen
aan de „Komsomól" maar meer nog aan
de „Hitler Jugend". Men leze slechts
hun blad „EE1£.
'Wat hierin direct opvalt is dat aües
wat in Nederland! gebeurt of is gebeurd,
slecht, voos, rot is en de Sovjet-Unie in
ieder artikel luide geprezen wordt en als
een ideaal land van uitsluitend gelukkige
mensen wordt voorgesteld. Herinnert U
sich „Volk en Vaderland", het blad van
de N.S.B.? Dat gaf een zelfde geluid,
alleen was daar de heilstaat: Duitsland.
Is het niet droevig als mensen zo weinig
geloof hebben in eigen kracht, ïn eigen
cultuur, werkkracht, organisatievermogen en intellect, zo weinig vertrouwen
in eigen volk dat alleen een ander, ver
land goed, beschaafd, ontwikkeld en
vooruitstrevend v kan worden genoemd?
Het zou aanbeveling verdienen als deze
lieden eens onpartijdige, buitenlandse
oordelen over ons land lazen, misschien
zouden zij dan wat minder laatdunkend
over hét Nederlandse volk oordelen.
In deze geest van verheerlijking van
het Russische en minachting voor het
eigene, tracht dé communistische jeugdvereniging haar leden op te voeden. Men
speculeert op het feit dat de meeste
jongeren onvoldoende weten van de
ware toestanden in het Sovjet-paradijs
en daardoor gemakkelijk in de waan
gebracht kunnen worden dat het leven
in een communistische maatschappij aantrekkelijker zou zijn dan in de democratische. Het is om deze reden dat hier
een waarschuwend woord moet klinken.
Ouders, houdt Uw kinderen verre van
de
communistische jeugdorganisatie!
Laat hen niet vergiftigen met on-Nederlandse, onwaarachtige en onwaardige
theorieën. En gij. Jeugd van Nederland,
•stelt je te weer, Jaet niet op dit mooie,
eigen land trappen door slaafse verheerlijkers van Moskou. Wij, Nederlanders,
zijn waarachtig wel mans genoeg om
hier de.zaak te klaren, om de gevolgen
van de oorlog te overwinnen en misstanden uit te snijden. Daar hebben wij
geen Russische methoden voor nodig!
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Communisme kiezen
= vrijheid verliezen
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A.C.-Actia,N.J.V.

LET OP UW SAECK
Stadgenoten!

Nederlanders!

Op 26 APRIL gaat gij uw stemplicht vervullen. Gij
hebt hierbij te kiezen tussen democratie en dictatuur.
Wanneer gij nw stem geeft aan de Communistische
Partij Nederland (CJP.N.), bedenk dan dat ge NIET
op een Nederlandse politieke partij stemt, doch op een
filiaal van Moskou, waarbij Gerben Wagenaar en Paul
de Groot als zetbezen optreden.
Wat DICTATUUR betekent, weet? ge nog uit de jaren
1940—1945, namelijk

Langzaam maar zeker herstelt ons volk zich v
slagen, welke door de Duitse dictatuur vijf \as
aan haar zijn toegebracht. Dank zij de samen
met andere vrije volken is het mogelijk gebleker
gezondheidstoestand, de voedselpositie en de indt
bedrijvigheid weer op een hoog peil te brengen.

VERTRAPPING VAN UW
DEMOCRATISCHE VRIJHEDEN
De C.P.N. na de oorlog neemt de plaats in van de
N.S.B, vóór de oorlog. Ook haar aanhangers zullen met
gekruiste armen blijven zitten ala het
COMMUNISTISCH GEVAAR
uit het Oosten nadert.
;
Vrijheid van drukpers, vrijheid van godsdienst en vrij'
heid van vereniging en vergadering bestaan slechts in
naam in de Sovjet-Unie, Kiezen moogi ge daar slechts
op één partij I
In de Sovjet-Unie is.staken bij de wet verboden, doch
hier benut de C.P.N.-door middel van haar mantel'
organisatie, de E.V.C., elke gelegenheid om stakingen
uit te lokken.
IN DE SOVJET-UNIE IS DE ARBEIDER AAN
ZIJN FABRIEK GEBONDEN (Besluit van het Prae'
sidium van de Opperste Raad van de U.S.S.R. van
26-6-'40), TERWIJL DE NEDERLANDSE ARBEIDER KAN GAAN EN STAAN WAAR HIJ WK, l
In de Sovjet-Unie worden vele millioenen slavenarbei'
ders gebruikt. Deze beschuldiging wordt thans in de
Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties
behandeld.

DAT NOEMT MEN VRIJHEID IN RUSLAND!

WILT GIJ ER AAN MEEWERKEN OM Du,
TOESTAND NOG TE VERBETEREN ??
Steunt dan de DEMOCRATISCHE PARTIJEN, ;
' het landsbelang op het oog hebben en er niet op t
sturen om door het verwekken van onrust het l't
zoveel mogelijk te vertragen; teneinde land en
verzwakken.
BLIJFT NEDERLANDER

f"

en laat U niet verleiden door schone leuzen over \
en Brood.

HET COMMUNISME
WENST SLECHTS ONTWAPENENfr
IN DIE LANDEN tSfif \R NOG DEMOCRA
Hoe kan het anders pochen op de kracht .van hè
Leger?

Stadgenoten!
De communisten hebben van Rusland e?tt land
slavernij gemaakt. Geeft hen geen gelegenheid om
hetzelfde te doen. Luistert niet naar hun leugens!
dedigt' U J VERDEDIGT UW VRIJHEID /

STEMT WIE GE WILT !

Stemt géén C.P.N.!

LET OP UW SAECK

'en meer. Plet! Die kapitalistische
en. 003 uit

/•iet voetballen kijken
Jran!

Bah! Ik heb

De hele dag werken ais een beest, alleen om
eten te kunnen kopen

Het enige pleizier, dat we nog hebben is
'i Zondags naar de kerk, gaan, naar de bioscoop...

Weg met het régime van de kapitalistische
bloedhonden!
— Hij heeft geluk, Jan.
— Dat vind ik ook, Plet.

— Ik ben het beu, vrouw l WIJ gaan de wereld
hervormen!
—Wees voorzichtig Jan! WO hebben toch alles
wat we nodig hebben

ENIGE

JAREN
LATER

cameraden! Volgt het woord van
>elt wat er gestolen werd!" Leve d*
ui het proletariaat!

De heb tegenslag Piet. Ik ben een half uur te
laat op de fabriek gekomen en daarvoor veroordeeld. Ik krijg nu nog maar % van mijn loon
Waar moeten wt) nu van levenT

lüang in de rij staan voor een beetje
Haar ik ga naar de Commissaris om
l uit te leggen.

Niets aan te doen. Je bent te laat gekomen.
Hebben wij u daarvoor geholpen bij het oprichten van uw dictatuur?
Haha! Je bent een ContraJUvolutionnalr.

Het is vreselijk! Mijn vrouw Is ziek; de kleintjes, van mijn oudste dochter hebbén honger en
ik kan hun niets geven

Vooruit, schurk! Nu kun je theorieën gaan verkondigen in een concentratie-kamp.
Niets Is zo goed om je geheugen op te frissen.

Origineel met de blaadjes in OD

'

• Oopie in

849 ( Volksweerbaarheld).

Rapport van B.
Bij de nummers 16 en 17 van Mei en Juni 1949 van "Let
uitgave van de
Communis t is che actie van het Nati< naai "tangere
Verbond.

Boven de kop van no. 17 staat de rode stempelafdruk:"]
!T5ERBAARH]HD ft ,
Dit wijst op een verbondenheid, althans samenwerking
satie met de afgeefster van het blaadje: de A . C . A . en het N.J.V..
B lila
4 April 1950

2de Jaargang No. 16 - Mei 1949
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„VredW-offensief van de communisten
De reacties van de Sovjet Unie en de
de andere kant de mond" vol te. hebben
communistische partijen in de verschilover wereldvrede?
*
*.
lende landen op het Atlantisch pact zijn
Vandaag vonden wij een pamflet van
bepaald wonderlijk. De eerste tegenactie
de C.P.N, in de bus waarin wij werden
bestond uït §cn door alle communistische
opgeroepen op l Mei voor de vrede te
partijen afgelegde verklaring, dat zij zich
demonstreren. Nu. wij verafschuwen de
ingeval van een oorlog met Rusland
oorlog, zoals ieder normaal.mens dat
onvoorwaardelijk - aan de zifde van
doet. Wij willen ' dus graag aan een
Stalin's onderdanen, zouden scharen.
vrcdesbetoging deelnemen, ook al zien
wij daar eerlijk gezegd niet veel heil in.
Hoewel een ieder die het communisme
in de praktijk van-nabij heeft medegeomdat aEle tijd gebruikt moet worden
. maakt, zich over deze verklaring niet om deze geteisterde wereld op te bouwen
heeft verwonderd, aangezien deze polien wij liever met onze belde voeten op
de grond blijven staan. Maar wij lazen
tiek reeds lang, zij het- niet openlijk,
nóg iets op het pamflet: „het Atlantisch
werd beleden» heeft dit toch wel algemeen verontwaardiging en afschuw verpact is oorlog!" Daar kwam dus de
aap uit de mouw. Dit pact moet als de
wekt. De communisten zijn lelijk uitgezondebok worden gebrandmerkt. Achter
gleden met deze reactie op het Atlantisch
het
Ijzeren Gordijn liggen de Sovjet Unie
pact, vandaar dat zij Hie verklaring
en haar satellietstaten, onderling vervoorlopig ook' opgeborgen schijnen te
bonden
door meer dan 20 pacten; maar
- hebben en hen niet meer in hun prode Democratieën mogen geen defensief
paganda gebruiken. De gelijkenis met
verbond
sluiten, zij moeten zwak en
de natlonaal-soclalisten van voor en
verdeeld blijven om, net als in 1940.
tijdens de laatste oorlog lag er ook wel
een
gemakkelijke
proof te vormen voor
wat erg dik op — Iets waar wij troueen-^door machtswellust bezeten dictator.
.wens steeds weer 'op hebben gewezen
Neen, het spijt ons, heren van de C.
— dat beide systemen practisch gelijk
P.N., uw, „vrede" ligt ons niet; zweert
zijn en slechts op een enkele punt vereerst de revolutie af. en de gehe'lme poschillen. Het feit dat de communist thans
litie en de godsdiecstvervolgingen en de
zónder enige schaamte heeft verklaard,
verpolitiekte rechtspraak, dan komen wij
desnoods de wapens tegen zijn eigen
nog eens praten.
volk: te willen opnemen omdat hij een
P.
politiek systeem aanhangt dat de overgrote meerderheid van zijn landgenoten
verwerpt, is meer dan landverraad. Het
. W verraad aan etgen cultuur, >aan hetgeen vorige generaties opgebouwd hebben, het is verraad aan eigen familie,
vrouw en kinderea, het is de laagste
daad waartoe de.mens kan komen.
Het is geen .wonder dat Moskou, na
£r .bas£aat.in Moskou een belangrijke
deze wef zeef weinig succesvolle actie,
organisatie, die speciaal belast is met de
onmiddellijk met iets anders te voorbestrijding van het. MarshaU-plan. De
schijn Is 'gekomen teneinde té trachten
KominfóVm heeft geen Invloed op deze
het verloren gegane terrein te herwinorganisatie. '„Ekou" is een Russische af'
-nen. -De ~ communistische internationale
korting voor de „Economische Directie"
(„Komlnform") heeft thans het parool
.van
de M.V.D. (voormalige Gepeoe).
uitgegeven: alle propaganda ónder de
De zetel van deze organisatie is gevredesnaam l Het woord ,,Vrede" moet
vestigd
in een niéuw huis van 9 verdie'
in alle acties weerklinken en de Sovjet
pingen in de Fourkasovstraat In Moskou,
Unie moet genoemd worden als de
niet ver van de bureaux van de politieke
burcht der vrede.
politie van Befia.
All een vloek
De specialisten van de „Ekou" die In
direct contact met het JCremlln staan,
Denkt men werkelijk dat het volk de
zijn belast om" de economische oorlog
Jaffe oorlog van het ovennachtige Rus•tegen bet „kapitalisme" te voeren. Dit
land tégen hét kleine Finland is verdoet dus niet de Komraform, zoals men
geten ? Of hoe Rusland in 1939 Polen
veelal aanneemt.
onverhoeds in de-Éw :aanyiel toen het
In een wanhopige ' verdedigingsstrijd
Wanneer de Kominform de tegentegen Duitsland was gewikkeld? Klinkt
stander aan het hoofd treft, moet de
het woord „vrede" niet als een vloek in
„Ekou" hem IQ de bulk'raken. En daar
de mond van dergelijke lieden ?
het Marxisme leert, dat Me economische
Maar de communisten organiseren Jiun
belangen prevaleren boven alle anderen,
„vredescongressen, achtereenvolgens in
hebben de adviezen van de,,.Ekou" al. Parils en Praaa. Ook in ons l tiid meer oewlcht. wanneer er een con-

De handen uit o!e, mouwen !
- De oplage van „Let op Uw Saeck"
stijgt maandelijks, met ettelijke duizenden exemplaren. Ver over de
honderdduizend krantjes vinden hun
weg naar Nederlandse gezinnen, die
iets meer willen weten over de acties
en de bedoelingen van de communisten.
Er zijn vele handen nodig om deze
verspreiding .tot stand te brengen,
Vocral in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wachten nog duizenden vergeefs op ons
blad.
Helpt daafom bij die verspreidingSteekt Uw handen - uit • de mouwen
om- het communisme te helpen verslaan.
Een briefkaartje naar Postbus 37,
Den Haag, «i y hoort va~n ons.

| WAT WILT GE WETEH? Y
Cunirs voor Communisme
T Vrije toegang voor f n schrijvers T
Og verzoek van vele lezers van ons
blad, die zich vooral interesseren voor
de vraagstukken die zich met bfetrekklng
. tot het Communisme voordoen en de
achtergronden van het Communisme
beter willen leren kennen, heeft het Nattonaaï'Jongeren Verbond besloten nog
deze maand in de hoofdstad te beginnen mét een cursus van vier avonden
over de vjjgende onderwerpen i -

Speciale organisatie
tegen Marshall-plan

Het Communisme en de kerk;
Het Communisme en de jetigdop. voeding;
Het Communisme en de rechten
van de raens^
Hét Communisme en de arbeid.
Enltele dagen geleden heeft onze
Koningin Juliana, en met haar heel
het Nederlandse volk, haar veertigste
verjaardag gevierd. Alom klonk het
door de straten : „Leve Koningin
JuHana 1
Overal ?
Neen, niet in de rijen van de comnu-nlsten, die wonen en werken onder ons volk. Velen van hen hebben
hun gezichten afgewend van het
oranje en rood-wit-blauw, dat de
gevels van onze^ huizen sierde. Zi|

roven. Het Oranjehuis, waaraan
Nederland zijn bestaan als natie te
danken heeft.
Oranje of Stalin
Daartussen wordt gekozen bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen.
.Daarover stemt het volk van
Nederland. De fabrikant, de ambtenaar, de middenstander, de huisvrouw en de arbeider...
Wij weten, dat - de meerderheid

. Deze studie-avonden welke Woensdagavond 25 Mei, Donderdagavond 2
Juni, Woensdagavond 8 Juni «o Donderdagavond 16 Juni in de omgeving van
het Leidseplein zullen wórden gehouden
zijn vrij toegankelijk, mits U zich vóór*
Vrijdag 20 Mei opgeeft bij het Amsterdamse afdelingsbestuur, J, M. Coenstraat 23.
• '.
- Voor Rotterdam en Den Haag dient
men zioh op te geven bij ons Centraal
Bureau, Postbus 37, Den Haag.

gleden met deze reactie op het Atlantiscn
pact. vandaar dit zij die verklaring
voorlopig ook' opgeborgen schijnen te
- hebben en hen niet meer in hun propaganda gebruiken. De gelijkenis met
de nationaal-socialisten van voor en
tijdens de laatste oorlog lag er ook wel
wat erg dik op ~ iets waar wij trouwens steeds weer L op hebben gewezen
— dat beide systemen practisch gelijk
zijn en slechts op een enkele punt verschillen. Het feit dat de communist thans
zónder enige schaamte heeft verklaard,
desnoods de wapens tegen zijn eigen
volk te wiüen opnemen omdat hl) een
politiek systeem aanhangt dat de overgrote meerderheid van zijn landgenoten
verwerpt, is meer dan landverraad. Het
• is verraad aan eigen cultuur, .-aan hetgeen vorige generaties opgeboywd hebben > het is verraad aan eigen familie,
vrouw en kinderen, het is de laagste
daad waartoe de mens kan komen.
Het Is geen wonder dat Moskou, na
deze wel zeef weinig succesvolle actie,
onmiddellijk met iets anders te voorschijn is gekomen teneinde té trachten
het verloren gegane terrein te herwiii'nen. De communistische internationale
(„Kominform") heeft thans het parool
uitgegeven: alle propaganda onder de
vredesnaam! Het woord „Vrede" moet
in alle acties weerklinken en de Sovjet
Unie moet genoemd worden als de
burcht der vrede.
AU e«n vïoelc
Denkt men werkelijk dat het volk de
laffe oorlog van hét ovennachtige Rus?
land tegen het kleine Finland U vergeten ? Of hóe Rusland ifa 1939 Polen
onverhoeds in dfejÉpj aanviel toen het
in een wanhopige verdedigingsstrijd
tegen Duitsland was gewikkeld? Klinkt
het woord „vrede" niet als een vloek in
de mond van dergelijke lieden ?
Maar de communisten organiseren -hun
„vredes"~congressen, achtereenvolgens in
New-York, Parijs en Praag. Ook in ons
land trachten" zij ons zan'd in de ogen te
strooien. Begrijpen zij eigenlijk wel hoe
belachelijk het is om aan .de ene kant
de^wereïdrevolutie te propageren en aan

Zal de Komintern herrijzen?
Maurice Taorez heeft zich in Frankrijk de tolk gemaakt van een algemene
order die vermoedelijk enige tijd geleden tijdens een geheime vergadering
van de Kominform ergens in Polen werd
gedicteerd.
Als opvolger van Zdanov is aangewezen : Mkhel Susslov, 35 jaar oud,
sinds 1946 de leider van het Agit-Prop
van de bolsjewistische partij. Hij heeft
de resolutie opgesteld, die Tlto veroordeelde. Door hem wordt de internationale discipline in een ijzeren. haad gehouden., Men spreekt lelfis van.een mogelijke en sensationele wederopstanding
van de Komintern, van de communistische Internationale, dié tijdens de oorlog
ontbonden werd- > ' ' : . .
Verscherping van de toestand is
overal zichtbaar: in Italië eist de commonistische vakvereniging. de „nietmedewerkmg"
aaq
de productie;
Togüatti valt de Paus. die tot nog toe
gespaard was, aan.
In Polen is de communistenleider Gomulka door Bierut geliquideerd; de
tegenstanders worden bij duizenden gearresteerd.
En Tsjecho-SlowakIJe ontdekt r«n elke
dag een „complot" en zijn de concentratie-kampen weer geopend; bevestigd
kan worden, dat president Gottwald
bijna U afgezet.
In Griekenland Is Marcoc verdwenen.

.

.

,
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. het Ijzeren Gordijn liggen de Sovjet Unie
en haar satellietstaten, onderling verbonden door meer dan 20 pacten : maar
de Democratieën mogen geen defensief
verbond sluiten, zij moeten zwak en
verdeeld blijven om, net als in 1940,
een gemakkelijke prooi te vormen voor
een i door machtswellust bezeten dictator.
Neen, het spijt ons, heren van de CP.N., uw, „vrede" ligt ons niet; zweert
eerst de revolutie af, en de gehe'ime politie en de godsdienstvervolgingen en de
verpolitiekte rechtspraak, dan komen wij
nog eens praten.
P.

Een briefkaartje naar Postbus 37,
Den Haafl, en U hoort van ons.

WAT WILT GE WETEN? Y
Cursus voor Cprnmunisme

Op verzoek van vele lezers van ons
blad, die zich vooral interesseren voor
de vraagstukken die zich met bfetrekking
. tot het Communisme voordoen en de
achtergronden van het Communisme
beter willen leren kennen,-heeft het Nationaal' Jongeren Verbond besloten nog
deze maand in de hoofdstad te beginnen met een cursus van vier avonden
over de v|Jgende onderwerpen :

Speciale organisatie
tegen Marshallplan
-Er bestaat ia Moskou een belangrijke
organisatie, die speciaal belast is met de
bestrijding van het Marshall-plan. De
Kominform heeft geen Invloed op deie
organisatie. „Ekou" is een Russische afkorting voor de „Economische Directie"
van de M.V.D. (voormalige Gepeoe).
De zetel van deze organisatie Ü gevestigd in een nieuw huis van 9 verdie-"
pingen ïh de Fourkasovstraat in Moskou,
niet ver van de bureau* van de politieke
politie van BeSa,
De specialisten van de „Ekou" die in
direct contact met het Kremlln staan,
zijn belast omr de economische oorlog
•tegen het „kapitalisme" te voeren. Dit
doet dus niet de Kominform, zoals men
veelal aanneemt.
Wanneer de JCominïorm de tegenstander aan het hoofd treft, moet de
„Ekou" hem in de buik'raken. En daar
het Marxisme teert, dat Me economische
belangen prevaleren boven alle anderen,
hebben de adviezen van de,..Ekou" altijd meer gewicht, wanneer er een couïlict TK tussen agenten van de „Ekou" en
de Kominform over de te' volgen -tactiek.
Het kan b.v. voorkomen, dat de
,,Ekou" het nodig vindt, dat in een bepaald .West-Europees land een golf van
stakingen uitbreekt oni het „kapitalisme"
tegen te werken. Het ogenblik is echter
slecht gekoïen, uit politiek oogpunt bezien ,— de staking kan vernietigend zijn
voor de communistische propaganda in
het betrokken land. Zij kan uitlopen op
een uitsluiting van de communisten uit
'de Regering of op een verzwakking van
hun vakbonden. Wanneer de staking
dan toch plaats vindt, betekent dit, dat
de „Ekou" de Sovjet-Chefs heeft overtuigd, dat het belangrijker ie de economische weerstand van het kapitalisme
"te verzwakken in het betreffende land
dan er voor de communisten posities op
het politieke plan te vestigen.

„Zaken doen"
De „Ekou" is machtig georganiseerd.
Zijn geheime vertegenwoordigers in het
buitenland zijn 'over het algemeen economen en ingenieurs. In «Ik land is een**
chef, die de plaatselijke agenten leidf en
die meestal een positie bekleedt bij de
Sovjet-handelsveftegenwoordiging.
De
„Ekou" b.v. is graag koper van een of
ander product en treedt dan In correspondentie met de plaatselijke firma's. De
zaak loopt op niets uit, maar de „Ekou'
is ingelicht over de werkelijke mogelijkheden van het land, en laat eventueel
nieuwe fabrieken door 'zijn agenten bezoeken. De dossiers in de Fourkasovstraat zijn zeer compleet Men beweert,
dat alle belangrijke fabrieken in de wereld en alle belangrijke bronnen van Inkomsten aldaar zijn geregistreerd.

j

Vrije toegang voor inschrijvers Y

Het Communisme en de kerk j
Het Communisme en de jeqgdopvoedrag;
Het Communisme en de rechten
van de xnens^
Hét Communisme en de arbeid.
Enkele dagen geleden heeft onze .
Koningin Juliana, en met haar heel
het Nederlandse volk, haar veertigste
verjaardag gevierd. Akun klonk het
door de straten: ..Leve Koningin
Juliana l
Overal?
. ;
Neen, niet in dé rijen van de com*
me nisten, die wetten eti werken onder ons volk. Velpn van ben hebben
hun gezichten Afgewend van het
oranje en rood-tnt-blauw, dat de
gevels van onze; huizen sierde. Zfj
hieven hun gez rht pp naar het
portret van StaÜ i ,en tvenalen. dat
' de Russen" ook ^ KIS land 3e scepter
zouden zwaaien, l
Want ieder dfe bet communfcmc
steunt, besefte dat de C.P.N. ons
vollr van hét praajelnüi wil be-

roven. Het Oranjehuis, waaraan
Nederland zijn bestaan als natie ie
danken heeft.
Oranje of Sialin
Daartussen wordt gekozen bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen.
.Daarover stemt het volk van
Nederland. De fabrikant, de ambtenaar, de middenstander, de huisvrouw en de arbeider.
Wij weten,' dat - de meerderheid
van ons volk we'er zal kiezen voor
Oranje, voor ctie pairtijen, die willen staan rond de troon van koningin
Juliana.
Zorgt, dat ge daar ook bij 'bent.
Steunt geen communist, maar één
der democratische partijen.

Deze studie-avonden welke Woensdagavond 25 Mei, Donderdagavond 2
Juni, Woensdagavond 8 Juni »n Donderdagavond 16 Juni in de omgeving van
het Leidseplein zullen, worden gehouden
zijn vrij toegankelijk, mits U zich vóór*
Vrijdag 20 Mei opgeeft bij het Amsterdamse afdelingsbestuur, J. M. Coenstraat 23.
*
Vóór Rotterdam en Den Haag dient
men zich op te geven bij ons Centraal
Bureau, Postbus 37, Den Haag.
Voor de eerste .bifeenkomst ontvangt
LI dan een opgave van plaats en tijd
der bijeenkomsten.
Verzuimt niet deze gelegenheid tot
verrijking van-uw kennis over het communisme aan te grijpen i

Sport achter het gordijn
Momenteel ligt dei grote* en steeds zo
spannende krachtmeting op voetbalgefaied met de Belgen! weer achter ons.
Het Amsterdamse Stadion was weer
zoals gewoonlijk veel te klein,' om al de
enthousiaste liefhebbers van -dit interlandfestijn aan de aodïge plaatsen te
helpen. Deze en andtre sporten zijn een
prettige onderbreking van de dagelijkse
sleur, die ons zo j raag volkomen- in l
beslag zou willen i *men, en van de
zorgen over de nog,, teeds grijze politieke hemel, die op zoo dag gelukkig geheel bulten beschouwing blijft.
Politiek en sport, ; ij verdragen elkaar
niet. Ondanks aller! i verschillen staan
dergelijke spórtgebe rtenUsen op . xo'n
hoog peil. dat de ". eiste tegenstanders
bun politieke strijd jnoolt op het veld
zullen uitvechten. Bit vinden wij zo natuur'ijk, dat het hatst overbodig lijkt,
hieraan woorden te verspillen. Wij beseffen niet, dat dit van grote betekenis Is, want wij heb «n In de loop van
onze. Jeugd aangeleeii. daT-dit *0e enige
houding is, die stro-kt met het begrip
.jpertitT.

Socialistische en Anti-Revolütionnaire
sportverenigingen kennen wij niet hier
in Nederland, Verenigingen, die,alleen
open staan voor bepaalde maatschappelijfce groepen komen bij ons niet voor.
Men vraagt slechts of men sport wil
beoefenen en dan staan zij allemaal
voor ons open. De. politieke overtuiging
speelt geen rol.
Dat religieuze groeperingen zich zelfstandig hebben georganiseerd, doet aan
bovenstaande niets af. Dit Is slechts om
allerlei practiscbe bezwaren, te voor-,
komen.b.v. bedenkingen tegen sport op
Zondag',
Evenals in'het ouc{e Griekenland, de
bakermat en verbreider van de sport in
de huidige vorm, vallen alle moeilijkheden wég, indien het gaat om de vreedzame meting van de te hereiken prestaties.
_

^Volkomen onjuist"

Helaas vinden de Oost-Europeanen
deze traditionele gedachte volkomen onjuist en zij zi}n er dan ook doelbewust
•p uit om deze gescheiden gebieden, po-

litiek en sport, door elkaar te weven, De sport zal volgens hen iïc politiek
hebben te dienen, en "uit politiek oogpunt moet de sport in staat zijn flinke
prestaties te leveren.
Ons inziens zal de 'lezer cJt betekenis hiervan duidelijk zijn. Wij weten
maar al te goed uit de bezettingstijd
wat het zeggen wil, «indien verenigingen
voor de staatkundige propggandawagen worden, gespannen. Slechte onder
beperkende en. vernederende voorwaarden zou men sport kannen beoefenen,
en dan nog is dit alleen weggejegd voor
bepaalde, door dé Staat getolereerde
personen.
Dit kunnen wij niet slikken, en daarom moeten wij dan ook ten sterkste
ageren tegen het ondergeschikt maten
aan de Staaf van dit onderdeel van bet
menselijk bestaan, zoéls dat in de geniSsificeerde^landen geschiedt.
Het. zal zon vaart wei niet' lopen.
zult' gij waarschijnlijk bij Uzelf zeggen,
Ook wij weten vanzelfsprekend niet
alles nauwkeurig, maar uit de bropnim,
(Vervolg op pag. 2)

COMMUNISME KIEZEN = VRIJHEID VERLIEZEN
Het ligt er al te dik op

TRUMAN GELOOFT NIET AAN EEN OORLOG

„De Waarheid" als kampioen voor de middenstand

Communisme moei worden bestreden mei economische middelen

• President Truman heeft met zijn
Wie even terugblikt ïn de geschiedenis, weet, dat het communisme steeds een
nieuwe Staatssecretaris Dean-Acheson
lette strijd heeft geleverd tegen de zg. bourgeoisie, de gegoede burgerij, waaronder
een plan ontworpen om het communisook de middenstand wordt gerekend.
• me te bestrijden. Hij Is bereid om één
diplomatieke wapenstilstand met de
In een communistische partij Is geen plaats voor de handeldrïjvende middenstand.
Sovjet-Unie te sluiten, maar hij bereidt
Winst maken wordt beschouwd als volksverraad. Alleen de staaf mag zaken drijven.
zich eveneens op een economische oorleder particulier bezit wordt opgeheven. De middenstand wordt met één ferme slag
log met de Kominform voor. Truman
weggevaagd.
heeft besloten geen oorlog tegen de
Sovjet-Unie te ontketenen, zolang- hij
Wekt het — als men deze dingen weet — geen verbazing, dat „De Waarheid"
aan de macht is. Aan de andere kant
r iich (hans opwerpt als kampioen voor die Et*fM"ig*j"^ 1
zijn Truman, Acheson en de Russische
Wij troffen het volgende aan in dit Wad van S April i
specialisten van het State Department
overtuigd, dat er weinig gevaar is, dat
Rusland een oorlog tegen-de Ver. Staten
zal beginnen, zolang Amerika sterk
blijft. Zij denken zelfs, dat erheen
ernstig gevaar voor West-Europa aanjwezig is, mits de Sovjet-Unie duidelijk
'gewaarschuwd word^, dat een militaire
"actie in welk land van West-Europa
ook,
onmiddellijk ten Amerikaanse militaire actie zal ontketenen. Voor -de
eerstkomende jaren gelooft Truman niet
aan een oorlog en blijft hij dus bereid
een ontspanning tussen Washington 'en
Moskou onder de ogen'te zien op diplomatiek gebied. •.
.
Maar al jelboft Truman voor 1949
nkt In een gewapend conflict en ziet hij
een eventuele Amerikaans-Russische diplomatieke1 .wapenstilstand onder het
oog, hij is er van overtuigd door zijn
inlichtingendiensten dat vriendschap ütssen de Amerikaanse en Russische regeringen onmogelijk is, dat een goede nabuurschap -zelfs uitgesloten is en dat een
strijd op leven en: dood U geopend tussen bet communisme enerzijds en de
democratieën anderzijds.
De - Maj^tische-Lenistische machthebbers blijven op een enkele uitzondering na overtuigd,: ondanks alle verklaringen over Het tegendeel dat de
communistische wereld en de clet-comHet ligt er al te dik op. Geen midden,Het is niet onze gewoonte met „De
munisdsche niet j lang naast elkaar
stander trapt hier in.
Waarheid" te discussiëren, want dit is
kunnen bestaan. JStj zijn overtuigd dat
Ook
geen
enkele
arbeider.
hoogst «vruchtbaar.
de geschiedenis ' een strijd is tussen
Intimidatie is dreigen met krachtdaNu echter liggen de papieren anders.
dig optreden. Zoiets als de stakers van. systemen, die elkaar vernietigen, Zij zulHet NJ.V. benadeelt namelijk niet de
len.dus alles doei in weerwil van alle
de E.V.C, als zij werkwilligen afransemlddenstandsbelangen, maar de belangen
wapenstilstanden en pacten om de niet'
len.
van „De Waarheid". Dat is juist onze
communistische regimes te benadelen.
Wij zullen geen middenstander een
bedoeling:- Wij trachten het adverteren
Bijgevolg
moet- er gehandeld worden
voet
dwars
zetten,
ook
al
advereerfhij
in dit blad te voorkomen, omdat de C.
-d.w.z.
niet alleen verdedigen, maai
in „De Waarheid". Wie zijn eigen onP.N. er op uit is het Nederlandse zategenaanvallen, l
dergang wil bewerken, ga .rustig zijn
kenleven — en daarmee de middenstand
WED vQörzleTéen nieuwe vorm van de
gang. Wïj> nebben Hém gewaar^cfiüwd.'
— de nek om té. draaien. *
WU men "thans niet horen naar onze
koude oorlog, die ongetwijfeld stifawijZonder - handel kan ons volk niet bestem, zo zal men later wel voelen hoe
gend zal zijn, een bewuste en georganistaan. Het gaat te gronde en ja rijp
de C.P.K er over denkt.
seerde koude.oorlog, die geleid wordt
voor de grijpgrage hand van het communisme.
- „De Waarheid" vindt dat wij „intimideren" door het schrijven van een
vriendelijk gestelde brief. Zij tracht
daarmee de sympathie van de middenstand te winnen. Om er nu aan t<J>verdienen en — mdien mogelijk — straks
Rusland verloor kef initiatief
op los te slaan.
Tussen de tiende en twaalfde maand'heeft zich m Moskou Iets afgespeeld dal
(Vervol g wan pa g- 1)
eerste klas werdtbensatie betekent. De ^Hoogste Verdedigingsraad'* is weer opde Hoogste Vexdedigtngsraad, die kort na afloop van de oorlog buiten
Sport achler het gordijn gedoken,
werking was getreden, daar hl|, volgens de statuten van de „Hoogste Sowjcta",
slechts gedurende een oorlog of onmiddellijk voor ha uitbreken van een gewapend
die ons ter beschikking staan en wat
conflict fungeren moet. Leden zijn momenteel t Stalin, Malenkow, Beria, WoroschÜov,
wij met eigen ogen "hebben Kunnen conKroitsdien, Tolbochin, Timoschenko. Schwernlk, Kusnatzow en Molotow.
stateren zijn voldoende om in grove lijTegelijkertijd" met de Hoogste Verdedigmgsraad; die men als een soort Generale
nen te weten, wat er zich achter het z.g.
Staf boven de eigenlijke. Generale Staf kan beschouwen, kwamen de opperbevel'
Ijzeren GoVdijn afspeelt. Daarbij heb'
hebben
van. de in het buitenland gelegerde Russische .troepeneenheden op een, conben wij ook ervaren, dat dit scherm niet
ferentie bijeen, die hals over kop belegd was. De deelnemers kwamen van de Balkan,
een voldoende .afsluiting geeft.
uit
de
Duitse
Oost-zone, uit Tsjecho-Sïowakije, uit Korea en China gevlogen. Als
Wij hoeven U slechte in herinnering

Molotow heeft zich misrekend

» «unnwrl. m»r.ft»11r

door de staf van Truman tegen de buitenlandse afdeling yan Economische
Zaken in Moskou.

Tegen-aan vallen
Tot nu toe was het Moskou, dat op
dit terrein aanvallend optrad, om de
Amerikaanse economische machine te
doen vastlopen en beperkten de Amerikanen zich met zich daartegen te verdedigen. Maar nu, zal de staf van
Truman overal tegenaanvallen ondernemen. Men zal. niet alleen de nïet-coinmöhistische Europese Staten helpen bun.economische plannen tot een goed einde
te brengen, maar men zal ook de Sovjetecoaomie* ondermijnen en de economische
moeilijkheden van het Oostelijk blok
vergroten. Aldus moet de Fair Deal de
Amerikaanse economie versterken en
haar onkwetsbaar maken voor- het gevaar van een ernstige crisis.
Men hoopt in Washington, dat er aldus een voorspoedige Westerse wereld
zal zijn tegenover een arm Oostelijk
blok, met een omlaaggaand levenspeil.
Onder de druk van Interne moeilijkheden zullen de satellietstaten dan de nel'
ging krijgen zich van het Kremlin los te
maken*, zoals Tito dit reeds heeft gedaan. Het communisme zal dan verloren
hebben, en' zal de vrede in de wereld
verzekerd zijn. Dit zou volgens inlichtingen uit diplomatieke bron de ware
betekenis zijn van de door Truman uitgesproken rede.
Dit plan berust grotendeels op onlangs
in Washington ontvangen inlichtingen,
volgens welke het Oostelijk blok xïch

van afwachten. Toen de radicale groep
in het Politbureau in Juni 1948 beëindiging ,van het Berlijnse avontuur eiste,
waaronder deze groep de bezetting van
de Amerikaanse. Britse en Franse sectoren door Russische troepen. verstond,
murmelde Molotow sijn beroemd „Njet",
d.w.z. „neen". Hij meende, en men kan
niet nalaten zijn scherpe blik te bewonderen, dat een deroenj,k optreden tot
een oorlog had kunnen leiden. Het beste
was, oordeelde hijr in het Berlijnse vraagstuk in het geheel niets te ondernemen.
Dat 'sprak hij ook uit. Tenslotte liet bij
zich tot de blokkade, als de minste van
twee kwade handelingen, overhalen.
Hoelang zou de blokkade duren ? Want,
nietwaar, de luchtbrug zou het toch niet
lang kunnen houden 7 Financiële redenen zouden dit onmogelijk maken, juist
vanwege de onmiddellijk op handen
zijnde Amerikaanse crisis. Zo dacht
Molotow. Hef liep echter enigszins
anders l
l
In het Politbureau «nt men geen
sentimentaliteit. Men dacht ei* eerivoudig niet aan om d* minister van buitenlandse zaken verwijten* te sparen over
bet feit, dat de door hem zo spoedig
verwachte Amerikaanse economische
crisis vertraagd was, ja, dat de. Westelijke mogendheden zich economisch.
politiek en militair geconsolideerd hadden. Toen de eerste bijzonderheden van
het Atlantic pact,bekend werden, verloor men ook het laatste restje goede
humeur. Zelfs de. groep rondom Molotow werd door twijfel gepijnigd. Eind.

tegenover ernstige economische moeilijkheden geplaatst ziet. Rusland zou niet
aan de aanvragen om uitrusting en voedsel van zijn satellietstaten kunnen voldoen. Zijn leveringen zijn zeer ten achter bij de overeengekomen data. Reeds
zwaar belast, door haar industrieel slecht.
uitgeruste satellietstaten, dreigt de
Sovjet-Unie overbelasf te worden door
de noodzaak om het onmetelijke Chinese
continent van voedsel te voorzien en uit
10 rusten wanneer Mao Tse Tung de
macht zou nemen. Amerika zou dus
slechts bij zichzelf een blijvende voorspoed moeten verzekeren en sterk blijven,
aldus Truman en een sfeer van medevoorspoed organiseren in bepaalde sectoren om zeker te zijn de slag te winnen.
Buiten West-Europa, dat reeds in.net
Marshall-plan is inbegrepen, moet deze
zone van mede-voorspoed omvatten volgens de economische staf van Triiman
de Afrikaanse en Aziatische gebieden,
die rijk zijn aan grnodstoffen. Deze zone
omvat .dus de vroegere koloniale gebieden van Frankrijk, Engeland en andere
Europese landen.
Amerikaanse kapitalen worden reeds
geïnvesteerd in de aanleg'van spoorwegen in Afrika tussen Rhodesla en
Kenya, die naast economisch belang ook
van militair belang zijn, maar de zuiver
militaire belangen hebben in Washington
geen voorrang meer."
De koude economische oorlog neemt
dit jaar' de voornaamste plaats in.
(Franee - Dimanche)

veel initiatief beschikt hij niet. Ondanks
dit alles moet zijn heengaan toch een
morele verzwakking voor het systeem
betekenen, want hij U populair, populairder dan de meeste kden van het
Politbureau. Niemand weet dit beter dan
Stalin. Ook weet hij, dat hij Molotow
kan vertrouwen, hetgeen hij niet van
alle leden van het Politbureau zou durven beweren. Daarom besloot hij hém
te behouden.
Ook een derde reden kan, medegesproken hebben. Er bestaat namelijk nog
een plan uit het jaar 1947 om' alle ministeries te reorganiseren' te centraliseren en t£ activeren. Molotow heeft het
plan ontworpen. Door tegenstand van
het Politbureau was het niet uitvoerbaar. Nu meent Staüa, dat het tijdstip
•van uitvoering aangebroken Is, daar de
Sowjet-Unie. na de -verliezen op het
buitenlandse politieke terrein geleden,
de nationale krachten tot het uiterste
dient te concentreren en zich als een
egel moet oprollen. De grootste con~centratle is dus aan de orde van de dag
in Moskou. Molotow, zojuist uit het
Ministerie van Buitenlandse Zaken gezet, tekent de — geheime — order voor
de reorganisatie der ministeries als
plaatsvervangend ^klister-president.
Kenners der situatie lelden hieruit af,
dat hij na korte of lange tijd ook officieel premier zal worden. De: Hoogste
Verdedigingsraad komt vriendschappelijk
met Molotow bij elkaar en kiest Molotow als voorzitter. Molotow begint darWHV HP *M nnnprrommanrio'a te r*-

i***»

.**Bm«n£**»
^

^ft r

^ - ',.
*"

t.

T

plomatieke . wapenstilstand onder het
oog. hij is er van overtuigd door zijn
inlichtingendiensten dat vriendschap tussen de Amerikaanse en Russische regeringen onmogelijk is. dat een goede nabuurschap zelfs uitgesloten is en dat een
strijd op leven en dood is geopend tussen het communisme enerzijds en de
democratieën anderzijds.
De- Mantteüscbe-Lenistlsche machthebbers blijven op een enkele uitzondering na overtuigd,- ondanks alle verklaringen over het tegendeel dat de
communistische wereld en de nieKommunistiscbe niet • lang naast elkaar
kunnen bestaan. Zij zijn overtuigd dat
de geschiedenis ' een strijd is tussen
systemen, die elkaar vernietigen. Zij xulleo>dus alles doea in weerwil van alle
wapenstilstanden én pacten om de nietcommunistiscbe regimes te benadelen.
Bijgevolg moet - er gehandeld worden
. d.w,z. niet alleen verdedigen, maai
tegenaanvallen. "1
"Men voorziet een nieuwe vorm van de
koude oorlog, die ongetwijfeld stilzwijgend zal zijn, een bewuste en georganiseerde koude oorlog, die geleid wordt
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Het Is niet onze gewoonte met „De
Waarheid" te discussiëren, want dit is
hoogst «ivruchtfcaar.
Nu echter liggen de papieren anders.
Het N.J.V. benadeelt namelijk niet de
middenstandsbelangen, maar de belangen
van „De Waarheid". Dat Is juist onze
bedoeling: Wij trachten het adverteren
in dit blad te voorkomen, omdat de C.
P.N. er op uit is het Nederlandse zakenleven •— en daarmee de middenstand
— de nek otn te, draaien. *
Zonder handel kan ons volk niet bestaan. Het gaat te gronde en is rijp
voor de grijpgrage hand van liet communisme.
' „De Waarheid" vindt, dat wij „intimideren" door het schrijven van een
vriendelijk gestelde |brief. Zij tracht
•daarmee de sympathie van de midden- stand te winnen. Om er nu aan tdK'erdlenen en — indien mogelijk — straks
op los te slaan.
(Vervolg svan pag. 1}

Sport achier hei gordijn
die ons ter beschikking staan en wat
wij met eigen ogen'hebben «tinnen, constateren zijn voldoende om In grove lijnen te weten, wat er zich achter het z.g.
Ijzeren GJrdijn afspeelt. Daarbij hebben wij ook ervaren P dat dit scherm niet
een voldoende afsluiting geeft
Wij hoeven U slechts .in herinnering
te roepen, de affaire van de Sckoló in
Praag. Van die duizenden turners, die
naar
Tsjecho-Slowakije's
hoofdstad
waren gekomen voor de traditionele
sportmanifestatie, zijn er een groot aantal gearresteerd. Van de zuivering, die
daarna heeft plaats gevonden zwijgen
wij ^ a n nog, omdat wij hiervan geen
volledige gegevens hebben kunnen krijgen.
Sportwedstrijden vinden nóg steeds
plaats, maar alleen diegenen kunnen in
aanmerking komen voor een. loegangskaart, die de Communisten daartoe in
de gelegenheid stellen.
" Denkt de C.P.N. met zo'n vrijheid in
optima forma ons land soms ook een
dienst te kunnen bewijzen ?
Bij de Russische sportverenigingen Is
de situatie niet beter. Integendeel 3 Ook
zij zijn weer één* gezuiverd van de „kapitalistische" elementen, die in de loop
der tijd waren geïnfiltreerd.
Plotseling is nu weer gebleken, dat
de Sovjet-bonzen nog een groep hebben
vergeten,: waardoor de bevolking toch
nog" weer besmet kan worden met de
„onvrije" Westeuropese en Amerikaanse geest: n.l. de groep der sportjournalisten.
Merkwaardig echter, dat bij het proces van Kravsjenko fe gebleken, dat zo
vele gevluchte Russen zich m deze z.g.
onvrije gebieden zich zo vrij kunnen
Boelen. Dit echter ter zijde.
Bovenstaande journalisten hebbeo de
waarschuwing1 gekregen, zich bij _het
schrijven .van hun, artikelen in het vervolg beter aan te passen aan de Communistische ideologie, .indien zij' er prijs
op stellen niet In Stalin'o ongenade te
vallen.
Dat het bij internationale wedstrijden
buiten Rusland en zijn satelietstaten een

Het ligt er al te dik op. Geen middenstander trapt hier in.
Ook geen enkele arbeider.
Intimidatie is dreigen met krachtdadig optreden. Zoiets als de stakers van.
de E.V.C, als zij werkwilligen afranselen.
Wij zullen geen middenstander een
voet dwars zetten, ook al advereert • hij
in „De Waarheid". Wie zijn eigen ondergang wil bewerken, ga rustig zijn
gang. Wij" hebben hem gewaarschuwd."
Wil men thans niet horen naar onze
stem, zo zal men later wel voelen hoe
de C.P.N. er over denkt.

Molotow heelt zich mistekend
Rusland verloor hei initiatief
Tussen de tiende en twaalfde maand'heeft zich in Moskou iets afgespeeld, dat
eerste klas wereldsensaüe betekent. De „Hoogste Verdedigingsraad" ia weer opgedoken, de Hoogste Verdedigmgsraad, die kort na afloop van de oorlog baken
werking was getreden, daar hij, volgens de statuten van de „Hoogste Sowjets",
slechts gedurende een oorlog of niimJqfrmijV voor bet uitbreken van een gewapend
conflict fungeren moet. Leden zqn momenteel t Statn, lUalenkow, Btria, Worwchuov,
Kruitscben, ToUnicMn, Timoschenkó, Schwenük, Kusnatrow en Molotow.
Tegelijkertijd met de Hoogste Verdedlgingsraad, die men alm een soort Generale
Staf boven de eigenlijke Generale Staf kan beschouwen, kwamen de opperbevel'
hebbers van de ïn het buitenland gelegerde Russische .troepeneenheden op een conferentie bijeen, die hals over kop belegd was. De deelnemen kwamen van de Balkan,
uit de Duitse OosMÓne, utt Tsjecho-Slowakijt, uit Korea en China gevlogen. Als
voorzitter fungeerde maarschalk Tolbucnfn.
Waarom was deze even geheimzinnige als plotselmg* conferentie ? Waarom duikt
deze Hoogste Venfedigingsraad weer op, een feit, 'dat over ;de radio werd dood'
gezwegen ? Houdt men er in Moskou rekening mede, dat de oorlog spoedig weer
zal uitbreken?
,
Men rekent anders. Men gevoelt rich
inleen feoek gedrongen, nog beter: in een
doodlopend, slop. Leden van het Politbureau, die menen dat er geen aanleiding is hun mening verborgen te houden, zeggen dat .er iets gebeuren moet
om aan de ontwikkeling van de buitenlandse poHtiek van het laatste jaar een
einde te maken, nl. een ontwikkeling,
die naar het reeds genoemde slop voerde. De.Sowjet-Unie heeft het Initiatief
verloren I
Ook de afzetting van de Minister van
Buitenlandse Zaken, Molotow, ook als.
men deze als één der gewichtigste gebeurtenissen kan aanmerken, moet als
normaal verschijnsel is, dat de Vorstelijke vertegenwoordigers plotseling' geen
tin meer hebben naar eigen land «rug
te keren is tekenend voor de impopulariteit van Rusland's dwangsysteem.
Het gevolg Is dan ook geweest, dat
.de sportHeden slechts In zeer bijzondere
omstandigheden de nodige reispapieren
zullen worden verstrekt om. Rusland in
de niet onder zijn controle staande knden te vertegenwoordigen. Door scüadc
en schande wijs geworden, zullen de
autoriteiten nu op deze wijze dergelijke
verdwijningen voorkomen.
Wij zijn zeer benieuwd, hoe RusISnd's houding zal zijn tijdens de Olympische Spelen van Helsinki In 1952. Zal
hè net zo zijn ds in 1936 te Berlijn,
toen Hitler van deze Spelen misbruik
maakte om zijn positie internationaal te
verstevigen 7

een poging in de richting van het nemen
van initiatief worden uitgelegd.
In het Politbureau heeft men met toenemende verbittering de verschillende
nederlagen van de oude man geregistreerd. De lijst is indrukwekkend -.Zij
begint met de Krim-conferentie ïn de
zomer van 1948i waar Molotow een
soort Van tegenorganisatie wilde scheppen, indien Rusland uit d^U.N.O. zou
treden. Het liep mis. De- staatslieden uit
het Oosten wilden, niet. Een paar maanden later verg Lng het Molotow in Karlsbad waar hij met dezelfde staatslieden
onderhandelde, niet veel beter. Nu verwijt men hem tegenover de Polen en
Tsjechosiowaken te soepel te zijn geweest en niet toegeeflijk genoeg tegenover de Westelijke mogendheden.
Waarom heeft !Molotow een politiek
van dralen gevoerd ? Hij zat daar en
wachtte — waarop? Op het uitbreken
van de Amerikaafise economische crisis.
Deze zou wederom een crisis van het
kapitalisme ten gevolge hebben, en deze
tenslotte de ineenstorting van het gehele kapitalistische systeem en daarmede
van de kapitalistische politiek.
Misrekening

'

Waarom naar rlffct Initiatief grijpen,
wanneer de monopolie-kapitalisten automatisch en met - de snelheid van de
stormwind hun naderend einde tegemoet
ijlen ? Waarom agressieve -politiek-voeren, daar de tijd immers voor Rusland
werkt? Ook niet|betrekking tot Duitsland was Molotpw voor een politiek

hebben en' zal de vrede in de wereld
verzekerd zijn. Dit zou volgens inlichtingen uit diplomatieke bron de ware
betekenis zijn van de door Truman uitgesproken rede.
Dit plan berust grotendeels op onlangs
in Washington ontvangen inlichtingen,
volgens welke het Oostelijk blok zich

Kenya, die naast economisch belang ook
van militair belang zijn, maar de zuiver
militaire belangen hebben in Washington
geen voorrang meer,
De koude economische oorlog neemt
dif jaar de voornaamste plaats in.
(France - Dimanche)

van afwachten. Toen de radicale groep
in het Politbureau in Juni 1948 beëindiging .van het Berlijnse avontuur eiste,
waaronder deze groep de bezetting van
de Amerikaanse, Britse en Franse sectoren door Russische troepen. verstond,
murmelde Molotow zijn beroemd ,,Njet",
d.w.z. „neen". Hij Meende, en men kan
niet nalaten zijn scherpe blik te bewonderen, dat een dergelijk optreden tot
een oorlog had kunnen leiden. Het beste
was, oordeelde hij, in het Berlijnse vraagstuk in het geheel niets te ondernemen.
Dat sprak hij ook uit. Tenslotte liet hij
zich tot de blokkade, als de minste van
twee kwade handelingen, overhalen.
Hoelang zou de blokkade duren ? Want,
nietwaar, de luchtbrug zou het toch niet
lang kunnen houden l Financiële redenen zouden dit onmogelijk maken, juist
vanwege de onmiddellijk op handen
zijnde Amerikaanse crisis. Zo dacht
Molotow,- Hef liep echter enigszins
anders!
|
In het Politbureau Kent men geen
sentimentaliteit. Men dacht er eenvoudig niet £*n om de minister van buitenlandse zaken verwijten* te sparen over
het feit. dat de door hem zo spoedig
verwachte Amerikaanse economische
crisis vertraagd was, ja, dat de Westelijke mogendheden zich economisch,
politiek en militair geconsolideerd hadden. Toen de eerste bijzonderheden van
het Atlantic pact.bekend werden, verloor men ook het laatste restje goede
humeur. Zelfs de. groep rondom Molotow werd door twijfel gepijnigd. Eind.
November was het zo ver, dat het Politbureau de volmachten van de Minister
van Buitenlandse Zaken aauzien'Hjk beperkte. Indien Stalin niet ingegrepen
had. zou het toen reeds wel tot ontzetting uit faet minister-ambt gekomen zijn.
Nog^één keer kon hij de val van de
man, die gedurende lange jaren zijn
vriend en medewerkers was geweeste tot
een later tijdstij) verschuiven. Drie
maanden later ging dit niet meer.

veel initiatief beschikt hij niet. Ondanks
dit alles moet zijn heengaan toch een
morele verzwakking voor het systeem
betekenen, want hij Is populair, populairder dan de meeste leden van het
Politbureau. Nfemand weet dit beter dan
Stalin. Ook weet fcij, dat hij Molotow
kan vertrouwen, hetgeen hij niet van
alle ledeo van het Politbureau zou durven beweren. Daarom besloot hij hem
te behouden.
Ook een derde reden kan.medegesproken hebben. Er bestaat namelijk nog
een plan uit het jaar 19-Ï7 om' alle ministeries te reorganiseren* te centraliseren en te activeren. Molotow heeft liet
plan ontworpen. Door tegenstand van
het Politbureau was het niet uitvoerbaar. Nu meent Stalin, dat het tijdstip
van uitvoering aangebroken is, daar de
Sowjet-Unie, na de verliezen op het
buitenlandse politieke terrein geleden,
de nationale krachten tot het uiterste
dient te concentreren en zich als een
egel moet oprollen. De grootste con"centratie is dus aan de orde van de dag
In Moskou. Molotow, zojuist uit het
Ministerie van Buitenlandse Zaken gezet, tekent de — geheime — order voor
de reorganisatie der -ministeries als
plaatsvervangend ^Énlstër-president.
Kenners der situatie'"Ieiden hieruit af,
dat hij na korte of lange tijd ook officieel premier zal worden. De - Hoogste
Verdedigingsraad komt vriendschappelijk
met Molotow bij elkaar en kiest Molotow als voorzitter. Molotow begint dadelijk de zes oppercommando's te reorganiseren en te zuiveren, hetgeen
reeds door de officiële vervanging van
Bulganin door Wassllewsky bevestigd
werd:
»
Terwijl zulke gewichtige en geheime
beslissingen door het Kremlin getroffen
werden, begon het Rode Leger zijn voorjaarsmanoeuvres in de Oostzone van
Duitsland. Aangenomen wordt, dat
meer dan 300.000 man aan de manoeuvres deelnemen. "Dit wordt althans vertrouwelijk door Russische bronnen beweerd.
• De zaak is wel wat te groot opgezet.
De gedachte vat post, dat het hier minder om een militaire dan wel om een
propagandistische manoeuvre gaat. In
het laatste jaar is er zoveel verkeerd
gelopen, dat men geen gelegenheid voorbij mag laten gaan om de kracht van
de Sowjet-Unie te demonstreren en het
Sowjet-prestige bij de satellieten weer.
te versterken. Want wat is het AntiAtlantic-pact anders dan de verplichting
der satellieten om in geval van .oorlog
hulptroepen aan Rusland te leveren ?
Ook Duitsland telt bij deze satellietstaten mede. In geval van een groot
conflict rekent men In Moskou op
Duitse hulDtroepen. Wyschinski spreekt
van vaste toezeggingen. Hoe hoog deze "
toezeggingen zijn is. nog een geheim —
maar misschien' niet lang meer.

"Hij wel!
Molotow, die zich bet initiatief uit de
vingers liet ^glippen, wordt opgevolgd
door Wyschüiski, die vol initiatief is.
Dat heeft hij op óV Donau-conferentie
te Belgrado bewezen, waar hij de Westelijke mogendheden zo de stuipen op
het lijf joeg. dat zij, althans tijdelijk, de
terugtocht moesten ondernemen. Zijn
temperament is op de U.N.Q.-con'ferenties op de jJfoef gesteld. Hij heeft het
klaargespeeld ^om het de wereld achter
het ijzeren gordijn steeds weer duidelijk
te maken, dat het voor alle deelnemers
het beste en het voordeligste was de
"zi[dè van Rusland te kiezen. Hij was
een actief minister van buitenlandse
zaken, lang voor hij minister was. Hij
ondernam de eerste grote buitenlandse
politieke actie tegen het Atlantic-pact,
voordat dit pact zelfs maar bestond.
Dat speelde zich in Februari te Praag
en Karlsbad af. Daar onderhandelde
Wyschinski met staatslieden, van het
Oostelijk blok, hetgeen op een antiAtlantic-pact uitliep,
,
Hij niet!
Mokrtcrw zou dit niét hebben kunnen
klaarspelen. Hij komt niet op het idee
iets dergelijks te ondernemen, over zo-

Poor bijzondere omstandigheden
vervalt In dit nummer ons vervolgverhaal „Mijn reis .naar Ros*
land". Volgend* keer nopen wij
hiermede verder te gaan.
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De kapitalisten zijn bang, dat de werkende bevolking de waarheid
zal vernemen en daarom ageren zij zo tegen ons dagblad de "Waarheid". U weet allemaal nog wel dat aan de adverteerders in ons
dagblad door het Nationaal Jongeren Verbond briefjes werden gezonden waarin stond, dat zij niet meer in de "Waarheid" moesten adverteren, omdat zulks weieens nadelig kon zijn. Ik geefttoe dat door
deze azties advertenties verloren zijn gegaan, maar het gros heeft
er zich neits van aan- getrokken. Wanneer de kapitalisten zulks willen
kernnen zij de verschijning van de "Waarheid verhinderen en i«el enkel
en allaen door het feit, dat wij door papier levering afhankelijk zijn
van de Heer van Gelder. Als hij zegt ik lever de Waarheid geen papier
meer dan is het gedaan. Hu moét u niet denken dat dit allen in Nederland zo is. Nee kamaraden, dit is zo in Amerika en vele andere landen.
In Amerika wordt trouwens bepaald wat in onze kranten zal komen te staan.

Uitgetr. door: NV
Datum:
40061 - '49

,

20-4-50

Op aanwijzing van: B. III.g,
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L E T O P UW S A E C K !
Stadgenoten!

Stadgenoten!
Op 26 APRIL gaat gij uw stemplicht vervullen. Gij
hebt hierbij te kiezen tussen democratie en dictatuur.
Wanneer gij uw stem .geeft aan de Communistische
Partij Nederland (C.P.N.), bedenk dan dat ge NIET
op een Nederlandse politieke partij stemt, -doch op een
filiaal van Moskou, waarbij Gerbên Wagenaar en Paul
de Groot als zetbazen optreden.
>mt DlC^TUURieiëkent, weet ge i
1940—1945, namelijk
VERTRAPPING VAN UW
DEMOCRATISCHE VRIJHEDEN
De C.P.N, na de oorlog neemt de plaats in van de
N.S.B. vóór de oorlog. Ook haar aanhangers zullen met
gekruiste armen blijven zitten als het
COMMUNISTISCH, JVAAR
uit het Oosten nadert.
•
Vrijheid van drukpers, vrijheid van godsdienst en vrijheid van vereniging en vergadering bestaan slechts in
naam in de Sovjet-Unie. Kiezen m .ogt ge daar slechts
op één partij J
^^
In de Sovjet-Unie is staken bij de wet verboden, doch.
hier benut de C.P.N. door middel van haar mantelorganisatie, de E.V.C., elke gelegenheid om stakingen
uit te lokken.
IN DE SOVJET-UNIE IS DE ARBEIDER AAN
ZIJN FABRIEK GEBONDEN (Besluit van het Praesidium van de Opperste Raad van de U.S.S.R. van
, 26-6-'40}, TERWIJL DE NEDERLA]^Sl^A|gEJ
" KAN GAAN EN STAAN WAAR HIJ WJtti
Li de Sovjet-Unie worden vele millioenen slavenarbeiders gebruikt. Deze beschuldiging wordt thans in de
Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties
behandeld.
DAT NOEMT MEN VRIJHEID IN RUSLAND!

Aan de A.C.-Actie van het NJ.V.
Postbus 5067, Amsterdam

Naam
Adres

De communisten hebben van Rusland een land van
slavernij gemaakt. Geeft hen geen gelegenheid om hier
hetzelfde te doen. Luistert niet naar hun leugens! Verdedigt U! VERDEDIGT UW VRIJHEID /

STEMT WIE JE WILT J

Stemt géén C.P.N.!
'-'1

'•'

"

'-

Wat weet U van het Communisme?
Gezien de nog steeds groeiende belangstelling voor de
Anti-Conununistische Actie van het NJ.V. zal ook dit
jaar in Amsterdam weer een serie van vier lezingen,
welke voor iedereen VRIJ TOEGANKELIJK is, worden gehouden.

• 1. Het Communisme en de Kerk
Woensdagavond 3 Mei

• 2. HefeComnunisme en de
Jeugdbeweging
Woensdagavond 10 Mei

• 3. Het Communisme en derechten
van de mens
Woensdagavond 17 Mei

• 4. Het Communisme en de arbeid
Daar elke lezing geheel op zichzelf staat, kunt U zich
eventueel ook opgeven voor een deel van de cursus.
Deze zal plaats vinden in de pmgeving van het Leidseplein. Opgaven worden ingewacht vóór 24 April bij
A»C.-Actie van het NJ.V., Postbus 5067, Amsterdam.

Hlerlangs afknippen

Hierdoor geef ik mij op voor de volgende lezingen: •
rjHet Communisme en de kerk, Woensdag 3 Mei.
Q Het Communisme en de jeugdopvoeding, Woensdag 10 Mei.
fJjHet Communisme en de rechten van de mens, Woensdag 17 Mei.
Q Het Communisme en de arbeid, Vrijdag 26 Mei.
(hokje zwart maken voor avonden die U wenst bij te wonen).

Dat Is geen leven meer, Plet! Die kapitalistische
profiteurs mergelen ons uit

De hek dag verken als een beest, alleen om
eten te kunnen kopen

of naar het voetballen kijken
ir genoeg van!

Weg met het régime van de kapitalistische
bloedhonden!
— Hij heef» gelijk, Jan.
— Dat vind Uc ook, Plet.

Bah! Ik heb

Het enige pleizler, dat we nog hebben is
'• Zondags naar de kerk gaan, naar Oe bioscoop... <

V — Ik ben het beu, vrouw! Wij gaan de wereld
hervormen!
—Wees voorzichtig Jan! Wij hebben toch alles
wat we nodig hebben......
-™~:••••<•

ENIGE
JAREN
LATER

Vooruit kameraden! Volgt het woord van
Lenin: ,.Steelt wat er gestolen werd!" Leve de
dictatuur van het proletariaat!

Ik heb tegenslag Plet. Ik ben een hall uur te
laat op de fabriek gekomen en daarvoor veroordeeld. Ik krijg nu nog maar % van mijn loon
Waar moeten wt) nu van leven t

En urenlang in de rij staan voor een beetje
voedsel... Maar ik ga naar de Commissaris om
mijn geval uit te leggen.

Niets aan te doen. Je bent te laat gekomen.
Hebben wij u daarvoor geholpen bij het oprichten van uw dictatuur?
'
Haha! Je -bent een Contra-Revoluljionnair.

Het ia vreselijk! Mijn vrouw Is ziek; de klein- ,
tjes van mijn oudste dochter hebben honger en
Ik kan hun niets geven

Vooruit, schurk! Nu kun je theorieën gaan verkondigen in een concentratie-kamp.
Niets is zo goed om je geheugen op te frissen.

VERBINDING No. i|2.

No. i.D. tTy/50.

VERTROUWELIJK.

Ond0rwerp:

li lijabruari 1950.

Anti Communistische Actie.

Si gen bericht,

/ jaar

„r.

7FEB.-195Q

Ik heb de eer U het navolgende te berichten:
Bij het instellen van ean onderzoek werd contact verkregen
| met, ARNOLTJUS G2RARDtJS HOFSTEDE, geboren te 3nschede, 11
September T^Ü9"/ van~b"aro§p meubelhandelaar, wonende • te Hengelo ( O ) , Brinkstraat No. 2.p. Deze persoon, die tevens lid
is van de Hffllp-Politie alhier, deelde het navolgende mede:
Voor ongeveer een half jaar geleden, welke datum, het was
weet ik niet meer, kreeg ik bezoek van een advertentie-agent
van-hè .t dagblad "De Waarheid", dia mij ve~ï*socht ook eens een
advertentie in "De Waarheid" te plaatsen. Ik voelde daar
heel weinig voor, maar daar deze persoon zo aanhield-heb ik
om van hem af te zijn maar een kleine advertentie opgegeven.
Deza advertentie werd geplaatst en enige dagen daarna kreee;
ik ean schrijven van het "Anti Communistische Actie Cotnmite
van het Nederlands Jeugd Verbond, in welk schrijven mij feitelijk een verwijt gemaakt werd, dat ik in het dagblad "Do
Waarheid" een advertentie had geplaatst. Dit schrijven heb
ik ik nog in mijn bezit en wil U dat wel overhandigen, daar
ik er geen prijs op stel.
Enige dagen later werd door voornoemde Hofstede een getypte
brief aan mij bezorgd, welke brief hierbij wordt gevoegd'.
Hofstede heeft nadien nimmer meer in de ltWaarheld'ï geadverteerd, hoewel hij zich ook niet kon verenigen met de actie
van voornoemd commite.
Hofstede is wel een betrouwbaar persoon, hij heeft na de bevrijding van Nederland ongeveer twee/dienst gedaan bij een
. Sngalss Dienst in Duitsland.
Hij is nog slechts kort zelfstandig^zakenman, daar hij het
. winkelbedrijf, dat hij thans bezit,door erf la t Ing heeft verkregen.
•3 inde.

VXTI-4 OVI TH \< III: ACTIE

TtP'
Betreft:

VAN HET N A T I O N A A L JONGEREN VERBOND

/

Centraal Bureau: Piet Heinstraat 2a 'sGravenhage Telefoon 321210 Giro 7112 Ned. Handelmij 'sGravenhage

»
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2a-Juli--1.-94.9~

901 Sö.

Advertenties "De Waarheid".
Woninginrichting H O F S T E D E .

Brinkstraat 2P,
H E N G E L O .

Mijne Heren,
Beleefd mogen wij Uw aandacht vragen voor het volgende.
Het viel ons op,dat U een dezer dagen adverteerde in het dagblad
"De Waarheid". Wij begrijpen heel goed,dat U dit alleen deed uit
zakelijke overwegingen. Aan de bijdrage,die U onbewust de communisten schenkt,zult U zeer aeker niet gedacht hebben. Het is dan
ook om deze reden,dat wij U beleefd verzoeken in overweging te
nemen in de toekomst geen advertenties in bovengenoemd blad te
plaatsen.
Het wezen der G.P N", zal ook U voldoende bekend zijn; zo ai j
daartoe ooit de gelegenheid zal krijgen,zal deze partij ons land
bewust uitleveren aan een vreemde mogendheid en het stellen onder
willekeur en terreur. Geen enkel oprecht Nederlander zal aijn
steun willen verlenen aan een dergelijk streven en het is dan
ook daarom,dat wij de C.P.ÏT, de wind uit de zeilen moeten nemen.
Gaarne enig bericht van ü tegemoetziende,verblijven wij inmiddels,
met de meeste hoogachting,
De leiding van de
AHTI-COMMÜNISTISCHE ACTIE v/h.H.J.V.

OUDEREN RAAD VAN ADVIESt Dr. J. J. C. van Dijk. Oud-Minister; Luit.-Kol. Mr J. W, U. Doornbos. President van de Krijgsraad en President van het Hoog Militair Gerechtshof t
iit.-Adm. J. Th. Funrtner, Lid van de Raad van,State; Dr K. H. E. Gravemeijer, Algemeen Gedelegeerde van de Gen. Syn. der Ned. Herv. Kerk; Maj. Ds J. H. Groenewegen, Legerpredikant;;
iit.-Adm. b.d. C. E. L. Helfrich; Mr. G. W. F. Tongejan, Voorzitter van de Onderaemersraad voor Ned-lndiü: Prof. Mr A. C. Josephus Jitta. Hoogleraar te Delft: Luit^Kol. C. D. H. d<
irto,g. Dirigerend Officier van de Rijkspolitie Coffim. van het Gewest Arnhem; Mr A. J. A. A. Baron van Heemstra. Oud'Gouverneur van Suriname: Mr S. Baron van Heemstra te Arnhei
• A.*D. A. de Kat Angelino, Oud-Dir. van het Dep. van Onderwijs in Ned.-IndiS; Ir W. H. van Leeuwen'w. i., President-Directeur van de N. V. Ned. Gijt- en Spiritusfabieken; Vf
lm. ). M, Termijtelen, Oud Chef Marineataf; Luit.-Gen, J. }. G. Baron van Voorst totVoorst, Adj. in b.d. van H. M. de Koningin, Gouverneur der Residentie; Ch. J. I. M. Welter, Oud-Min:

IJ>.ïïo.1456.

De door het Ha t ionaal Jongeren Verbond.ond er het
motto " Hed er land er'sT'^Q^'^^*1^^-^^^^?^^'^"^0» Timor
en de Mïpahassa*', georganiseerde openbare vergadering,
geh oud en'op Maandag 12 December 1949f te 20 uur, in
de Blauwe Zaal van het Beursgebouw te Rotterdam, was
bezocht door circa 36o personen (304 zitplaatsen) en
nog circa ~5Xï) personen in een zijzaaltje. Circa 300
personen konden wegens gebrek aan ruimte niet worden
toegelaten.
De aankondiging van de vergadering geschiedde
d.m.v. persoonlijke convocatie's en aankondiging in
diverse dagbladen.
De vergadering had een rustig verloop en werd te
circa 23«45 uur gesloten.
Het reeds vermelde motto was aangebracht als
opschrift op een spandoek voor het podium, dat bovendien versierd ,was met de Nederlandse Vlag»
* Fflttérs, Gerfard-us Marintas, geb: 11-11-28 te Eotterdam, mag.bediende Handels Mij., wonende Lieve
Verschuièrstraat 55a te Rotterdam, voorzitter van
de plaatselijke afdeling van het N.J.7., fungeerde als
voorzittèr.v
Als sprekers traden op:
Coenradi, Henk te Eind^hovenj
^plhaupêssy, L.j enj
De laatste beiden als vertegenwoordigers van het
Comité Gemenebest Grote Oost.
T H e t onderwerp van bespreking mag bekend worden
l verondereteler

% <v

RAPPORT C.
Inlichtingendienst_^Jt7.
Als leider treedt op :
HILBRIHK, Anne Berend
geb. te Hengelo, 25.8.'26
wonende te Zeist,
redacteur Zeister Nieuwsblad.

PD _83lB.

Als medewerker wordt genoemd :
| Bff&ELS, Johannes Wilhelmus
geb. te Amsterdam, 23.2.'22
van beroep journalist ("Let op Uw Saeck").
wonende van Speykstraat 142 bis te Amsterdam.
Recherchewerk verricht:
VULPEN, Hendrik Johan Christiaan van
geb. te Hilversum, 3.3.1915
wonende te Baarn, Lage Vuurse 28 a,
In deze combinatie wordt tevens genoemd:
-j BMTSirOOR.
wonende eveneens te Baarn, Lage Vuurse 28 a.
verdere bijzonderheden niet bekend.

3.12.'49

C 7.

/

/

PD 8504.

van Kb
Nr. :

593

Betr:

Uit nlfct uader te controlöi-ec, docit betrouwbare bron, weri
- hat volf/endö

ï. ;.»••'
>. ..;*"

«In Nederland ia warkzaaan de "Anti üoinnunistiacha jictie"
beweging aou zich tot . dusverre vooral bezighouden tett de
van antl-comr.ualatisclie TöjecLan. ±r zouutsn goadü i-eluti^s met
de VröSBdelin£öa<ii jnst b^stöan, dia otoeds voor papierun etc. 20
zorgen.
^I>ü boofdliedan van deze actie zouden zijn:
f! J. W. ^"liS, vau «Jpijckstr <at 1^2 huis, ,Arastördwi
ijJohn van VTlPi^ , "Boszicht", I^ige VUUFSÜ, Baarn,
xfoogatwaaraehijnlijk onderhoudt doze bowy^ing contact met
I.K»ü. verte^envroordigera in L

KB, 5il Kovwabör 1949,

.1
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Verbinding: Ho.12
27 October 1949.
Doss.77/8
Onderwerp: Openbare vergadering Nationaal Jongeren
— — — Verboi
-Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever
Waardering bericht:
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:—

r

Op Maandag, 24 Ootober 1949X"we r d in het gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhagé een openbare vergadering gehouden onder auspicifln van de afdelijqg Den Haag
van het Uationaal Jongeren Verbond.
2oals bekender- zou op lt) October 1949 een dergelijke
vergadering worden gehouden in de Kurzaal, doch deze kon
destijds niet doorgaan wegens het feitiji dat de legering bezwaren had gemaakt om bedoelde zaal voor die vergadering te
gebruiken.
Het gebouw voor Z. en W. was, met uitzondering van de
tribune, geheel gevuld, zodat naar schatting ongeveer 1900
bezoekers aanwezig waren.
De sprekers T*8^& deze vergadering waren:
\\n COÏÏHHADl, algemeen voorzitter van het I.J.V.,
il
Buitenant-Admiraal b. d. O.lS.L.HTSLffRIOH,
J
Dr.W.H.E.PEüILLEgAÜ DE BHÜYH en
'j
H".A.LUKSHOff. terwi.11 medewerking werd verleend door de
••'band "De Residentie" van het H.J.V.He t lag aanvankelijk in de bedoeling dat ook vertegenwoordigers van de z.g, "Gewichtige Belangen" het woord zouden voeren, doch dezen waren blijkens de aankondiging door
omstandigheden verhinderd.
Omstreeks 20. IJ? uur werd de vergadering geopend door
H.COENRADI voornoemd.
%
Nadat hij de aanwezigen had/welkomjgeheten, hield _$fr*«r
spreker een felle rede tegen het beleid van de regering inzake de Indonesische kwestie.
Spreker ageerde eveneens fel tegen - zoals hij het noem
de - het misbruik van macht door de «Regering bij monde van
f ^ /de Sedretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken, Dr.M.J.PRIH|EN, gepleegd ten aanzien van de Kurzaal-kwestie.
V^lM
\^S
Hij noemde de Ministers regeringslopers.
Het beleid van de Regering ten aanzien van Indonesië*
voert tot chaos, aldus spreker en wij zullen daartegen tot
het laatste ogenblik blijven strijden.
Speciaal de Partij van de Arbeid en de K.V.P. moest
het in de rede van OOEIRADI ontgelden.
De Regering heeft ons het gebruik van de Kurzaal ontzegd, aldus spreker, omdat het toestaan van onze vergaderring in die zaal onhofielijk zou zijn tegenover de gedelegeerden van de R.T.C., doch de Regering is zelf zo onhoffelijk mogelijk tegenover de vertegenwoordigers van de z.g.
"Gewichtige Belangen".
-Vervoüégens-

-2—
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Vervolgens werd het woord gevoerd door LuitenantAdmiraal b.d. HBLJFRICH, die sprak over de maritieme waarde
van Indonesië*. Spreker herinnerde aan hè c zeegevecht in de
Indonesische wateren in 1942» Wij hebben daar gevochten
voor een land waar vrede en welvaart heerste, aldus spreker.
Wij hebben gevochten en verloren, doch wij zijn weer teruggekomen om onze beste krachten t e wijden aan een ontredderd
land. Het lag in onze bedoeling om opnieuw orde en welvaart
"te brengen. Wij^uUnfrCH vóór^ een werkelijke unie te scheppen, doch zonder steun van de Marshall-dollars. Het heeft
echter tot op heden niet ao mogen zijn. Het communisme
kreeg de nodige invloed in Indonesië. Er werd verdeeldheid
gebracht. Roof, plundering en corruptie wafc/'er aan de orde
van de dag. Men sprak lange ree&sen van woorden, die door
geen enkele gewone man konden worden begrepen. Het ontbrak
deiregering aan ruggegraat. &r werd geconfereerd met lieden
die met de Jappen hadden samengewerkt. Er heerst ;|n het algemeen partijdigheid tegenover Nederland. Wel wil men koloniën teruggeven aan een voormalige vijand, doch men ontneemt deae aan een bondgenoot als Nederland. Men mist blijkbaar ook het juiste inzicht in het maritieme belang van Indonesiö.
De Koninklijke Marine kan daar onschatbare diensten
bewijzen, terwijl de republiek vele jaren nodig zou hebben
om een degelijke vloot te bouwen. Het is ver met Nederland
gekomen.
De stellig komende reactie in Nederland zal verschrikkelijk zijn en vooral voor de jeugd.
Men mag echter tegen een en ander niet ageren, want
dan is men revolutionnair of niet voldoende verlicht. Wij
hebben echter de plicht om tegen de onrechtmatigheid te
strijden. Waar blijft in deze de stem van onze intelligente
jongemannen, van de studenten? Gaan zij met het onrecht accoord? Dan verdient ons volk ook niets beter dan chaos en
armoede. God geve, dat Uw ogen eindelijk opan gaan."
Hierna werd het woord gevoerd door Dr.F13UIILETAU DE
BRUYN, die sprak over de mogelijkheden van Nieuw-Guinea.
Spreker wees op het belang van Nieuw-Guinea woor Nederland en de Indonesische Nederlanders, die straks niet meer
in Indonesië kunnen blijven. Men staat echter thans op het
punt om ook de bewoners van Nieuw-Guinea en andere eilanden
te verraden. Wij hebben daar in Indonesië de slechtste Gouverneur sinds 3 1/2 eeuw.
Nadat deze spreker ook nog had gewezen op het grote
strategische belang van Nieuw-Guinea, op het communistische
gevaar van de zijde van India en op de "nonsens" vaneen
Atlantisch Pact, besloot hij zijn rede en werd gedurende
een kwartier gepauseerd.
—
Vervolgens sprak H.A.LUNSHOF, .1 ournalist,/ve_rdere gegevens onbekend"? over het onderwerp: "Wat zijn tot op dit
moment de resultaten van de R.T.C.1*
Spreker verklaarde, dat de regering een souvereine
minachting toont vaor hetgeen vorige geslachten hebben gepre ateerd. De handelingen van deze regering zijn in strijd
met de gerechtigheid, zonder welke geen staat kan bestaan.
Dat onze hulp aan Indonesië zover gaat, dat zelfs de Ï.N.I»
gesubsidieerd wordt is onbegrijpelijk. (Geroep uit de zaal
"Schande"). De in de Indonesische kwestie gevoerde politiek
is van sinistere aard. Talloze figuren hebben toezeggingen
gedaan, doch geen belofte werd nagekomen. Het Parlement
wordt volkomen genegeerd en gedegradeerd tot een machine.
-De-

De Partij van de Arbeid en de K.V.P. werken samen, hoewel
beide/^ezensvreemdjfzijn. Het is als een gemengd huwelijk.
constructie van de Nederlandse staat is gebaseerd op ie t
samengaan van Nederland en Indonesië?. Op het messt critieke
moment heaft men deze basis losgemaakt. Souvereiniteit kan
alleen worden overgedragen sels die waarborgen aanwezig zijn,
welke de Grondwet eist. De regering moet terugkeren op deze
heilloze weg. Dat is ook beleidsnoodzaak, omdat de souvereiniteit niet moet worden overgedragen aan slechte en incompetente mensen. Het is pervers aan Djokja al onze rechten
a± te staan, zonder enige zekerheid. Wordt ons land door
Amerika gedwongen deze koers te volgen? In dat geval zijn
wij niet waard zelf te beschikken en zijn wij corrupt door
de Amerikaanse dollars. Doch wij kunnen dat niet aannemen.
ïijdens de tweede politionele actie liep de Partij van
de Arbeid naar de Amerikaanse Ambassade om interventie te
vragen é^deze actie te beëindigen. De vijand van de Nederlandse Staat is het Nederlandse Tolk zel±. Het bederf in
zichzelf openbaart zicfc het eerst in rechtsbederf. Wij wensac
een politiek welke voert tot welvaart, rust en bestaanszekerheid.
De voorzitter sloot de vergadering met enkele woorden
en vervolgens werd de taptoe geblazen en een "saluut*1 aan
de militairen in Indonesië^jSet Ie» en 6e. cojaplet van het
Wilhelmus werd door de aanwezigen staande gezongen.
\i Bij de uitgang werd gecollecteerd voor het propagandafozp van het U.J.V. De stemming tj4&«nS'"'cle^vergadaring was
zeer enthousiast en er werd herlïaaldelijk ±uid en langdurig
geapplaudisaeerd. Na de rede van de voorzitter vormde het
ordepersoneel een spreskkoor met de volgende zin:
"Ons land raakt aan lagerwal, deze regering moet ten
al. (einde)
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tp üaaadag £* gototoar 1949 ward ia h* t gabouw voor XUMt«a
taaachappaa ta 'o-Gï-aiumhag» ««a opaflber* vargadarlüÊ gahoudac
aoitpiaiea vaa da altüiiag ü*aa laag vaa h*t Katioaaal
Varboad*
Zoala bsk#ad zou op 16 ootobar 1949 ««a -largalljka
««feoudan ia da Kanaal, do«fe data kon das tl JA» niat doorgaan
hat talt, dat d* Bagaring bazwara^ had «üMiakt «•
zaal voor dia wrgadaria* t« gabnaikan.
löit gabeipr voor K. a» Vv, wa«t u«t uitzondering v«a
g«ha«l
«tvttlft. zodat oaar schattlnit on«»vaar 1900 baaoakara aaaw**
_ 4 *** -^^-^— .«VM& VPvMrVA*
Da aprakara op d«»a Targadarl^e warac:
algawmn vooraittar vaa hat K.J.V.,
g SI IBDY» aa
varlaaad door da ttaad
van b»t fi.J.T.
«D* 9*«U*ft
H*t iag atunragkeli j* ia A» badoelia^ dat ook
ï»t woord
d» afin. **Nnd«lt*i4*
vo»r«a, dooh
door
v»rhlnd«rdt
4«
uur
door
d« *«rgadarin«
d* aafl»«2lg»a iwlkom
h«t b»l«ld v«m d* ragarlae Inzaka d*
kwentlo.
fttl tegan - zoals hij h*t novnia *
b«t
vna wwht door 4* ft«««rifig bij iNMda van da 3»or«taria*
van Bitwaalimga» 2*kan, DrA*J.f?IB^iiy. |f»pla«ed taa aaoziac
da
Ri| noaade 4* kiaistars
Hat balald vao A* laoariitfi ten aanzlan van lodonasla voort tot
», aldua «prwfcar aa wij zullac daartag«n tot h» t laatat«
blik blij van *ti*ljdan.
3jMtol««l d* PttfUJ v*n d* Arteid «a d« £,V.F. »o«st hé in d*
rad» van Oü1^?^! oAtgeld«a.
I>« WïgariBg h«aft «BB lat ^>bruJic v«& d* Kuraaal oatza^, aldua
apratear, o»d«t h» t toaataa» T«A on»a T»rgadarifi« ia dia za*l oolioff*11 JK zou zijn t4Hrawyt»r da «adala«a«rda2i va& d* F.f «G., dooh d*
z»lf ao o»hoff«lljk «ogalljk
d* z«a. "Oawiöhtl«<t 8*la&gaa*
Varrol«»j» w»rd b*t woord g*?oar4 door Lult»flflmt-MttiraAl
dia sprak orar d* maritlwaa weerda v*jt Iiadooeal». 3praïoar
la tam h» t sa««aT«oht ia d* Ifldoö*8leoha wataran ia 194 E.
Wij h«bl>«n d«ar cavoaht«A TOOI- a»a laod *m*r vrad* «a welvaart kaar»-»
t«, aidaa apr^kar. Wij ba^ban «aroohtan «a rwlorao, dooh «ij sila
wa«r taru««ako»sii «n oi«« toast* kraohtaa t* wl |A«a «AA •«» oatraddard
1«M« H#t la« ia «mz* badoallng en opaiaaw orda «a walvaart ta brao*
gai». V*i j warao «p vdór *»a warkall jlw» Üni» ta »«h«pp«Jif do«h stoMar
»t»ua vaa d» Ü»r«hall-doll«r » * H» t heeft aohtar tot op hadan ni«t «9
BOgaü zija. Hat oonKunlsae Str««g d» aodi^a lmrlo*d ia Iadna»si** ir
»ard v»rd*aldhaid ^tterft&ltt.» Roof, ploadarlfle «A oorruptl» waran «r
aan d* orde vaa d* dag* fcaa sprake jbaaff» raaloian v*a n^ordaa, dia door#a*a anlwla «p»wo£« «na kondan werdaa baerapaja. R«t oatbrak da naga*
riag aac raee»ei*««t. ir werd gaoeafarftard nat li«d«a dia wat da jappan haddaa *a»«acpwar)ct. Ir haarat la h»t al««»aaa partl jdlgöaid taganowr üadairlaad* '*v«l «il
ga vijaat» doah a»a oatnaant daza aaav»«m bondgaaoot al»
ti*a miat blijkbaar ook h» t juiata Inzleht in Dat nai*lti
van
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Sa Koninklijke Maria* kaa Aaar aaffefeatfeara diensten bewijzen,
terwijl Aa republiek vala Jaran nodig aow hebbea «A aaa degelijke
vloot te bouwen. 3»%- I» ver wet Hederle-Bi 0»kmea.
D* atallig komend* reaatie la Neder 1«M «al verschrikkelijk
al Ja an voor«l TOOT- A« j»«e&»
Kan wag aafeter teiaa eea aa ander niet a«a*aa, wwat Aaa ia aaa
revaltttlaaaalr &t alat voldoende verlioht, 11 J hebben aantal* Aa
plicht «B tegen Aa onrechtmatigheid te 0 1 rijdan. waar blijft la Aas»
Aa »te* vaa OHM intelligente Joafeaannen, vaa 4e BtaAeatea? 0aaa «IJ
set fett onrecht eoeoord? 0aa verdient aaa walk ook niets b»tas» Aan
aa Bmoed*. o«A ^va» Aat uw acaa alaiali|lc apaa g»aa".
Hlori» «arA h«t woord «»To«rd door Pr.JSÖILUYAU Dl aggïM. Ala

avar Aa aagall^lMAaa vaa HleudMSuia»*.
«aaa op h* t tmlacg vaa Kl*uv-4aia*a voor i^Aai>laaA aa Aa
XaAaaaalaaaa H^tórlaoftftr» , Ala strak» ni* t «aar la laAaaaait Iraaaaa
ailjvaa. Maa ataat »oht«r tkaaa oj» h«t punt on aak Aa tanoaara vaa
Kl*u»-Guln«* aa aaAara allaaAaa ta ¥«rr«d*o. wij hafrfeaa Aaar ia loAaaaala Aa «laalttata öauv*pa»ur alala H aamr*
i^Aat Aaaa apr»k»r aak nog had etmraaa op hat grot* «tratagiaafea
lM>laa« voa Klmtw-Oulaaa, op bat ücawttei»tl«<rti« g^TRar vaa Aa «IJAa
van XaAla aa op Aa **aaaaaa* vaa aan Atlantisch p**t, teiloot hij
zljc raAa aa «arA ctAafaaAa aaa fcwartlar e*p»i»««r4.
Vervolge* aa rak H^.H»3Hoy. Journalist, over h» t oad«rw»rpï
liat ai ja tot op Alt memimM W r»»ult«t«a van Aa l«¥.C**.
Jj»rafc«r verklaard», Aat Aa ragarlag aaa aaMMf^laa «laaalitlag
toont vaar iwtfi»aa rorlg* gaaiaahtaa haaa*a «»pr»«t»arA, &a aaaAalla*
caa vaa Aa«a rogwlng «l ja la «tri JA mt Aa fivraohtl^beld, xaada» w»lka ««aa ataat kaa 1»«taaa« Dat ows* hulj» aaa laAaaaala savar «aatt
Aat zalfa Aa T.s.J. «««utaiidlawri wordt la oaaatrlji*lljk. (oaro«p alt
Aa xaal "3ah*oS«^). D* In d* xaAaaaalaalia k*a«tl« aavaarAa poll t Uk la
vaa alalatara aarA» faliaaa fl«af*aa aaaaaa ti»«aiKing»« £»Aaaat
b»loft* warA aa^kaaaa, Hit farlaiMiat wordt valkaaaa e»tt»e*«rA
aa c»A»«raa»wA tot aaa «Mhiao. Da Partij vaa Aa AtfwlA aa Aa K.V.P.
»«a»n, hoaw»! b«id* la wasaa vraapi
Vi*aaiH aaa alkaay al ja. R»t la
aJa aaa g«*Mi»»l iwwalljk. D« aaaatmatla vaa Aa laAarlaataa ataat la
«tteaaarA op feat aanaagBaa vaa KaAariaoA aa laAeaaaia* 09 hot «aaat
arltlaka fienoat tiaart «aa Aa«a ba* la laaginaakt* 3aü*aralaltatt kaa
aüaaa wantaa «var«aAra«»a ala Ala «aaraarc»a aaa«*sl£ *1 Ja, «aika
Aa Oroadwit alat* D» ra«Kplag «aat tart»«kar«n op Aaza l»lllo»» «af.
Hat la ook balalAaaaaAxaak, oaAat Aa aattvaralsltalt alat BW» t «oraaa
avar«»Af<«eaa aaa alaaata aa laaoapataat» iwnaaa* $*t la pervara aaa
D jok ja al on» r*«ht*B af ta »taaa9 zonder aal®» aakaraalA. wordt aaa
laaA door Aa*rlka «»A«oa«aii Aasa ko»ra ta vol««? In Aat ««val zlja
wij «lat «aarA aal? ta feaaeltlkkaii an al Ja «IJ oorrupt door Aa A»»rlkaaiaa doll«r». Doefe «IJ kaaaait Aat alat aaaaaaaa*
f l jAaac Aa t«aaAa palltlaaala aatla llop Aa F»rtlJ vaa Aa ArfealA
«aar Aa JMarlkaaeaa A»b*a*ad» oa latarvaatla ta Vf*agaa on Aaxa aatla
ta ^aalaAlc»a« Da vl jajtA vaa Aa PtAarlaaAaa Staat In h«t BfBAaarXaaAaa
Valk zalf. $*t baAarf la zlaliaalf eaaakaart «lofc kat aarat la x-aaata*
bed«rf . wij «a&»*«t aaa polltlok «alka vaart tot «alvaartt ru»t aa
$a voor»ltt«r sloot Aa variaAarlaf aat aaJkala waorAaa aa vawal£*aa «arA Aa taptoo ^blaxen aa aaa "talmt* aaa Aa KUlta&raa la laeht« H
Aaaaal* c»braeht«
H*t la aa Aa aonplat vaa )Mt Vfllhalnina «arA Aaor Aa
aaawaslcaa ataaaAa

Bij Aa ttlt«aac *arA eeooll»ota«rd voor kat prop*gacd»fonö» vaa
feat H.J.T. Sta atttndac «ar vargaAarlnc aaa «NKP aat^aaalaat aa ar
«wd h»rh««ad«lljk lolA aa laagftmrlc fi««ppl*udi»ae«r4 . Ra Aa vaAa vaa
Aa voorzitter vaanfta feat avAaparaaaaal aaa apreakkoor aot Aa voO$a«Aa
sla: *Cö» JUuaA raakt aaa lagerwalr Aasa P««»rlB« ataat ten val"*
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benadeelt de middenstandsbelangen
en hetst tegen De Waarheid

de firma PRESTO te Amsterdam
NOG EÉN BRIEF
wij een schrijven met het vertot publicatie naar aanleiding van Een andere adverteerder schreef naar
een actie gevoerd door het Nationaal aanleiding van de circulaire:
Jongeren Verbond, ten einde aüverteer„Mijn zaak gaat slecht- en ik -heb
" 3 van De Waarheid te bewegen hun
overwogen om .de advertenties in
'ertentie-campagne te staken,
i reproductie van d* intimidatie- te houden, maar nu ik deze brie]
Let van het N.J.V. drukken wij tevens krijg, sal ik van mijn laatste cent
Het an'twoord van de firma Pregto in De Waarheid adverteren."
„Mijne Heren,
u bekend is, adverteren wij regel- hebben door hun boycot van De Waartfeid niet kunnen verhinderen, dat de
matig in de verschillende Amsterdamse heders
hun werk gedaam hebben, dat het
u en het moet ons fundament
bladen en ook
voor onze gigantische pers
van het hart, mett stijgend succes.
gestort is en on» eigen drukkertfbedrijf
Nu ontving ik dezer 'dagen een schrijven van dag tot dag de voltooiing nadert.
van he.t Nationaal Jongeren Verbond, De pogiingen der reactie hebben schipdat mij er op attent maakt, dat mijn breuk geleden, omdat onze, krant niet
eaak uiteindelijk nadeel zal ondervinden steunt op de geldschi'etendie grootindustriëlen maar zijn kracht vindt in de
door in De Waarheid te adverteren.
nimmer verflauwende steun en offers van
Bovendien bevat de brie} een aantal .hen
die deze krant groot maakten: de REEDS VANAF ƒ 6.26, AUTOPBDS.;
aantygingen tegen uw blad inzake uw
van Nederland.
MET SPAAKWIELEN EN itjCHt-'
Nederlandse gezindheid, zonder dat het werkers
En thana poogt men de Nederlandse midBANDEN
ƒ 38.6Q
denstand, die voor zijn bestaan en de
dit' echter ihet bewijzen staaft,
IK Kan niet anders zeggen, dan dat ik bloei van zijn zaken is aangewezen op Haarlemmerstraat 36-51,
Hef doel' van * deze actie van dat z.g. de advertentie-kolommen van De WaarNJ-V. lasterlijk vind en een zakelijke heid, door intimidatie er van te weerhou- .Amsterdam - Tel. 46570
benadeling van uw blad en eeker van «o gebruik te maken van deze kraatpoor gevolg te g«ven aan de chantagemyn eigen zaak.
methoden van de kwajongetjes in wit hemd tieden verkerende middenstand op het s]
Immers, wij als zakenmensen hebben in met
broek en rtjlaarzen (wie sprak stonden,
•dese tijd een hoge omzet nodig om alle daar zwarte
over de „Jeugdstorm van Mussert"?), Wy ondersohrtjvem dan ook volkomen, wat
verplichtingen, waarvan .de belastin- die handelen
in opdracht van ande. de firma Presto in haar briet naar voren
gen wel de zwaarste zijn, te kunnen ren, zouden'' deze zaken zich ernstig be- bracht en kunnen hieraan slechte één
nakomen en om dit. te bereiken grijpen dreigd zien in hun klandizie. Maar dat conchiseie verbanden; besteedt de grootst
wij naar het middel van dagblad- interesseert deze zwartbroekjes niet. Hum mogelijke aandacht aan hen die wel en
reclame. Wy gaan dan uit van het ta*k is het De Waarheid stuk te maken nu niet aan de advertentie-boycot tegen uw
principe: Hoe bereiken wij door onze Wet 'Philips en andere grootheden ndet js dagblad deelnemen. Beschouwt de adverreclame zoveel mogelijk klwnten en toe- gelukt. Een droevige vertoning waarom teerders van De Waarheid alê uw advermen zou kunmen lachen, indien niet de teerders en houdt hiermede terdege rekekomstige klanten?
Uw blad heeft my het bewijs geleverd belangen van de in moeilijke omstandig- ning bö de besteding van uw inkomen!!!
dat ik^door middel van adverteren
omzet kan verhogen.
Indien ik gehoor eou geven aan de opwekking van deze kinderen (want dat
VAN HET NATIONAAL JONGEREN VBKBOND
eyn het ten slotte) dan «ouden wij dus
Cenml But»; PM Hdunu !l iGnvnhlg» Tekfeo, I2U10 On l»i N«l HmUaHontse klantenkring zien inkrimpen en
onsse EIOBN zaak ernstig benadelen.
Ik heb dit geschryf dan ook met afkeer
geienen en indien u dit nuttig oordeelt,
-kunt u mijn brief publiceren."
t
w.g. B. H- 3. STROOBER
K«r«n,
wZoals
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Dubbele
Bagagetassen

ANTI-COMIIIJNISTISCIIE ACTIE

D

EZE brief van de firma Presto laat
aan duidelijkheid niets te'Wensen over.
Inderdaad trachten deze duisterlingen, die n.b. in d^ hoofdstad zegge en
schrijve 25 LEDEN teM*n, de middenstand
te beletten zijn artikelen of zaken onder
de aandacht te brengen van honderdduizenden Nederlanders, die voor menig
zakenman ©en belangrijke omzetvermeerdering kunnen betekenen.
Deze georganiseerde advertentie-boycot
duurt nu reeds geruime tijd. Zij was een
gevolg van de Amerikaanse politiek in
Nederland en, had ten doel het enig on4fhankeiyk dagblad, dat in . Nederland
yersohflnt,. door financiële moeilijkheden
Ije noodzaken zfln verschijning te staken
.of althans ernstig t,e belemmeren.
Het was het gevolg van de machteloze
woede der bezittende klasse, die met lede
ogen ziet, dat het stoutmoedige plan van
De Waarheid om als eerste en enige dag^
blad to Nederland na de oorlog zijn eigen
dagbladbedrijf te vestigen, mét
rasse
schreden BJjn voitooitog nadert. Men
hoopte door onthouding van advertenties
deze opbouw onmogelijk te maken.
Maar deze reabtóonnaire pogingen hebben
schipbreuk geleden. De C. & A's, de
t /, & D's, de Albert Heftns en de Unilever

de.

Beleefd mo?«n »1J O» aandacht vragen voor-hét volgen-

Hen dazer dagen vonden «ij in het dagblad "De Waarheid"
een advertentie van Uw fcedrijf. Wij begrijpen heel goed dat U deze
advertentie alleen plaatste uit zakelijke overwegingen. Aan de bij.
drage, di« U onbewust de conwnlaten schenkt, zult U z«er ztker niet
gedacht heoben.
'
, .
. Het IB daarom, dat wij on», al» Antl»Coramuni8tisoha
Actie tot U wenden, met het beleefd verzoek ta overwegen in de toekcniBt geen advertenties meer in dj.t blad te plaatsen. : ' - ' ''
.
Het wezen vtn de C.PvN. zal ooK tf voldoende beïeh'd
"
•zijn. Zo zij daartoe ooit- d« gdagenheld zal krijgen, zal dez« oneland Bewust uitleveren asn een vreamde mogendhè'ia .en se* 's-wilen
onder terreur en willekeur. Hieraan kan geen oor-echt •.jrederi4Vider.' :>zijn ateun geven en wij moeten daeror» da C.P.H, a« Vind" uit'^i zeilen nemen.'
' :
•
",'. ", 'v1: - -.;
• —
•
"
Gaarne enig antv.-oord van U tegamoetzieiide, verblijven
wij inmiddels, met da meeste hoogechting,
<-'?" ••--•*?•
,
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UITTREKSEL
Uit :

OD 1659

Voor:

OD 427

Naam: COSUTÏÏ TER BESTUDERING VAN MA&PSCHAPP
KB EN POLITIEKE VRAJM^TUKKEN
Naam: NMOHAAL JONGEKEN71RBOND

Ag.nr:

61749

Aft. : JD B-dam

datumS-5-49

Aard van het stuk: Rapport betreffende Oom. ter bestudering van maatschappellj
Ie en politieke vraagstukken,
Omtrent bvgn,comité wordt het volgende bericht:
Het is een voortzetting van het reeds in 1935 opgerichte
"Landelijk ^erkoomlte Er*oscar schabert",Waarvan de bekende
in 1945 overleden Ds.KROP de geestelijke vader was!
üe werkzaamheden dateren oorspronkelijk vanaf 19S9 en bestonden
uit het geven van voorlichting betreffende de in die jaren plaat s
gehad hebbende geloofsvervolgingen in de Sov j et-Unie en het geven
van materiele steun aan de door die vervolgingen getroffenen»Dit
werkoomite hield internationaal contact met de "Int.Baltlscher
Ruszland Arbeit" te Geneve ©n er bestond tevens een contact iet,
Parijs»
ET werd destijds een maandblad uitgegeven,getiteldJ"Geloof en
Vrijeheid"»
Tijdens de Duitse beaetting is het gehele archief en de eveneens
tot genoemd comité behorende "Anti-oommunistische tentoonstelling"
verloren gegaan»
Nu na de bevrijding het punt "geloofsvervolging in de Sov j et-Unie"
niet meer aan de orde is,geeft "het comité" voorlichting in maatschappelijke en politieke vraagstukken en geeft daartoe zgn»
Bulletins uit,welker gegevens zijn samengesteld uit open bronaan»
öeze bulletins,waarvan er nu een achttal zijn verschenen,worden
voornamelijk samengesteld door GOUDZWAARD Frederik geb,6-11-04 te
Dreischor, koopman wonende Ajsaleastraat 42 b te Rotterdam en worden
verzonden door het "Nationaal Jongerenverbond" Piet Heijnplein 2a
te fs-Gravenhage.
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DE GROTE OPENBARE BIJEENKOMST
Welke ons door de Regering in het Kurhaus
onmogelijk werd gemaakt, vindt thans plaats
op 24 October a.s. in het

Geb. voor Kunsten en Wetenschappen
Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

TOEGANGSPRIJS ƒ 0.40
Vestiaire vrij.
Sp r êk e r s t
Lti-Admiraal b.d. C, E, L. HELFRICH:
„De maritieme waarde van „Indonesië".
Dr. W. H K. FEUILLETAU DE BRUIJN :
„Welke mogelijkheden biedt Nieuw-Guinea?"
H. A. LUNSHOF t
j,Wat zijn tot op dit moment de resultaten van de R.T.C.?"
.en
Vertegenwoordigers van de zgn. „GEWICHTIGE BELANGEN"
Medewerking van de band „De Residentie".
,
Voorverkoop kaarten aan de navolgende adressen :
Cèntr. Bur. N.J .V., Piet Heinstraat 2a
9-12 en 14-17 uur
Koningin Emmakade 138
9-13 en 16-21
Koningin Emmakade 187 (beneden)
10—17
Koninginnelaan 51, Voorburg
9—13 en 17—19
Van Beverningkstraat 36.
Appelstraat 117
'
12—14 en 17—19
Parallelweg 190
12—14 en 17—19
Frangois Valentijnstraat 32
Soestdijkschekade 734
12-14 en 17-20
Op 22 en 24 October uitsluitend aan het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen van 10—16 u. en op 24 Oct. 's avonds aan de zaal
Geen plaatsbespreking.

AFDELING DEN HAAG
NATIONAAL JONGEREN VERBOND
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l Maart 194$KRT1949
l
Nationaal jongeren VerbondJj^_

Hierbij wordt toegezonden een pamflet, dat op Vrijdag,
25 Februari 1949, werd verspreid onder de bezoekers van de
openbare bijeenkomst, welke door het bestuur van het Nationaal jongeren Verbond was belegd ter herdenking van de slag
in de javazee.
'
""
Deze bijeenkomst had plaats in de grote zaal van
"Pulohri studio» te 's-Gravenhage, waar als spreker optrad
Luitenant-Admiraal b.d. HElffHIOH. (Eindel.

Een woord tot heel Nederland
met betrekking tot Indonesië

,

Nederlanders !
Gij ouderen, die verantwoordelijkheid draagt, maar ook en vooral gij jongeren,
toortsdragers van Nederland's toekomst.
Beseft gij allen niet, wat op het ogenblik op het spel staat?
Beseft gij niet, dat latere geslachten ons en U, ja ook U zullen verachten,
indien gij op dit historisch keerpunt in onze geschiedenis Uw Nederlandse
plicht verzaakt.
Beseft gij niet, dat zij U zullen verachten, omdat gij op dit dramatisch moment
hebt gemist, wat alleen maar nodig is: MOED.
Beseft gij niet, dat zij U zullen verafschuwen, omdat gij voor een ogenblikkelijk
grijpbaar en schijnbaar voordeel: ten koste van alles een goede verstandhouding met de Veiligheidsraad te bereiken, de levensmogelijkheden van latere
geslachten definitief hebt afgesneden en deze generaties tot paupers hebt
veroordeeld.
Beseft gij niet, dat nu, in dit beslissend uur, van onze Staatslieden niet gevraagd
wordt te laveren en te marchanderen, maar dat van hen nu slechts dat éne ding
geëist wordt: DEJJAAD.
\l JUK KAN NIET ANDERS".
Beseft gij niet, dat het beter is om nu een daad te stellen en daardoor te lijden,
dan om de moeilijkheden te ontwijïïèirëïrdaardoor"die, dië~na ons komen,* tot
«de bedelstaf te brengen.
Beseft gij niet, dat Indonesië zonder Nederland, maar ook Nederland zonder
Indonesië niet leven kan.
Beseft gij niet, dat ons vertrouwen van millioenen Indonesiërs op verschrikkelijke wijze wordt beschaamd, omdat Nederland, tussen de klippen doorzeilende, woordbreuk pleegt, die zal leiden tot scheiding van Nederland en Indonesië, met voor beide volken rampspoed en chaos.
Beseft gij niet, dat het vertrouwen van duizende Nederlandse soldaten in
Indonesië op verschrikkelijke wijze wordt beschaamd, omdat Nederland, tussen
xde,klippen doorzeilende, de door hen in arrest gestelde (mis)leiders van de
terreurrepubliek weer op ,!het groene kussen" helpt.
Beseft gij niet', hoe gevaarlijk het is, telkens een beetje toe te geven en U daarbij niet te realiseren, hoeveel gij in totaal reeds toegegeven hebt
tot gij
ineens bemerkt dat de afgrond U aangaapt.
Nederlanders, ouderen en vooral jongeren, beseft thans wat U te doen staat!
Beseft dat een volk dat g*een wil heeft, een volk dat geen moed en fierheid
toont, een volk dat niet tot lijden voor een grote zaak bereid blijkt, een volk
- dat geen daad durft te stellen
dat zulk een volk in de internationale gemeenschap der naties geen respect afdwingt; dat, alle idealisme ten spijt, over
zulk een volk wordt heengelopen; dat zulk een volk onherroepelijk ten ondergang gedoemd is.
Eist daarom van Uw leiders, van Uw regeerders, dat zij de enige beslissing
nemen die thans van hen gevraagd wordt:
CATEGORISCHE AFWIJZING VAN DE RESOLUTIE VAN DE VEILIGHEIDSRAAD, met uitvoering van sommige wensen uit die resolutie,
omdat Nederland die ook wenst, maar overigens :
DOORZETTING VAN E I G E N PLANNEN, VOLGENS E I G E N
DOOR DRIEHONDERJARIGE ERVARING GERIJPTE INZICHTEN,
TOT HEIL VAN BEIDE VOLKEN.
Wij hebben met betrekking tot Indonesië van anderen niets te leren .
„EIGEN MEESTER, NIEMANDS KNECHT".
Steunt onze actie.
NATIONAAL JONGEREN VERBOND, Piet Heinstraat 2», 's-Gravenhage
Telefoon 321210.
Postrekening No. 138431 t.n.v. Alg. Penningmeester N.J.V,
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Op Zaterdag 20 Howmber 1948 faeaBtei da afdeling ZwoUs -na* da
C. P*V. aan prepagandafeestavcud gehouden, IK het gefeouv *B*
Eikelboaet" t» ïwelle. Uerne faa»t*w«* werd o» 20 uur geopend door
Peterut Johanae* RIPKS.

Sprakar.

dia avond wa»i
E6.12.0T ta

wonende te

*r

Toorg«lloht ,
«t«Hi»c tot "Hat Pwool" MR "Trowr" , *»U» bUuuïJ«B
torn ' d» D«d«rl«ie T«H imilailimd r»«d8

, dat
»pr»k»r

' .
* wwaria Vetroidcw» wordt
*
d«rliaid«r aUt n»«r ia "D« Ifewrbaiai" t«
«i* Door 4*se ramtiotmair» daad iwoet *D* W»«rh«id" bat thans
«muSar *dv«rt4Kti«s atallwa , krtt&oiict 'tot gtmlg hwft , dat da
da kl«aaa va» oo« *olk tihaaa .««R offwr «Dat lir«ag«n , CM "Da
in atand ta kusaaa bouflwi. fi& dit wrb«d wljtt apraW ar ireorta op ,
dat bat oeaawoiatlaehe FTBB«« da|blad "L'Hm«tlt«" «t h*t B«lglaeh.
ar da arb*l*aitda klMtt» *0* Eofl« Tatt" »at dacalfda «0a*21Jch*bb«m ta k««p«n , «Mftlft fe*t Bttgala* «agblM *tha Daily Kerker"
Ha raaotianaairan höp«B , aldus sprakar op da«a «l j«e hat TacBeki^MD
na «HÉ da^^N! , da% het eni|^ jul«te oreun TOOT da «rbeld«nrl« klansa
ia «is Imd Sa * oBKOBaU^c W aakan , mar da«a boop l» ijdel , waat
dit *Bll*B wij nianar toalata». g^Hrakar Markt vardar op t dat *fte
Waarheid" gedrukt wor<!t in da drukkerij TO"Het Himflelablad" en dat da
k«at«n wakalijtai f .14.0(K)e- bedra^an. la. -foaraii thans tmnrel aam
aetla , o»*!» Waarheid11 te apoadig BOgalij* «ader ai£e& dak ta krlJce&»
Ca eerste en tweede obligatielening!* ten bedrmge van f .600.000.wardea vlot volgatakaBd » aldi« spreker « «B th«aa »ija wa «at dia
laatste etappe basig * «n hat nog ontbrekende bedrag vw f .500.0CX).bi j«en te krijgen.
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reactie:
"N$.V.
' ' • ' ' tot
• Amerikaanse
• ' • ,'.'..
,

«!*.{

Interneer Henriëtte Davids!
De vijfde colonne volgt opdrachten Comité
on-Amerikaanse activiteit uit
Kunstenaars staan op het kruispunt:
reactie of vooruitgang f

nu de politieke aanslag
MAAR
op de Nederlandse kunstenarease Henriëtte Da.vids.

„De regen kan ons niet deren, wij
zijn Wij en vieren feest!", dat was
het devies van Henriëtte Davids,
toen zo op Zondag1 27 Juni j.l, op
een, door de Oommunistiscihe
Partij Nederland georganiseerde
landdag te Rotterdam optrad.
Het docuinentatie-blad van het
schrijft nu:
LIET Nationaal Jongeren verbond heeft aan het Ame- N.J.V.
;,Hiermede pleegt zij dus bewust
aan de Nederlandse
V* rikaansé CÖififté Vaif on-Amerikaanse activiteit de verraad
naak en daarom moet Hen- nage, provocatie . en broodroof.
Het zjjn Amerikaanse methoden,
wenk gegeven fl e n r i ë 11 e D a v i d*»-*Dtl\haar riëtte Davids.... buiten de volks- die
thans worden verheven tot de
gemeenschap gesteld worden....
aankomst in New York, $n navolging van *le aïnealatie Wij zullen dan ook niet schromen hoekstenen van de West-Europese
dit bericht aan de wereld mede cultuur.
van de grote Franse geleerde, I r e n e\l j/oji
delen. In Amerika, waar de In de gehele wereld gingen pro'enaars aan een onderzoek testen op toen het comité van onC u r i e, te interneren! ;
•
onderworpen
zyn in verband met Amerikaaase activiteit (dé naam
Wanneer onze lezers dit al te ongeloofwaardig voorkomlMmidat noch eventuele communistische smet- is beslist toepasselijk!) — bij het
het A.N.P, noch een andere krant zulk een opvallend beVicht hebben ten, is Henriëtte Davids met ratelen van de f urn-camera s en
drukke fotografengedoe —
Z ij het
gebracht, dan mogen zij er aan denken, dat er dingen gebeuren, die •enthousiasme ontvangen.
zijn werk begon en kunstenaars
r"
-gerlijke pers wijselijk verzwijgt. En de lugubere activiteit yah gaat weer naar Amerika. hun scheppende vrWheld ontZal de ontvangst dan even groot
tiet Nationaal Jongerenverbond is één van die zaken, die Verzwegen zijn f Wij vermoeden van niet.... nam. Het comité ging echter
voort.
Wallstreet
bleef niet staan
Ww Jongerenverbond,
gullen er aan medewerken,
worden, maar die wel hun werk doen.
.
-\t Nationaal
organisatie van
rijkelurs
zoontjes
kunstenaars.
Ambtenaren, po-'
dat het Amerikaanse volk, via de bn
Amerikaanse pers kond gedaan liüci, eenvoudige werkers — aflen
en van oudsher de meest reactionnaire jeugdgroep van ons land, wordt, dat er met Henriëtte een kwamen aan de .beurt.
maar geleld door ouderen en bijzonder .geliefd bij generaals en vazal van Moskou komt. Ook in De imperialisten hebben hun
communistenjacht in Amerika lnministers Van oorlog en marine, geeft een zogenaamd documentatie- Amerika moet men weten wat
ezet, maar houden niet halt big
voor
spek
men
in.
de
kuip
heeft
blad uit, getiteld: „Let op uw saeck!"
e douane aan de grens van de
als een Hollandse" artiste sstëh Verenigde
Het Comité
Dit documentatle-blad bevat uitsluitend anti-communistisch* hetze en daar populair komt maken
" Is ook, metStaten.
de andere Marshallwordt gezonden aan alle mogelijke persorganen, instellingen en
artikelen, geëxporteerd naar Neambassades.
»
derland en organiseert hier de
EN verglase zidh Biet. Dit te onderdrukking van de vrijheidsHet Is een documentatie met gegevens, bestemd voor de ergste
niet een stuntelig gedoe van lievende en werkelijk nationale
'vijanden van ons volk: de internationale oorlogsvoorbereiders en hun
on-rijpe kwajongen®, die qua af- krachten,
agenten In ons land.
komst van nature aanleg hebben Dit Comité heeft in ons land echvoor provocaties. Het Nationaal ter niet de naam gekregen van
Jongerenverbond wondt als reac- Comité van on-Nederlandse actitionnaire stoottroep geleid, door viteit. Het draagt vele namen,
volwassenen en zelfs academisch van het Nationaal Jongerenvurgeschoolden, die bun kennis in bond af, via de leiding der grote
naar
de
obscure
dienst stellen van ae bourgeoisie partijen
trotskisten-fracties in en buiten
en buitenlandse reactie.
partijen
en
organisaties.
Dat Henriëtte Davids. ate iedere De stomme en ijdele uitingen in
andere kunstenaar, die voor de „Let op uw saeck!", dat ze het
Communistische Partij een keer
aan de Amerikanen zullen
optreedt, slechts een zakelijke ver- wel
—
wij twijfelen er niet
bintenis heeft aangegaan, deert zeggen
l — zijn het bewijs, dat het
deze als spionnen en verlakkers aan
spionnagewerk, het duistere conoptredende lieden niettact van deze organisaties en van

f

M

Zij hebben een aantal opdrachten vele lieden met Amerika
uit te voeren. De benamingen van f el t Isdeze. opdrachten luiden: spion- Amerika moet weten wat

een

voor
„vlees men in d« kuip" heeft.
Spionnen in Nederland zullen het
wel zeggen; het Nationaal Jongerenverbond- doet het een keer
'openlijk, in het geheim gebeurt
dit duizendmaal en door gevaarlijker Heden.
* **
B populariteit van Henriëtte
Davids, een kunstenaresae uit
een kunstenaarsfamilie van
groot formaat, wordt er niet door
getroffen. Haar het pleit voor
haar en haar kunnen, dat de
Amerikaanse lieden, die in navolging van de S.A- bralden: „als
we het woord cultuur horen, trekken we omze revolver", tfoans de
modderspult op haar hebben gericht.

D

', HENRISTTE

DAVID8

Voor de kunstenaars In Nederland
Is dit hele geval een aanwijzing
te meer aan welke kant zij moeten
staan: aan die van de knechten
van Wallstreet. van de vernietigers van cultuur en vrijheid of
van het werkende volk, van de
Communistische Partij, de consequente verdedigster van de
nationale zelfstandigheid, van de
beschaving en vrijheid.

POLITIE TE AMSTERDAM

Amsterdam,

2j5 Apri^'T^SST" «Z""" ""

Bureau HOOFDCOMMISSARIS
INLICHTINGENDIENST

Nr. I.D.

ÖÖfeEAUB

2492-48 .

2 8 APR1948

Uw brief:

Verslag van een op Donderdag, 22 April 1948, geiiouden
anti-cojïimunistische betoging, gehouden door het Nationaal
Jongeren Verbond in het Concertgebouw, alhier.

Onderwerp:
Bijlagen:
GEHEIM

De vorengenoemde betoging werd geiiouden in de grote zaal
van het Concertgebouw, welke zaal een 2400 personen kan
•""Ibevatten. Bij de opening door de voorzitter (H. ^oenradj.)
te ongeveer 20 uur waren pi.m. ^00 bezoekers aanweaïg.
Hadat de eerste twee coupletten van het "WilheVis" waren gezongen, hield deze voorzitter een korte inleiding,
—lwaarna R.Th.J. Ie Cavalier het woord voerde. Daarna spraken achtereenvolgens een niet met naam genoemde Katüliek
t geestelijke, een Amsterdamse student en Mr. W.P.^Schokking. Alle sprekers oestreden ïn vrij gematigde vorm het
communisme; het enthousiasme in de vergadering was niet
groot.
Bij de aanvang bestond het gehoor voor 50% uit vrij jonge, mensen, waarvan het grootste deel tussentijds, ordelijk, de vergadering verliet. Onder de aanwezigen bevonden zich voorts een tiental personen in militaire uniform, waaronder enkele officieren. De bezoekers (waarvan
pi.m. 20$ vrouwen waren) behoorden over het algemeen tot
de betere stand.
v
f i Prof. Dr. J. Waterink sloot te ongeveer 22,1^ uur deze
"^vergadering, welke"met orgelspel en zang van enige vaderlandse liederen werd afgewisseld.
In de vergadering werden verspreid het officieel orgaan
van het Nationaal Jongeren Verbond "De_ Trom", nummer 3
van April .1948 en een uitgave van de Anti-communi st i sche |
Actie van het N.J. V. !' Let op Uw Saeck ", terwijl bij de \g va
exemplaar van het " Bellamy-Nieuws " werd aangeboden.
De betoging, die gratis toegankelijk was, had een zeer
rustig verloop; op straat bestond vóór en na afloop geen
belangstelling.
Verzonden aan: Hfd. C.V.D. te 's-Gravenhag*e "
P.G.
Amsterdam.
B.M.
Amsterdam.
H.C.
Amsterdam.
Aan
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n. a. v. toezending blad door
Alkmaar no 28868

?*B* 5/1948
5*2,194®
UoouiBeiitatieblad'

Onder
ing voor d« toassending van een exemplaar
vaia Jö*t "Aati^Cosaiwiïietisofa Docwaentatieblad" h»fe ü d® «er Ü te
b er i oh t en, dat genoemd orgaan reeds re irelmatig door at J wordt ^
Ik meende U iiiexEiöde in kermis te moeten stellen,
alen de moeite welke mogelijk oaa 3e verkrijging 07 ran voor
Terbonden «ijm»
Hoofd
Aan dé Heer Cooaiissaris ran Politie

namens dezea

'

J.(J, örabbendam*

V»!gno.
ALKMAAR,
BERICHT OP !

COMMISSARIAAT VAN POLITIE
ALKMAAR
NO. V.D.-5/1948

G B.H B i ii BUREAU B

BIJLAGEN:!

Ik heb de eer U hierbij
ter oriëntatie te doen toekomen een
in deze gemeente verschijnend "AntiCommunistisch Documentatieblad",
kennelijk afkomstig van het Nationaal
Jongeren Verbond* Piet Heinstraat
ÏIo.2a te 's-Gra enhage.«
De Commi

de Heer HOOFD VAN DE
CENÜLA1E VEILIGHEIDSDIENST

Javastraat No.68
te

« B - G . B , A V E N H A G E .-

aria van Politie»

RIJKSPOLITIE
DISTRICT GEüK INGEIJ

Groningen,18 December ly
. , ,v x

C.I. NOS 24. GEHEIM.
Aan:

het Hoofd van den CentrÉlen Veiligheidsdienst, Javast raat 68 te' s-GliAVEIuHAGE.
(In afschrift aan den Procureur-Generaal,
fgd.Directeur van Politie te UüEUWAHDEN.)

„-• Onderwerp: Verspreiding pamfletten door de
N.J.V. te HAiiEM' (Gr.)
Bijlage: 1.

Hierbij heb ik de eer,U Hoog Edel Gestrenge beleefd aan te bieden, e en pamflet, hetwelk in den nacht van 16 op 17 December 1946
verspreid werd door aanplakking en uitstrooiïng
langs den openbaren weg in de gemeente HAKEN.
Namen van personen die deze pamfletten
hebben verspreid kunnen niet worden genoemd,
daar het feit niet op heeterdaad werd geconstateerd.

is tr ictscènmiandant,
^ 'Römelingh*.

De aanslag ondernomen met het oogmerk om het rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen,
of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van tin hoogste 20
jaren.
Artikel 93 Wetboek van -Strafrecht.

"ie Commissie-Generaal is uit baar „Indonesië" teruggekomen.
ij heeft met Soekarno gesproken.
Zg heeft het Koninkrijk verloochend.
Z$ heeft Indië en Nederland tot een staatsrechtelijke aanfluiting willen
maken.

'

Ons Land, ons Volk, ons Rijk staan op het
punt ten onder te gaan.
Droefheid heerscht in de harten van allen.
10 Mei 1940 was overkomelijk. We wisten, dat we ons er onderuit zouden
werken. We kwamen er onder uit en hoopten en streefden vurig naar
herstel van het Koninkrijk.
12 November 1946, de datum, waarop te Linggadjati werd 'Overeengekomen ons Koninkrijk te sloopen, zou de onontwijkbare dood zijn. ,
Herstel? Neen, instorting van wat in eeuwen werd gebouwd. Armoede
en leed overzee en hier.
De Commissie-Generaal is terug. Ontslag en vergetelheid zij haar deel-

Ontwaakt, in Gods Naam,
ontwaakt Nederlanders f
Nog is het tod.
„Wie nu zyn oogen niet gebruikt om te 'zien, zal ze moeten gebruiken om
te w«*nen".
,

Keert U tegen dezen aanslag op het Koninkrijk,
op Uzelf, op Uw kinderen r
NATIONAAL JONGEREN VEKBOND
Centraal Bureau Nassauplein 8,
Telefoon 115707, 's-Gravenhage.
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