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HOOFDSTUK I

Mei 1945 bracht de capitulatie van de "Duitsche legers en «vLgerveen
was het enthousiasme, waarmede de Gaallieerden, waaronder de Bri-
gade Prinses Irene, in Nederland werden ontvangen* Terstond kon,
dank zij de reeds tijdens de "bezetting getroffen voorbereidin^er.,
door d* Binnenlandsohe Strijdkrachten een aanvang werden g--s-u.ap.lrt
met de arrestatie van landverraders en oorlogsmisdadigers» 3)e "ü Si ,
die daarmede uitsluitend belast waren» hadden de.t.rbij ds volledi-
ge medewerking van de bevplkin* ;•, die in haar uitingen WA vreugde
een volkomen eensgezindheid aan den dag legde.

Tevens werd een begin gemaakt met de zuivering van overheids-
organen» De Politie als zoodanig nan, zoolang de zuivering van
dit orgaan niet geheel tot stand gekomen was, niet a&n ie arres-
taties van politieke delinquenten deel* wel waren betrouwbare po-
litieambtenaren bij de B» 3* ingedeeld, veelal in leidende func-
ties«

De in den loop van den zomer ingestelde Politieke Opsporings-
diensten stonden voor de omvangrijke taak het feitenmateriaal te-
gen dé politieke arrestanten uit te werken en gereed te maken
voor de berechting door Bijzondere Gerechtshoven of Tribunalen*

Hoewel verwacht was, dat na de capitulatie van het Du.it sche
leger, door S «3« ••onderdeel en nog tegenstand zou worden geboden,
i,-; hiervan geen voorbeeld bekend geworden» Van eenige activiteit
-ier W ohrwolf organisatie is in Hoderland evenmin iets gebleken»

In afwachting van de instelling van een daartoe geschikt Ne-
derlandsch apparaat, eerden door de Field Seourity van de Geal-
lieerde legers onderzoeken ingesteld naar oorlogsmisdadigers en
Duitsche spionnen» Bepaalde arrestanten van de B. S. werden daar-
toe door de Field -,ecurity overgenomen» Ka de indienststelling
van het Bureau Nationale Veiligheid heeft dit bureau de taak van
de Field Seourity op zioh genomen*

HOOFD̂ D!' II.

DA&BLADEN B!I TIJDSCHRIFT :H«

Het wederoptreden van de oude politieke partijen liet niet lang
op zich wachten en ook ,de onder invloed van die partijen staan-
de dagbladen en tijdschriften zagen, zij het vóór het meerendeel
onder anderen naam en, in verband met de papier schaar schte in
kleinexen vorm het licht» Do oude dagbladen, die tijdens de bezet-
ting dienstbaar geweest waren aan de Dnitsche propaganda waren
•verboden. Zoo verdwenen de Telegraaf, de



blz» 2,
Nieuwe Rotterdanéohe Oourant, Het Vaderland t De Nederlander en
vele plaatselijke bladen. De belangrijkste dagbladen, welke na
de bevrijding uitkwamen waren Trouw (A.Iu), Do Ti.1d (R»K.) »
Do Nieuwe Nederlander (C.H.)» Het Yri.1e Volk (S.D.A.P,)* De
Waarheid (O.P.N.) en Het Parool ( illegale groep ). Vermelding
verdienen nog Hat Handelsblad» de Nationale Rottordainsohe Ooxv-
rant en De Nieuwe Oourant» Talrijke weekbladen zagen het licht,
Wparvan vele van Socialistische strekking*
Als voornaamste tijdschrifteft. woeden genoend t 3>e Groene Anster'-

de Pen Gun C weekblad voor de Nederlandsche Strijdkrach-
ten ), De Nieuwe Eeuw ( R«K»)t Libertas > Qp Wacht ( tijdens de
bezetting reeds illegaal verschenen ), OP ICorte golf ( Onafhanke-
lijk Nationaal Weekblad, samengesteld door oud-illegale werkers),
IV Prinsestad ( orgaan van den luaidslijken Bond van ex-poli-
tieke gevangenen ) , Do Baanbreker ( onafhankelijk weekblad voor
Socialistische politiek en cultuur, uitgave van de stichting
:' De Hieuwe Vrijheid M ), Hot Kompas» Commentaar ( uitgave van
den Regeerlngavoorlichtingsdienst ) t Do Vlan ( voortzetting
vsn het illegaal verschenen blad " "De Vonk % orgaan van de
Internationaal-Socialistische Beweging ) , De Vri A e Katheder •

( naakt propaganda voor de federale Unie, die streeft
naar een vereenigd Europa onder een federale regeering* als
eerste stap naar een democratische wereldfederatie VMI alle
volken ) , ffe Rode October ( v/eekblad van het Conité van Revolu-
tionnaire Me.rxioten-Sectie van de 4e Internationale ) , Spar-
tacujB ( communis t enbond "Soartacus "), ViirKend Nederland (Een-
hoidsvakoentrale ), De Uitkijk ( oud illegale strijders ),
Je llaintiendrai ( Ned . Volksbeweging ) , Indonesia ( Orgaan
vvn de Perhinpeonan Indonesia)» Ohri stof oor, e. a*

HOQgBSTUK 3«

Het recht tot vergadering werd aanvankelijk in zooverre be-
perkt, de.t een vergunning voor een openbare vergadering te voren
noest worden aangevraagd aan het Militair Gezag* Nadat geble-
ken was, dat gecnerlei ordeverstoring te duchten v?as, werd
genoegen genomen met kennisgeving van het voornemen tot ver-
gaderen aan de Hoofden der plaatselijke Politie, aan wie door
het M»G« een dborloopende machtiging was verstrekt tot het toe-
staan van openbare vergaderingen»

Van het recht tot vergaderen werd ne de bevrijding in ruime
door de politieke partijen, ten deele als



samenkomsten ter herdenking van hetgeen in de oorlogsjaren waa
voorgevallen, anderdeels tot het voeren van propaganda voor de
oude doelstellingen der partijen, of voor nieuwe ideeën* Zoo
werden openbare vergaderingen "belegd door de Sjooiaal'-Denoorati»
eohe Arbeiderspartij ( S»D*A«P*)t Vrijzinnig Denooratische Bond»
de "yereeniginfi van Vrienden van de, Waarheid* en de Uederlandsohe
Yolkeb e weging •

Aan de "Vereeniging van Vrienden van de Waarheid", evenals
aan de "Nederlandsche Volksbeweging", dient allereerst eenige
aandacht te woréen gewijd*

YKHBBKISIHQ VAE VRIENDE» VAN DE WJLABHBID*

Tot Augustus 1945 werd niets vernomen van de Oomnunistische
Partij Kederlandè De communisten hadden zich na de bevrijding
vereenigl in een vereeniging, de "Vereeniging van Vrienden van
fla Waarheid en zich gesphaard om het dagblad "De

Reeds tijdens de bezetting werd door hen een illegaal blad
onder denzelfden naam verspreid» Het aantal abonnees op Do
Waarheid steeg na de bevrijding snel* De redactie naakte gebruik
van het verlangen van het publiek naar een onell e zuivering en
wijdde veel artikelen «n plaatsruimte aan dat onderwerp* Een
goed deel der bevolking wist niet met een coramnistisch blad te
doen te hebben» De leiding van de Vereaniging van V«v»d» W*
was van meening, dat het beter was een krachtige Socialistische
politiek te voeren, aan «t e dringen op sanenwerking net Rusland
en langzamerhand den leden van de Vereeniging en den lezers van
DG Waarheid de Oomounistische ideeën bij te brengen*

De leiding had in zooverre goed gezien, dat in elk geval het
dagblad een groote vlucht nam* Het aantal abonné's wordt thans
geschat op 300*000* Echter konden zeer vele Oud-Qoucruniaten zich
met het standpunt van de leiding niet vereenigen en in Augustus
1945 werd op openbare vergaderingen nededeeling gedaan van de
oprichting van de CorvtunistiBche Partij Nederland ( C»P«N«).
MDe \7oarheid n werd het dagblad der Partij, Gebleken is, dat het
hoofdbestuur te Austerdam contact had gezocht met de leiders
der Partij te Parijs en Brussel, en ook dezen bleken voor de
oprichting der oude partij te zijn*

De leidere van de Vereeniging van V* v* d» W. te insterdam
hadden reeds geruimen tijd gewerkt volgens de methoden der voor~
oorlogsohe 0*P.N« Dit bleek wel uit de berichten omtrent de op-



blz» 4«
richting van een "geheime inlichtingendienst" der coraiunistent
waarvan de centrale leiding te Amsterdam zou zijn gevestigd en
die vertakkingen had over het geheele land. De taak van desen
dienst zou zijn s
a» het controleeren van partijleden*
"b* het verzamelen van gegevens over politieke tegenstanders.

Aangenomen kan worden, dat vele lezers van MDe Waarheid",*in
de eerste plaats in Katholieke streken» hun abonnement op
"De Waarheid" hebben opgezegd en dat verscheidene leden van de
VèINS'eniging der V.v.d« W» geen lid zijn geworden van de C. P«N.
De sprekers op de vergaderingen van da C.P»N«, waarvan de
voornaamste zijn i

Saul de Pro o t ( zich noemende Paul de Groot ) uit Aneterda*t>
secretaris van het partijbestuur, Gerard G-eelhoea (Den Haag ),
JU J. Koejemans uit Amvterdati» hoofdredacteur van "de Waarheid"
en G-erbeja Wagenaar uit Amsterdam, hadden voorrianelijk tot onder-
werp i onjuiste verdeeling van levensmiddelen, de bestraffing
en vrijlating van politieke delinquenten, de Indonesische
kwestie, de zuivering, de havenstaking te Rotterdam, fusie met
de S.D.A.P. en de a.s, verkiezingen»
De crit̂ ek op de overheidsmaatregelen in de hiervoor genoemde
kwesties werd op de vergaderingen en ook in Mde Waarheid" in
zoodanigen vorm gegoten, dat de bedoeling om ontevredenheid en
onrust onder de bevolking te wekken duidelijk tot uiting kwam»
In den beginne, toen de critiek uitging van de Vereeniging vpn
V. y*d. W,, vonden de klachten vrij veel weerklank bij dé be-
volking, in 't bijzonder bij de voormalige illegaliteit. Later
toen de ware aard der vereeniging gebleken was, verminderde de
belangstelling en doorzag raen de propaganda.

Terugkomende op de onderwerpen, welke in de politieke ver-
gaderingen behandeld werden, kan nader worden vermeld, dat ge-
eischt werd t

«nellere berechting van landverraders en collaborateurs t
het in bewaring houden van de politieke arrestanten |
snellere en grondiger zuivering, vooral in de overheidsor-
ganen»

*Coen de Regeering had aangekondigd, dat een aantal politielce
delinquenten, behoorende tot de lichte gevallen, in vrijheid
zou worden gesteld, werd hiertegen door de O.P.N, onmiddellijk
actie gevoerd op groote schaal, o.m« door middel van affiches.
Deze aankondiging was blijkbaar een welkome aanleiding tot het
.voeren van communistische propaganda.
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De C*P.N. kooa voorts partij voor de Indonesische nationalisten

en verlangde, vooropgesteld, dat de Regeering uitsluitend door
overleg met hen tot een bevredigend resultaat moeat komen, dat
aan Indonesië zelfbestuur zou worden gegeven. Echter liet zij de
oude leuze t "Indie los van Holland, nu* varen, voorgevende te
vreezen, dat Indonesië onder Engelsoh bewind zou komen en de.be-
volking het slachtoffer zou worden van Engelach imperialisme»

Over een vorm van samenwerking net de S.D.A.P., die gewenscht
werd, zijn geen bijzonderheden medegedeeld. Intusschen ie komen
vast te staan, dat het antwoord van de S,D.A.P., op het voorstel
tot samenwerking afwijzend is geweest» De af "d. j zing werd o «in»
gemotiveerd door te wijzen op Rusland, dat door de comiiunisten
nog steeds als hun ideaal wordt beschouwd, maar waar geen vrij-
heid van drukpers, ver^eniging en vergadering is, vrijheden»
die de S.D.A,P, als primaire voorwaarden voor een gezonde
democratie beschoirwt*

Op vele vergaderingen en in de communistische pers werd
propaganda gemaakt voor spoedige verkiezingen der leden van de
Staten-Generaal en de Gemeente-raden, aangezien het noodparlement
en de noodgemeenteraden geen afspiegelingen waren van den volks-
wil. Waarschijnlijk voorzag de C.P.N., dat uitgestelde verkiezin-
gen haar nadeel zouden brengen, ala de bevolking zou zijn terug-
gekomen van haar aanvankelijke, maar oppervlakkige sympathie voor
de Vereeniging van V.v«d. W» en de toestanden op het gebied van
voeding en eerste levensbehoeften aanmerkelijk zouden zijn ver-
beterd»

Met betrekking tot de havenstaking te Rotterdam, waarop
nader zal worden teruggekomen bij de behandeling van de Eenheids-
Vak-Centrale, de onder comimmistinchen invloed staande vakveree-
niging, zij vermeld, dat deze volledige sympathie van de C.P.N,
had.

• De moeilijkheden in de nijnstreek nogen bekend worden ge-
acht. Er is gebrek aan goede werkkrachten, transport, beroeps-
kleeding en schoeisel. De huisvesting der arbeiders is moeilijker
geworden doordat enkele dorpen zwaar geleden hebben van den oor-
log. De werktuigen, waarmede de arbeiders hun v/erk moeten doen*
zijn onvoldoende. Dit alles komt de productie niet ten goede»
Er wordt gepoogd het aantal arbeiders uit te brpiden, o,a. door
aanneming van buitenlandsche ( meestal Poolsche ) werkkrachten.

De C.P.N, heeft door middel van "De'Waarheid", welk blad
sinds l September 1945 als dagblad in de Mijnstreek verschijnt,
een voortdurende actie gevoerd tegen de leiding der Nederland-
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sche mijnen» Systematisch heeft de redactie en in *t bijzonder de
redacteur W, van Bxter, getracht de moeilijkheden in de mijn-
streek uit te "buiten en deze door het toevoegen van heele of
halve onwaarheden te vergrocten»

Het aanjfiemen van baitenlanCeohe arbeidere werd door de "tyear-
heid" fel afgekeurd» Hst blad n- e ent, óat <?.s.e.rdoor "reactionnaire
en door het i'aecianie aangevreten Polan " in het mijnbedrijf
zullen worden ondergebracht sn de.t hè* ''vooroorlogsche jaagsys-
teem wee.r zal worien inrevce^de

Er 2.ijn echter o.wr'.'ijsingMh, da*s de CcP«ïï-. in Limburg, en
evenmin in Sra'bant, groot «n invloed zal V.vijgen. Men kon aanne-
men, dat het aantal lasers van ""De '\aarh9i<V' in de Katholieke
provinoies ia tera.ggelooperj.>

/-- De sociale tcastarvleri ondei* ie niinwerkera zijn inmiddels
aanmerkelijk verbo'iei-fi n̂ de R, K» goesteli^kheid gchijnt weder
groctertm iivvloei te krijgt»*,».

Ie iv,T.sts-j:-dam is door de 0,1,1?» gevestigd het M ftrcensohappe-
lijk Bu.veau der CiJrMU", •V--ÜCB eerste con:'oreiitie in October
1945 plaats had» .̂ erao!' illende commiseies vrerden ingesteld,
welker tnker, nauwkev-rî , wayo.n oiaschreTen»

In nav.w verband mit do 0,P-,N. staat het te Amsterdam ver-
schijnende weekbls.'ï. "Jje Vï*i:j& "K'a-nhedsr "» waarvan Mr» Petra
Eld^erlin.̂  hoo£drecia.ctrics is, «lij' ••ffordt beschouwd als een der
toonnarigévende ptrsouatx in ae /vi'.f-'torcV;jn3Chë wereld der C.PiN»
Het blad richt in beïsrgriJV.e plaatsen "Tri j e Katheder clubs"
op, in 't bijzonder v-icz i»AT.elleo-hae^len, en organiseert voor
de leden dier clv-bs iLut,ick-i voort raohu- 9n filir-avonden in den-
zel'Zden .geest als di'i; gee-?.j.ied-ti i-.-or het weekblad Mde Vlam"
( zie hierna onder ï . S^-O «

Kenmerkend voor Aa Infiatrtvbi? van con-muuisten in redacties
van tijdschriftsr. en clv.be is de cnluntja te Deventer opgerich-
te afö» van de ''Bond v?./. Huiim"mv;en" , wolke gezellige bijeen-
komsten orgajiiseort, \vatx:: tevt/.e gri e-ren teg«n ovarheidsmaar-
regelen naar vore.', kuninsn worüöu gebracht, Het bestuur en de •
leden bestaan voor een groot deel uit vrouwelijke communisten.
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VEBBAHD.
SCHOOL VOOR PHILQ50PHIE EIT CULTUUR»

Te Rotterdam zijn in October en December 1913 openbare cur-
suss.eix gehouden, georganiseerd door het Iiogov-vorband, Schooi
voor philoeophie en cultuur, welke instelling een 3 1 erken oomnu«-
nistischen inslag heeft* De spreker op de cursucsen was Jan Bor-
ger, wonende te • s-Gravenhage , oud-predikan-'* , van wien een boek-
werk, getiteld "De Geest van Rusland" ter porse is. ]>e onderwer-
pen, welke hij behandelde waren o «m» t "Het communisme als nood-
wendigheid" » de oorzakelijkheid van het kapitalicue en communisme",
"Kapitalisme, Imperialisme en Staatsabsolutisrae, met als tegen-
hangers Communisme, Nihilisme en Anarchisme"»

De cursussen worden hoofdzakelijk door communisten bezocht*
De conclusie, waartoe Borger komt, is de wenschelijkheid van de
komst van het communisme, omdat een communistische wereld de e enig
bewoonbare zou zijn»

Volgens hem beweegt de wereld zich langzaam maar zeker daar-
heen* Uit de vragen, welke door cursisten gesteld werden, bleek
duidelijk ontevredenheid over het gebodene* Men had meer zakelijke
dan philosophisohe beschouwingen verwacht»

HOOFDSÎ K 6» . .
KEDERLAflDSCHE VOLKSBEWEGING- •( N.̂ .B,)

De Nederlandsche Volksbeweging is ontstaan uit verschillende
groepen, waarin die van de voormalige ftederlandsche unie een 'be-
langrijke rol speelt. In dezen kring groeide het "rersonolistische
Socialisme"» Voor de leiders van de N«V»B» is het uitgangspunt t
de verantwoox*delijke persoonlijkheid. Zij noemen zich persomlister
en zien den mensen in verantwoordelijkheid geplaatst in de genieën-
schap* In de N»V«B« verwacht de leiding, dat nenschen van zeer ver-
schillende geestelijke afkomst zullen samenwerken voor hei stel en
vernieuwing» De beweging wil niet gezien worden als een politieke
partij, doch ontkent niet, dat zij in politiek vaarwater is terec>. t
gekomen» Zij keurt den klassestri .1d en de Christelijke Antithese
af en tracht te komen tot vorming van een nieu\ve socialistische
partij, waarin bestaande partijen kunnen worden oppenomen, ern
aldus groot er eanheid te bereiken»

Tot op heden is de groot e massa der arbeiders niet tot de
N.V.B, toegetreden*

Door de N.V,B« zijn talrijke openbare vergaderingen belegd,
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waarin het woord geroerd werd door sprekers van versohillen.de
politieke richtingen, als S, D« A., P. -era, Roomech-Katholieken en

./.-. v

Zij trachtten de prinoipes van de H«V,B* duidelijk te na-
ken»
Betoogd werd o «nu» dat het Sftoialisme van de N«V.TU

parallel loopt met het Socialisme, zooals dit in 193V in hè v
program der S»IUA»Ï. was opgenomen» Als de dri^
ran een waarachtig Socialisme werden genoemd ; proi
"behoefte en niet om winst» sociale democratie in bet bedrijfs-
leven in den vorm van medeverantwoordelijkheid en modoüe^ar.Pc
gelijke sociale levenskansen voor allen»
Individualisme en collectivisme , zooale dit laatste vccrkorat bi;j
fascisten en communisten, worden door de N «V, E» verworpen*

In jocember 1945 zouden "besprekingen tusschen de leidin-
gen dar N,V*B», de S»D«A«E», den Vrijzinnig Democratischen Bond,
ds Christelijk Dwiocratisô e Unie en de R.K. Chris t of oor-groep
geleid, hebben tot omlijnde plannen voor oprichting van een niew
socialistische Volkspartij op breede basis ( Partij van den Ar-
beid ) , De leden der genoemde partijen Bullen nog moeten worden
ingelicht omtrent deze plannen en hun meening daarover rnceten
uiten, alvorens de oprichting der nieuwe groote partij een f<sit
kan worden É

Ix>.tl$n da N, V, B, geslaagd eal zijn in haar poging om de nieuwe
partij op breeden basis te vormen, beschouwt zij haar taak toch
nist als geëindigd» Zij zal het overleg gaande houden en voort-
gaan haar vereenigingsleven op te bouwen. Zij eal dan zijn
een maatschappelijk-opvoedende organisatie en haar buiten de
partijen staande positie behouden*

•

HQQH>;TÜK 9»
BOOIAAI-PEtroCHATl' >C:iE AK8&IDEH5PABTIJ •

Ook de Sooiaal -Democratische Arbeiderspartij (S.D»A.P«)
heeft eenige vergaderingen belegd, waarin o «a* drie Ministers
het woord gevoerd hebben, te weten de Minister van Sociale
Zaken Wv Prees. dâ Minister van Handel en Nijverheid, Ir»H<Vost



blz. 9.

en de Minister voor Voedselvoorziening en Landbouw, Ir« S.L»
Mansholtr

De S.D.A«P« toont zich een gematigd socialistische partij,
die in de voor het oogenblik belangrijke kwesties/ al» de Indone
sische, geheel achter de Regeering staat. Het heeft sterk ds
aandacht getrokken, dat eenige bekende predikanten tot ds partij
zî n toegetreden» Ben van hen Ds» J» J» Buskes heeft reeds eenige
spreekbeurten op openbare vergaderingen vervuld*

De sprekers propageerden een democratisch socialisme op Jaree-
den grondslag» Koos Vorrink, de voorzitter van het voorloopige
landelijke bestuur der S,D»A»P«, juichte het streven der N.V.B*
toe, maar zou het betreuren,, als de beweging een nieuwe afzon-
derlijke partij zou worden» In de Indonesische kweotie stelde
de partij ziob op het standpunt, dat Soekamo een fout heeft be-
gaan door samen te werken met Japan, maar dat nen de beweging
der nationalisten daarom niet mocht veroordeelen.

De algemeene politiek van de S.D.A.P. is nooit geweest .t "Indie
los van Holland, nu? maar Indonesië zelfstandig binnen het
Hijksverband. De partij streeft naar constructieve samenwerking
in Indonesië ter verzekering van orde en rust. Zij meent, dat
de Regeering den weg gaat van den edelmoedigen, oprechten wil
tot overleg, ingegeven door het besef van haar verantwoordelijk-
heid-,

HOOFDSTUK 10.

CHRISTOFOOIUaioEP

De nieuwe, hoewel kleine groep van Katholieken,-die zich zou
willen aansluiten bij de onder invloed van de N*V»B« mogelijk op
te richten Partij van den Arbeid, heeft zich verzameld rond het
weekblad Chriatofoort Deze Katholieken kunnen zich niet meer ver
eenigen met het standpunt van de Roomsen-Katholieke Staatspartij.
Binnenkort hoopt men in de Christofoorgroep te komen tot oprich-
ting van de "Werkgemeenschap Qhristofoor "• De voornaamste doel-
stelling van de groep is s de doorbreking van het.isolement der
Katholieken op cultureel«,t maatschappelijk en politiek gebied.
Sommigen meenen, dat tot de eerstvolgende verkiezingen een samen
gaan, met de oude R»K»S«P, op bepaalde gronden wenschelijk is,
anderen bestrijden 4it» Zij meenen, dat principieel de R?K.S.P,
ra et als vormingsinstituut, maar wel als electoraal apparaat
moet verdwijnen*
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De R.K.S.P» heeft ingezien, dat verjonging en vernieuwing in
de partij gewenscht werd en noodzakelijk was. Penter wil zij
niet afzien van haar streven om de Katholieke beginselen op
staatkundig terrein te verwerkelijken.

De Christofoor-groep heeft groote belangstelling voor en
voelt zich verwant aan de nieuwe Fransche radicale Katholieke
partij ( Mouvement Républicain Populaire ), die grooten op-
g&r.g gamaakt heeft. Ook deze partij is een niet-Gonf&ssioneele
bewoging, waaraan de Katholieke beginselen ter. grondelag ligger?,
H e-i; lidmaatschap staat voor ieder open, die haar staattoridî
program kan aanvaarden*

HOOFDSTUK 11.

INTERNAÜIONAAL-SOCIALISTISGHE BEWEGING»

(Vlam-groep )

Ben groep, die belangstelling verdient, is de Internationaal
Socialistische Beweging ( I.S.B.̂ , niet zoozeer omdat zij vele
leden telt, dan wel omdat zij door middel van het veelgelezen
weekblad "De Vlan", zich noemende weekblad voor vrijheid en
cultuur, grooten invloed kan uitoefenen op de stemming der be-
volking. Naast de I.S.B.-bestaat het Comité voor Actie en Strijd
voor de eenheid van het Socialisme* Het bestuur der I.S.B. en
het Comité bestaan uit dezelfde personen. Men kan aannemen, dat
in deze beweging voormalige leden der Revolutionnair Socialis-
tische Arbeiders Partij (R.S.A.P.), Onafhankelijk Socialistische
Partij ( 0»S.P»), anarchisten, communisten, vrijdenkers en
verder revolutionnair voelenden zijn vereenigd. Bovendien voelen
uiterst links georiënteerde S.D.A.P.-ers en vele communisten er
zich toe aangetrokken.

De I.S.B. is uitgesproken anti-kapitalistisch ingesteld en
is voor internationale socialistische samenwerking. Zij ageert
tegen annexatie van Duitsch grondgebied en tegen de tfest-ïïuropes-
sche blokvorming» Zij tracht alle links-revolutionnaire elemen-
ten naar zich toe te .trekken.

Ten opzichte van de behandeling van Duitschland staat.zij
samenwerking met de goedwillenden onder de Duitschers voor»
In vele opzichten gaan de ideeën der I.S.B. parallel met die
van 4e Communisten. Eerstgenoemde beweging is echter meer e-
thiach en humanistisch.

De letterkundige Jef Last en de journalist Torn Rot worden
geacht de stuwende krachten van de beweging te zijn. Een bel ng-
rijke figuur daarin is ook de 75-jarige dichteres Henriette
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RpjLand HolBt T van der Schalk»
Het plan bestaat, dat binnenkort ook een maandblad door de

beweging zal worden uitgegeven onder den naar. "De Vonk"»
De aanhangera worden voornamelijk gevonden in het Westen dee

lande net als kern Amsterdam, voorts ie er een sterke fjroep in
Tvente en in Groningen.

In Augustus 1945 is op het kampeerterrein van het sanatorium
"Zonnestraal" te T.Tilversuu door "De Vlam" een kamp georganiseerd,
wnar verschillende cursussen zijn gehouden.

Benige openbare vergaderingen "werden door de I.S.3. belegd,
waar o «m. het woord werd gevoerd door Jef Lagt, Vfim Storm» fiir,
chard Jokul en Dr» 1?»J« Meertens. Hot doel van de bijeenkomsten
w.o om socialistisch denkende personen, die behooren tot ver-
schillende partijen tot elkaar te brengen.

Met hetzelfde doel zijn ook, meestal des Zondagsmorgens,
verscheidene zgn» "Vlambijeenkomsten georganiseerd, waar lezin-
gen werden gehouden» films vertoond, voordrachten gehouden of
muziek ten gehoore werd gebracht* Met betrekking tot de Indo-
nesische kwestie staat de I»S.B* vanzelfsprekend achter de In-
dische nationalisten, propageert spoedige onderhandelingen en
V.<jurt elke daad van geweld af»

HOOFD.3TPK 12.
COMMDKISTSNBOND SPARTAOÜS»

Een groep oonriunisten heeft zich buiten de C.r«N, gehouden
en zioh verzameld in den OoFmunis tenbond "S j 'artacuŝ . Do bond
ig voornamelijk samengesteld uit oude leden van de R«S.A.P.
'jij stelt zioh op het raden-etandpunt en ageert tegen de C,?»!!»
an de U»S.S.R. Den oorlog der Sovjets noemt hij eon iraperialis-
•Vischen oorlog. Het centrum van de activiteit van den Bond is
Amsterdam. De overige leden van den bond zouden zich voorname-
lijk in Rotterdam en de Zaanstreek bevinden. In net weekblad
"Spartacus", welke oplage ongeveer 10.000 exemplaren zou bedra-
gen, zijn felle artikelen verschenen, met critiek op het I-T. £•,
den kapitalistischen' oorlog, de C.P.R., wier leden de Sparta-
ciisvrienden Stalinisten noemen en op de houding der Regeering
in de Indonesische kwestie.

In November 194-5 belegde de bond een openbare vergadering
te Rotterdam, welke een matige belangstelling had en waarin
de politiek der Regeering werd gelaakt. Ook op de oude vakbrtfc-
den werd critiek geleverd, daar zij volgens den spreker tegen
de belangen der arbeiders in, de zijde der bourgoisie hadden
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gekozen*
Br zijn teekenen, die er op wijzen, dat In de toekomst .

eenige samenwerking tussohen den Spartacusbond en de O.I'.ÏU
niet is uitgesloten*

HOOPD8TOK 13»

COMME VAM REVOLÜTIOITOAIRB MARXISTEN-SECTIE VAH
DE 1V9 IKTERKATIOMAES ( lOTVOLOTlONKAIR-COMMÜKTG-
TISOHE PARTIJ )

Kort na de bevrijding verscheen, in den beginne gesteuoild,
later in druk, het weekblad "De Rode Ootober w» zioh noemende
uitgave van het Oomité van Revolutjonnalre Marxijten-Sectie
van de IVe Internationale* De aanhangers noemen zich ook wel
Trotzky-isten dn stellen zioh op het zuiver Conttamistioohe
standpunt van Lenin en Trotzky* Zij ageeren tegen iederen vorm
van imperialisme en tegen e politiek der "StalinbureauorAtie".
De daden der Is aai1 o worden door hen op één lijn geuteld met die
der Briteohe en Amerikaansohe regeoringen» De 0»?éN» wordt
door het Oomité als een reaotionnaire beweging beschouwd» Het
dagblad "Het Parool" wordt kapitalistisch-imperialistisoh ge-
noemd, "De Vlam11 ohauvinistisoh-sooialistisch»

Het embleem van het comité wordt gevormd door een sikkel
en oen hamer, waardoorheen het cijfer 4 is verwerkt*

De activiteit van het Comité bopaalde zioh tot het beleg-
gen van eenifee openbare vergaderingen, waarvoor geringe belang-
stelling bestond*

-. De woordvoerder was H.J. Combrink uit Delft, die de adni-
't

nistratie en redactie van de "Rode Ootober " voert, Zijn betoog
kvram hierop neeri dat de ü^aatate oorlog weder gevoerd was niet .
voor de arbeidersklasse, maar ten voordeele -̂ an de hapitalisten.
Deze oorlog moest niet beschouwd vrorden als een» die gevoerd
\vas voor democratie en vi'ijheid, doch was uitsluitend door-de
Voreenigde volken gestreden om het behoud van hun koloniën»
Gehoopt werd| dat de arbeiders zouden inzien, det hun belangen
niet veilig waren b;Lj üe C.P.S. en naar het CfR.M« zouden over-
gaan*

In December 1945 heef 1». het comité te Amsterdam een Kerot-
congres gehouden, waar besloten werd tot oprichting van de
Havolutionnaire Oomauiiistisohe Partij ( R*C«P» )

Dat dose partij heftig gokant is tegen eenig ingrijpen
van de zijde der Regeering in de Indonesische kwestie behoeft
r»o*n 'betoog* In *Do Rode October" van l December verscheen
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0. m. eest H protest van het C»R,M. tegen het uitzenden van
dienstplichtigen naar Indonesië"•

Het is niet te voorzien» dat de nieuwe partij een groote
vlucht zal nemen» Momenteel ie haar ledenaantal zeer gering»

HOOTOSIÜK 14.
INDONESISCH OONPLIOT»
PERHIMPOENAN INDONESU.

Bijzondere aandacht dient gewijd te worden aan de reactie
der bevolking op het "Indonesische" conflict. In het algemeen
kan -vorden vastgesteld, dat er 2 groepen zijn : Bij» die
meenen, dat de moeilijkheden slechts zijn te overwinnen door
onmiddellijk overleg der Rogeering met de Indische nationa-
listen, eventueel met erkenning van de "Republiek Inóionesia' ;
en zij, die van meening zijn, dat de rust es het wettig gezag,
desnoods met militair machtsgebruik moeten zijn hersteld,
slvorens overleg kan plaats vinden en ingrijponrle wijzigingen
in den status van Indonesië kunnen worden ingevoerd op basis
van de rede van H.M. de Koningin, uitgesproken op 6 December
1942.

Tot de eerstgenoemde groep behooren vooral de politiek
links-georienteerden, voornamelijk geleid door de propaganda
van de Perhimpoenan Indone sia ( P«I.), de O.P.N.» de I»ScB.
en het Anti-Imperialistisch Strijd-Comité (A.I.C.).

Êenige links-extremiatische organisaties hebben kort voer
de z.g,n» oorlogsverklaring der Republiek Indonesia het.ini-
tiatief genomen tot het vormen van laatstgenoemd comité»
Hierin zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd t
1. Het Indonesisch Strijdoomité ( I.S.O»)
.'?. De I,S.B».
3» Het C,R.M*-Sectie van de 4e Internationale*
4.» De Communistenbond "Spftrtacusw •

Dit comité, welks leuze is » "Indie los van Rolland, £u"
rekent op de hulp en sympathie van allen, "die zich tegen
da onderdrukking van Indonesië keeren" en richt zich tot ds
Hederlandsche arbeidersklasse om den vrijheidsstrijd van-de
Indonesische volken met alle middelen te ondersteunen»

\ De activiteit van het Comité bepaalde zich tot het ver-
\n van een manifest met als titel t "Handen af van

Indonesië" en het uitgeven van een ongeregeld verschijnend
#«rij»dia3c» getiteld : "De Steun van Indonesië".
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Tot üe P. I, v/orden geacht te behooren do gematigde nationalis-
ten» De vereeniging belegde in October en November 1945 open-
bare vergaderingen in de voomaanste plaatsen van het land,
waar si j eenige sprekere gelegenheid gaf hun neening over de
oplossing van het Indoneoische vraagstuk kenbaar te maken.
Laartoe waren uitgenoodigd L.N, Palar, lid van de S.D.A.P.,
H.J« de Dreut bestuurslid van de Vereeniging "ïïederland-Indo-
nesie", A. J» Koe.lemana, hoofdredacteur van "De Waarheid",
Mr. G-.J* van Heuven-froedhart t hoofd-redacteur vn "Het Parool",
Drap V« Storm en W. Komijn t, resp. hoofd-redacteur en redacteur
van "De Vlam", Lou Liclrtveld, letterkundige ( poeudoniem Albert
Hslman ), Dr» J «At Yerdoorn, zendingaartt- , ?.e voorzitter van
de vereenî in̂  "Kederlarg-IndoneBie" t H»?** van PnndvTijjk, hoofd-
redaoteur van het weekblad "Vrij -Nederland" en lir> C, R, Slot e
nakor de Bruine » lid van het partijbestuur der V-iD.A.P., *er-
\'i;jl bovendien eenige leden van he$ bestuur van de P.I., als
1V.3. M,Mé Daroesman en 3,M« Daliloedin het woord voerden* . •

Van deze sprekers was het oud-lid van den Volksraad H. J.
de Dreu de eenige, die zich op het standpunt otelde, dat de
Republiek Indonesia niet zou kunnen blijven bestaan, en wel
on. da t zij onder leiding van Soekarno ontetaan was iiit samen-
werking met Japan» Hoewel hij de houding van Soekarno in zijn
uamonwerking met anti-demooraten afkeurde, kon hij ge on landver-
rader in hem zien*

De redevoeringen der sprekers kunnen voor het overige als
volgt worden samengevat i

Tot voor Mei 1940 r/erden de Indonesiërs achtergesteld bij
de ISuropeanen, hetgeen met voorbeelden werd aangetoond. Sr werd
herinnerd aan voor Indonesië onrustige period-cn. aio do opstand
vi'.n 1.̂ 26 en aan het Digool-komp» De houding van Soekarns t «R» v,
cijïi ntmen-yerking met -Jupi-r A'ard niet aoiiier neer goedgekeurd,
dcoh bögrijpolijk geacht t medo als gevolg -mn hot feit, dat hij
Boniar eenigsr. vorti van proces, en op grcnd vsn ondemocratische
vett3l-.jV:e bepalingen gödurenie 10 jaren was geïnterneerd ge-

, Dat Soekarno collab:rateiir, landverrader of fascist
Ar(?rd os.tkend, hoogstens sou. hij (' coöperator" jrenoejp.d

n̂ ».ieei:d<&, dat het van groote beteekenis voor de ontwikkeling
dor gebeurtenissen zou aijn, indien Soekarno zijn plaats ala
lyidvr van d1? Nationalistische beweging aan een ander sou

v:erd op geweaen, dat de bepalingen van het Atlantic Char-
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ter en de conferenties van San Franoisco en Yalta de invoering
van een zelfstandig on democratisch bewind en gelijkgerechtigd-
heid aan de volken van Indonesië hadden toegelegd, en dat de
onderteekening van het Charter door de Nederlandsohe Regeering,
alsmede de belofte van H«M. do Koningin in Haar rede van 6 i>e-
ccmber 1942» de Regeering verplichtingen hadden opgelegd* Aan
de Regeering werd verweten, dat zij nog geen duidelijk waarneem-
bare stappen in die richting had gedaan a

Voorts wei c", er de aandacht op gsvestigd, dat de leden van
de P»I« met alle te hunnen dienste staaak niddolen en mot ge-
vaar voor hun leven, den. strijd voor de vri.lheid der Nederlan-
ders hadden gesteiind» 03 P.I. verlangde tlwns van do ïïoderlan-
dex's, dat- zij do ïndoneaiore in hun strijd vcor de vrijheid aov-
dsjr* steunen»

Van de reaotionnaire machten werd verdacht, dat zij niets
sinulcn nalaten om den geer, t van samenwerking, die tuoschon h«.t
tloO.brlandoche en het Indonesische volk beebaat, to ondernij-
ne.i»

In dit verband werden de volgexide zinsneden uit een artikel
in het Anti-revolutionnaire dagblad "Trouw" geciteerd i

"Als het Sederlandsohe gezag in Indië niet voetstoots al a
\iettig gezag wordt aanvaard, dan dient de overheid op de meest
overtuigende wijze van haar gezag te doen blijken" "Want over-
heid ie overheid en rebel is rebel» De tegenstelling tusschen
ui e twee kan slechts door volledige onderwerping van de laatste
worden opgeheven n« ,

De Ptl» stelde vast i
lo • 3at hen 3'r,done8isciie volk zelf het recht heeft zijn leider a

•*o kiezen >
2e» cUo; het eenden van troepen en wapenen r.aar T.n<?.oneüi6- doov

-1- borraurd o:-i r-oo*i rcrdê

3e « AAA, hvt 'î uden VSJTI •rcïrtege.rnroozdigerc v»vx cl? ?.T» door ie
Hü(\i=vl3ïiAaoVie ROtVseriUR nv.a.r Iivlorer.ift e t n gehi^Aöncle sioch.

J.1?£S" (V, I «B») , \toll-u Xedor.
VToueür.y ïi o et 011 voraan gor»Ver.ói -io" i 3 ijötiatigde n?..tiomili.Vjon,

i'.vi't c:- :.!.leiuere aohtinl ssr^ aelf-ie ^roptvgenda gevocïrd.
S r » A<3ftft «ich fel gou.it 'tegon de koloniale politjek
ad an te£3:-j. Q6 vroegsre politieke interneöringer. in
i-Indit» ?/J.j wonacht niet, dat een kleine groep

aten ;uaak* ten koste van fcet geheel. De hoofd-radac-
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teur van "De Waarheid* verwacht niet, dat de "beloften, door
H.M. de Koningin gedaan, door de Regeer ing zullen worden verwer-
kelijkt. Daarentegen meent hij, dat Indonesië zioh zelf moet •
besturen en door geen enkele mogendheid mag worden onderdrukt*

verlangt van de Regeering soepelheid, daar het
Indonesische volk slechts in volle vrijheid met Nederland ver-
bonden wil zijn. Zij vraagt begrip voor het Indonesische volk,
dap.r dit zioh na de capitulatie van Japrai, plotseling voor de
vrijheid geplaatst zag, toen gean geallieerde troepen voor be-
zetting beschikbaar waren»

Zij aesnt, dat het üodarlandsche volk zoo noodig iets van.
eigon welvaart zal mouten af staar), on Iniie vrijheid te geren.
De indruk io gavontig-i, dat cleöe partij A o Reg-vsring ei j feit
neme.*: van krachtige .T.a,vtregolen geen rtccïij.î k/uiclejx in den v:eg
isïl löf.ge.n en ha«ir zelf a steunen»

"IJÏ "yian't"igroep ( I» S.B») laakt het optreden van de Regee-
ox> falle wij zet Drŝ  L[W . St orm on Jef.Jjg-.9t. zijn hierbij pro-
. Het weekblad "I>e Vlam" heeft in elk harer nummers ar-

tikelen aan het conflict gewijd»
Een te Utrepht op l November 194-5 gehouden openbare vergade-

ring van de P. I., waarvoor het bestuur ook invitaties had ge-
• zonden aan de Indologen-S tudent en Ver e eniging , gaf aanleiding
tot ongeregeldheden, zij het niet var. emstigen aard»

Door de YereenigingMNederland» Indonesië" • wurd een m&ni'eot
uitgegeven, waarin zij oim, aandrong op feitelijke en defini-
tieve opheffing van den kolonialen status i In November 1945
overhandigde een deputatie der ver ö eniging aan den Minister-
i3Tfcsident een petionnement van dezelfde strekking»

Tegenover de uitingen van politiok-linksche zijde is de
meening van andersdenkenden o»m» gebloken tijdens een besloten
vergadering, uitgaande van het Utrechtsche Stxidentencomité
voor Oost- ea '.Test-Indie» in samenwerking met de ïïtreohtsohe
Ia dol ogen Vore eniging , op 7 November 1945 te utrecht. Het
woord werd gevoerd door Dr. J»W» Meyer Rannoft uit Leiden, lid
van den Haad van State en oud-voorzitter van den ïndischen
Volksraad. Zijn standpunt was, dat op dit cogenblik de vrij-
heid voor Indiê verderfelijk was» De voortschrijdende civiliea-
tiö door de Nederlanders gebracht, zou Indie rijp maken voor
zelfbestuur, een omwenteling ws.s niet ïioodig. De spreker stel-
de sieh achter den öouvonxeur-Gunoraal on bracht hem hul.de»
Lv. concessies, door de Itegeering aan de nationalisten cedaoii»

hij z.£« Ovorigena was hij van meening, dat het cvergroote



deel der Indonesiërs geen belangstelling had voor zelftestuvr»
In den loop van 1945 ontwikkelde zich de toestand aldus ,

dat noch 'de links*-extremiaten, noch de zgn» reacticnnairen aich
konden vereenigen met de houding der Begeering. Eerstgenoemd en

beklaagden zich over alle maatregelen, die genomen werden om de
orde in Uederlandach-Indiö te herstellen, 3a anderon verweten
d 3 Begeering het uitblijven van hraohtlfe onderdrukking v?,n den
opatoncU I;e indruk werd verkregpn, dat af-günon, die ean de Ho-
georiag eon slappe hov.ding vorvijton, iïi R 021 1 al typeeen, vaar-
ao>.'.iinlijV. 3»e<ki onder invloed van het bimef , dat b-2vo»iligine
van óe zioh nog --S. Indie "bevindende S'ednrlanders tef.t-rx ie ey>
C-2.3ROU 'J.e?.' ludorxi'sisolie e.vtr.ïi»iiBV,yr ttrlïxraid n

Ov óoiigsts ** Oproep aan do oorlogövri;jwillA.grsXBw van don
KvA.'itftr VPJTJ. Oorlogi \velkd oproap door niir. inhoud tö k?nnen
e=..t\e >» Eegeeriïig alch cïcn vorderen gr-r.g \n\n' zaken .thons

f
vc.i'/'troelt, heeft buiten ö.e links-extaejaistiachy kritigen groots
•v ol do en ing gewekt 0

Onder de velo IndiH~kenners hier te lande heoracht de over-
tuiging, dat het nari juiste voorlichting v?.n do Hederlandsche
bevolking ten aanaièn vtm Kederlau'Ssch Ootjt-Indift ten zeerate
heoft ontbroken en nog ontbreekt» en dat, indien deze voorlich-
ting alsnog zou pl&atc hebben, de overgrootu meerderheid der
.bevolking eon krachtiger optreden der "Regeering zou eischen»
benige peraonen, die dit standpunt huldigen, hebben zich vèr-
eenigd en hebben opgericht de STiĉ ting " liidie in noodf .̂een
\vur 1pe verliezen " • Te ' s-Gravenhage heeft zij op 10 Januari
194-5 een voorlichtingsavond gehouden, via- r Prof» G» Gonggrijp
xiit Sotterd.iin en ï>r» J. W» Mey-sr nannefft het woord voerder. De
eerstgenoemde apre?cer meenö-e, dnt het' optredeu van het extre-
aiatioche JavnuvnBche nationalisme sterke ver\vantschap toonde
net b.<st nationar.l-oocialisme in Dui tsclilaad en dat elke poging
om dit Jtivaansohe n».tionaliame andera te behar.QQlen dan het
Duitaohe of iiet Japansohe, aoortgolijke verderfelijke gevolgen
mooat hsbben ale de vroegere werol<3.oritwlkV.3ling h.̂ d getoond*
Hij zag do mogelijkheid van het overalata* vati hst Javaansche
fascisme naar Sumatra, en vandaar naar jftxshtor- en Voor-Indift.
eri China, waaruit esn der-do ver-sldoorlopj sou kunnen ontstaan<
DT?V Meyer Raunoft verweet 'is r̂ geering onvo.lAonnds -joorlich-
ti?n.K van de bevolking tr;. meancle, dat do He&G*>vir-g do ïïedarleiiA»
.öUji.s 'co'ioî en niot a\vv cle iioudige icracht vooẑ ataat bij do lie-
-*.•»-•• «r 4 «r fioivl.lieerciaïLt ̂lii aohtte hst onwaar acht j nlijk, dnt
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de Nederlandache Begeering haar buitenlandsch militair en over-
zeesche beleid zal Icunnen verdedigen en in dat êval zou zij het
vertrouwen op het punt van het Indisch "beleid niet meer verdie-
nen. Hij zag da oplossing van het conflict in een Qpen en krach-
-tig beroep op de geallieerden*

13)3-» VAX" C'EffD.ftAIiEf,

Vrijwel onmiddellijk na de bevrijding is een
actie uitgegaan van de Eenheids-Vak-J ewiging (E.V.B.)-cu, /.oo-
als zij zich later noemde Benheids-Vak-Oentrale ( E.V.C*)* '/>..'.
den korten tijd van haar bestaan is het de leiding gelukt eer
telcngrijk deel van de Nederlandsohe arbeiders naar zich tos ^o-
•̂ rekken, gebruik makende van het algemeen e streven naar eenho::/;,
Aangenomen kan worden, dat het aantal leden thans 150«.000 toj;
200»000 bedraagt»

Kaast de Ï«V.C. aijn de vooroorlogsohe vakbonden, het V.jV»j%v,
ho-7 R.KèW.Y. en het Q.B .V* blijven bestaan. Het N. A.5. en het ,
ll*.j3&yjLt in het begin van de bezetting ontbonden, zijn niet wedor
opgericht»

Met betrekking tot de E.V.O» kan worden Aangenomen, lat deze
vakverooniging onder invloed van de C.P.N, staat, hoewel dit
zoowel van de zijde der E.V.O* als van die van de O» P.N. na-
drukkelijk ontkend wordt. Hoe groot de invloed van de C. P.N.
in de E.V«C. ie, kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld.
Het feit echter, dat zij door middel van de communistische pers
de eenheidsgedaohte propageert en de E*Y»C.-acties op ondubbel-
zinnige wijze ondersteunt, wijt»i erop, dat die invloed niet ge-
ring ie«

Het doel van de E«Y.O«, zooals dit bij de havenstaWLng te
Jvctterdam en ook bij andere stakingen, in het licht trad, is het
voeren van een directe actie, zooals dio voor den oorlog door
hot U«A.S» werd gevoerde In dit verband trekt het de aandacht,
dt.t voormalige NiAéS.-bestuurders c.q, bestuurders van de b.lj
dezo voormalige vakvereenigingen aangesloten bonden, ale rnrw"
kers optreden voor de E.V.Cf»e structuur van de E.V.C, komt
veel overeen met die in 1940 door Woudenberg in het 1*1 V."J. v~ft-
gepast. Ook in de E»V»C» «ijn de leden overeenkomstig do i/.itv
stippelde richtlijnen individueel lid van de B.V.O* en vt.i-̂ u
vervolgens ondergebracht in de bedrijfsgroep, waartoe zij voV-
gena hun beroep hoor en.



üet orgean van de E.V.C, is het weekblad "Werkend Federls:id:l ,
dat den leden gratis wordt verstrekt.
Bij het Internationaal .Congres vaa Vekvereenigir̂ en in Cctober
1945 te Parijs gehouden, verA da 3,7.0» officies! erkend en
SA,.Si!?KSiiJ.i.» voorzitter der "E. V. C* word Tertegenwoor/ïilior l.<i .
ite Al g ene ene Raad var. de Werelfif ed^ratie^ve^ ̂ctWjDr̂ nî irĵ »jnt
( De andere ITederlar.dsoho vertegenwoordiger is y.v«d. Lwnclo
voor het N. V. V, )

De twee principes van && VivY. 'J, &i;jn j eenheid in do vs.V.>-
"beweging en handhaving -van hol; stiï.Jtiuecreohtf het laatste .̂n
die krachten welke de sociale rechten en economische niv.'.«!'*%j>,r.wr5->
ochap in den weg staan, een halt toe te roepen.

Talrijke vergaderingen sijn door de E.7..Ce ia een groot ••_.-.ïï«
tal plg^tsen belegd» De voornaamste sprekers waran B̂ ŜlcVygî l.
A^ v.&a don Berfi» W» Smit. ,̂iti Lan^kemper« &̂ Ĵ J£oo£. en i>.
\ H? ,r ei hui » en «

'J}o iiasterdam werd op 13 Ootober 194̂ 5 een ftponluchtTî
••:•;. liet Amstelveld te Amsterdam gehouden, govolgd door ern
Tim circa 1400 personen, waaronder zich eenige pos*ioni.btoiuvr&:if. .
öo.v. brandweerman en een soldaat in unifona bevonden. GOK ot. 17
'yvvember 1945 had op dezelfde plaats waderom een meeting plaats,
£ïf->-olgd door een optocht* Aan deze optooht werd op groote.? schaal
daelgenomen door personeel van de P. T, T.» Spoorwegen t }£:i.™£.vr$Q£t
trtoA en gemefenteveren»
•»**«̂ »» •̂ •̂•••̂•̂••••••••••̂ •̂••̂  •

Behalve dat op de vergaderingen propaganda gemaakt werd
voor ue lfi»V«0«» werd oritiek uitgeoefend op het P.Wr., waarmede
£.3 KtV»C« gaarne zou zijn samengesmolten, op de S
den Arbeid en het Pollene van Ri.lksbemiddelaara, welko u
ken ras partijdig werden aangemerkt. De oij de Stichting
uloten vakvereenigingen worden door de E.Y.C, als .marionetten
Vïsououwd» De Stichting zelf wordt een kapitaliotisch instituut

De fusie der B.V.O» met het U. ',V. is inderdaad onderwerp
vv.v; besprekingen tussohen de besturen geweent. .Mc lv-i<3ifl vgr*
vï-n gemeenschappelijk programma wenacfcte do F.V,C^ loont.v&r-
h«-ô ir.g van 70 »̂ nationalisatie van f,roote bedrirjven, .V.&r.'.vo-
n:'.r.g van de sociale .wetgeving en esn productie, ingesteld oi> ce
Vthoeftent Zeer onlangs is gepubliceerd, dat tuaache-'i. ;,. r.Vi
•.n S, V» C. in beginsel overeenstemming is bereikt over do *.r;o»V«
nukelijkheid van permanente eamenwerking frissohen
vcrk̂ evers en regeering»
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Eenige stakingen zijn door de E.V«C» geproclameerd, waarvan do
belangrijkste tras de hayenataking^ te Rotterdam in Auguativ-: en
Sop'iev.ber 194-5 1 voornamelijk gcrioht te^en de "Scheepvattrt-T-öree-
ni^tne ZuitV» Zij werd niet ^egtoxmd doo:r het 1UV.V» en d3 oor-
-fessictusele vakbonden. en httd ^eaiiaulns do eynpaïhis van d« be«-

da loven3Kldda*L^nvoorp;i6ning 'A'«:rd geEoa«\^ê*
groct<5 rt^iiV.in^ r,ing <ïon kleinere -/oorvf op

30 Tuc:.i 194-5?» toen de havènavbeidaro i.ich cle g^vctper:de oo7:fc.?0jö
van de E.3« op Uavendiefstaller. niwt wilde latim welgovï.llónt

Op 5 Juli 1945 bief do "B, V. C, de aü&lving cp aoncicr dat r^su^lraat
bereikt waa» De B«V«Of dreigde net emi nieuwe at.^king, rlt».> ...var
eieohen voor 23 Juli 194-5 niet wvrsn ingswillir^. en de Ü,7«0<»
niet was erkend» De uitspraak veoi d« Pijkiïbemidrlelaars vil-J^ ?;i3
niet afwachten. Zoo ontntond de niouv/e otuking» vrelke vrederon
ulölulcte»

De voornaamste eiechen der ïï.V»Ct waren i
een wachtgeld, bedragende 80 i> van hut weekloon voor gemwien
er. 50 - 60 % voor ongehuwden y

loonsverhooging van 25 J&t
invoering van een 40-*urige werkweek,
b e schikbaar stelling van schoeisel en werkkleeding,
14- dagen vacantie per jaar met 100 # toealeg,
verplichte organisatie van alle havenarbeiders,
p&nsioen»
Be andere stakingen hebben minder de aandacht, getrokken*
Bij de Draka-fabriek te Amnterdar? ontstond onder leiding.
van de E*Y»C» een staking, welker oorzaak was, dat ft. 3*?. rere
In het bedrijf tewerk warden gesteld»
In Kovexaber ging het losee personeel van de Brieaoh.ê SrQnin.fir-

eohe Beetv/ortel*euikerfabriek in staking. De eiech WP.S loonsver-
hooginj, die door de directie was afgewoasn. ïla eenip;e weken ia
de r.taking opgeheven, teneinde do inogelijlïheid te scheppen d*
grieven aan. het Ooilege van Rijkgbomiddelaarn voor to leggen.

Het gevolg van deae ataking is geweest, dat het bij het in-
gaan van de staking, in de installaties aanwezige beotv»ortolss>p
moest worden afgevoerd en verloren ging. Bahalve de : linkB-extre-
tuietiaohe pere, keurden alle bladen deze staking af» "Trouv/"
schreef t "De E.Y.C, ataokt zonder resultaat ". Hot gtwit iroe-
•rig, dat een stel raddraaierc Icana gezien heeft de
voedselvoorziening opnieuw te benadeelen".

"Hat Vrije Volk M C Groningsche uitgave ), "Op den '
grond van het confliot staat de eenheidsvakbeweging. iïiet op
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lijk, maar bedekt» Het gaat ott hot verwekken van onmest, .>m 'cf.-mr-
ttlt politieke munt ts slaan* Onmot znaien, de productie le>:.. Ier,--

. gen, zie.daar.het doel".
Yen 9 .September>«14- lïovenber 1945 .hsul te Deventer "bij •:•-; pha?:-

macentische fabriek NtV^Noury en v«d« Lfgri.de een stakinr >?.uv.t-,
we-arbij de voornaamete eiach was s erkenning van da E.V.','.» Van
de 170 werklieden staakten er 118, 65 % van het geheel e v-orrso-
neol wt-a georganiseerd in de D,V .C!»

Kleinere stakingen sijn uitgebroken te Deventer bij den
D̂ Ü̂ W» eisch uurloon(in plaato van t̂ .ccoordloon ) t op het yliep-
veld Twente bir1 deft Dtn«V» ( eischen i vervoer der arboidero in
gesloten wagens,' verstrekking van werkschoenen ) v te Eindhoven
in een eiken meubelenfabriek ( loonfleschil ), te Enschede bij
de 1T >Vt HanAelmaatachapjJij Jao» Vronen ( eieoh t looneverhoô ing)
en bij de visBchcri.1 te IJmuiden»

HOOFDSTUK 16> i
YRIJDENgERSYEHKENIQISQ HDE DAGERAAD" •

Vrij veel activiteit ie uitgegaan van de Vrijdenkers-ver-
eeniging "De Dageraad", -welke als ondertitel draagt t "Vereeni-
ging tot bevordering van de Vrije. Gedachte".. &ij is goen poli-
tieke partij, doch onder haar leden bevinden ssich verscheidene
communisten en andere links-extremiaten. Zij geeft een weekblad
uit t getiteld HEe Vrijdenkers". In haar strijdprogram stelt zij
o»m« de volgende eischen t

W2ij eisoht van elke wetgevende en uitvoerende macht de
handhaving en de verdediging der bij de Nederlandsche grondwet
gewaarborgde rechten van spreken, schrijven, vergaderen en
vereenigen*

Zij bestri.trft en aal bestrijden elke regeering en elke po-
litieke of kerkelijke richting eu olke instantie der uitvoeren-
de me-cht, waar feij deze vrijheden miskennen of trachten te mia-
kennen. Zij eiecht van de overheid den godsdienst slechts te
beschouwen als ,een persoonlijke aangelegenheid. Zij oischt in
het bij zond etf ,'
a. volledige doorvoering ven scheiding van Kerk en Staat,
b» voor ieuer éeh onverkort, recht ot> kosteloos en godsdienst-

loos opeiioaa.» i,ager-, middelbaar- en hooger onderwijs "•
hl>e DagérfeAdw ia internationaal georganiseerd in de "Gereld

JniiB van Vri.1 Denkers"« welke in 1936 tijdena een congres te
ïrr.ag gesticht wer4 en ontstond uit een fusie van de Tftternati-

> t arische Ereidenker ( I.P.ïOt waarbij voor Weder-
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land waB aangesloten de Bond van, ̂ ôletariache Yri j.denkerŝ » en
de Internationale ffreidenker Union. ( I,P,U,)f waarbij de Vrij-
denkersvereeniging "De Dageraad** was aangesloten* T)e tij de
I.P.I?» en I,P,U, aangesloten landelijke organisaties werden uit-
-genoodigd, nationaal eveneens tot een fusie hunner organisatie,,
ovor te gaan r Als gevolg hiervan vond kort daarop een bespreking
plaats tusschen het hoofdbestuur van "De Dageraad11 en de leiditv*4
van den Bond van Proletarische Vrijdenkers» Als resultaat van cU
besprekingen werd aan de leden van den laatstgenoemden bond ge-
adviseerd, individueel als leden van "De Dageraad1* toe te treden,
waaraan gevolg werd gegeven*

Op 27 en 28 October 1945 hield "De Dageraad" te Utrecht een
congres, waar J»G. de Eonde» voorheen Secretaris van den Bond
van Proletarische Vrijdenkers, tot voorzitter van het hoofdbev
stuur werd gekozen*
"Do Dageraad11 heeft in de Indonesische kwestie partij gekozen

voor de Nationalisten»

HOOFDSTUK

JEHOVA'S GETUIGEN*

In vele plaatsen in het land hebben Jehova* s Getuigen opzien
en ergernis gewekt, in 't bijzonder onder de geloovigen van
verscheiden gezindten, zoodat eenige predikanten het wenschelijk
achtten bijeenkomsten te organiseeren, bedoeld als tegenactie 4

De secte, die in Amerika het grootste aantal aanhangers
telt, heet ds.ar Watoh Tower Bible and Traot Society en geeft
een blad uit met den titel "News Chronióle". De oplaag telt
plan 2 nillioen exeraplarenè Jehova 'E Getuigen geven in Nederland
een maandblad uit getiteld "Vertroosting** i Dit tijdschrift ver-
scheen ook voor de bezetting, alsmede het tijdschrift "De Wacht-
toren" van dezelfde secte, dat tot 194-1 werd uitgegeven, waarna
beide bladen werden verboden. De aanhang is in Nederland niet*
groot,, doch de secte werkt hard, zoowel door middel van propa
gandâ bijeankomsten als huisbezoek. Degenen, die als spreker op-
treden en leiding geven noemt men "Pioniers" • De secte beweegt
aich uitsluitend op geestelijk terrein en bestrijdt practisch
elke kerkelijke opvatting, echter in het bijzonder de R»K* kerk,
Zoo deed zij heftige aanvallen op Pater Henri de Greve, den be-
kenden radiospreker. De aanhangers staan afschaffing van het
huwelijk voor, en indien een echtverbintenis tot stand is ge-
komen, ssijn zij voor een kinderloos huwelijk. Zij meenen, dat
er zooveel mogelijk zielen dienen te worden gered, ondat de
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wereld -thans in het tijdperk van "den booze" is en do vestiging
van Gode Koninkrijk op aarde is te wachten, wup.rbij zij ale
uitverkorenen tullen worden gered en de rest der menschheid
.vernietigd zal worden» legen «QLke regeer ing zijn zij gekcnt,
omdat naar hun meening de regeeringen in handen der demonen
zijn' geraakte Zij zijn felle anti-militairistentapÉi *mationael-
eocialisten en anti-oomrtuniaten. *!un optreden is meestal onbo-
sohaafdt
Politiek kunnen zij niet geheel ongevaarlijk worden geacht in
verband met het feit, dat zij felle anti-uilitairisten sijn,
dooh de secte ie geen mantelorganisatie van een extremistische
groep 4 Zij kan veel last veroorzaken als gevolg van haar hef tip
optreden*
Tijdens de bijeenkomsten van Jehova1 s G-etuigen ia optreden van
de Politie herhaaldelijk noodig gebleken» om de orde te herstel-
len.

Vele Jehova1* Getuigen hebben langen tijd in Duitsche concen-
tratiekampen doorgebracht* In Duitschlnnd waren zij bekend onder
naam "Bibelforeoher"«

HOOFDSTUK 18.
JJISBXATIE DÜIT3CE GRONDGEBIED.

Ondanks de pogingen daartoe van Nederlandsoh Oomitó voor
Gebiedsuitbreiding is het tot nu toe niet gelukt de algemeene
belangstelling van de bevolking te richten op het vraagstuk of
annexatie van een gedeelte van West-Duitschland, met of zonder
overneming van de Duitsche bevolking gewenscht is* Door middel
van openbare vergaderingen) affiches circulaires heeft het Oomi-
té getracht voorstanders van annexatie te vereenigen* Ook de
Vereeniging West-ïriesland heeft pogingen in die richting ge-
daan met de medewerking van het Genootschap van oud-illegale
werkere ( G»0«I*W* ). Het laat zich aanzien, dat men niet ge-
makkelijk een meerderheid zal verkrijgen, welke de annexatie
voorstaat*

HOOFDSTUK 19.

BRABAM3CKG BEWEGCT.
DE BKABAET30HK GAZET.

Reeds voor den oorlog kon e<m deel der bevolking van de pro-
vincie- Koord-Brabant niet ontkomen aan het gevoel, dat deze pro-
v̂inoie door overheidsinstanties werd achtergesteld bij de Hoorde-

tfeetelijfce provincies. Na de bevrijding van geheel K e-
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derlend- ie dit gevoel nog versterkt. £00 zijn de Brabanders
ontstemd over de wijze, waarop in het Zuiden in de verkeers-
behoefte wordt voorzien» Het toewijzen van auto's aan parti-
culieren zou boven den Moerdijk op ruimere schaal geschieden
dan in Brabant* Ook de spoor- on busverbindingen zouden in deae
provincie vergeleken met het Hoorden veel te weneohen overlaten,
Een ander punt, dat tot vermeende achterstelling aanleiding
geeft, is het feit, dat naar de meening der Brabanders, in door
te Regeering in 't leven geroepen commissies, te weinig bewoners
van de provincie zitting hebbent,

In dit verband moge de aandacht gevestjgl worden op. "De
.̂ Brabant BQhe Beweging" , welke zich ten doel stelt de Brabantsoho

gedachte sterker Ingang te doen vinden onder het Brabantsche
volk en het in zijn geheel te betrekken in den strijd voor het
geweat, Zi3 wil firabant als gelest op eigen wijze doen mede-
werken aafc het nationaal geheel en wijst er op, dat Brabant een
deel is van Nederland met gelijke plichten en gelijke rechten
fp.8 alle andere Nederlandscho gewesten. Echter wordt dit stre-
ven verduidelijkt dopt de toevoeging, dat het allerminst in de
bedoeling ligt het eigen Brabantsche bewustzijn zoo toe te x

spitsen, dat er oojk maar een zweem van antagonisme ten aanzien
van het vaderland wTou ontstaan»

Dat men in. deze nieuwe beweging met goede vaderlanders te
doen heeft, behoeft niet te worden betwijfeld*

Dit zelfde kan niet gezegd worden van een andere organisatie
in Brabant, welke tot op heden op bedekte wijze optreedt door
het uitgeven van een ondergrondsoh blaadje met den titel "3)e
Brabant sohe Ctëzet«n stri.ldblad voor het jonge, ontwakende
Brabant "«Bet il» bekend geworden, dat de leden in het geheim
vergaderen* De politieke doelstelling der beweging - welke ge-
acht kan worden slechts een klein ledental te bezitten - bevat
o«a» het punt t "Vorming van een West-Europeesch blo c, waarin
alle Qallioche volken, dus ook Brabant en Limburg autonoom zijn
opgenomen en dit om godsdienstige, völkeohe, oultureele» econo-
mische en militaire redenen1** De organisatie propageert naast
de afscheiding van de provinciën Noord-Brabant en Limburg van
het overige gedeelte van Nederland, de heroprichting van het

Hertogdom Brabant*
De toon, waarin de artikelen in de Brabant sohe Gazet gesohre-

veii aign , is zeer fel en men krijgt den indruk, dat de schrij-
*. i

vers niet tot de intellectueel en behooren*
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YOOBMALIGB ILLEGALITEIT

De oud-illegale werkere hebben na de bevrijding de behoefte
gevoeld zich in verschillende organisaties te vereenigen, ten
deele tot het behouden en versterken van den band, die in de be-
zettingsjaren ontstaan was, ten deele tot behartiging van hun
mat er i e el e belangen, mear toon ook om de ideeën , die zich in
den tijd van de bezbtting in hun kring hadden gevormd, na de
bevrijding krachtig ingang te doen vinden» Ben kenmerkend ver-
schijnsel in eenige dier veroenigingen is, dat zich van een goed
deel der oud-illegale werkers een gevoel van teleurstelling ovor

^ de door de Regeering genomen maatregelen heeft meester gemaakt,
een teleurstelling, die veelal in toenemende mate tot ontevro-.
denheid is uitgegroeid en welke in woord en geschrift geuit ie,
Zelfs zijn handelingen verricht, welke zonder meer als revo-
lutioiinp.ir kunnen worden aangemerkt*
De algemeene klacht onder oud-illegale werkers was, . dat de zui-
vering niet krachtig genoeg ter hand -genomen was en dat bepaalde
politieke arrestanten door de bevoegde instanties in vrijheid
werden gesteld, dezelfde bezwaren du», die in hoofdzaak van
Communistische zijde waren vernohen. Het heeft in dit verband
de aandacht getrokken, dat in eenige bonden van oud-illegale
werkers de comnunisten rijkelijk vertegenwoordigd Waren, zooals
in den Landelijken Bond yen es-politieke Gevangenen en den Bond

^ van Illegale '.Terkera (B«ItW.) te Groningen»
Laatstgenoemde bond schroomde niet in het najaar van 1945

volkomen eigenmachtig over ts gaan tot het instellen van ean
"Opsporingsdienst" en maakte .georuik van een bestelauto met het
opschrift t MB« I «Vf« -Opsporingsdienst 'V Zonder daartoe eenige
bevoegdheid te bezitten waren leden van den bond in het bezit
van vuurwapens en verrichtten onderzoeken, huiszoekingen, enz»
De leiding van den B.I*'.V. , die zich "de politieke kern" noemt,
huldigt het standpunt, dat de ïfoderlandsohe Hegeering door haar
uitwijken naar Engeland Laer bevoegdheden heeft verloren en de
voormalige illegaliteit wel als draagster van het Gezag kan wor-
den beschouwd» Bij onderzoek ia gebleken, dat een aantal ledon
van den Bond wegens het plegen van ernstige misdrijven met de;

1 %. - Justitie in aanraking is geweest»
'̂  Dat vuurwapens herhaaldelijk worden aangetroffen in het be-

van daartoe onbevoegden, is een verontrustend verschijnsel»
wapens zijn soms van Duitsche, soms van geallieerde her-

Vkomat. terwijl zij waarschijnlijk ook wel behooren tot aan de
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B*S* verstrekte wapens, die door de gebruikers onrechtmatig zijn
behouden. Het aich verschaffen van munitie kon met weinig moeite
geschieden, daar door de Duit&«he on geallieerde legers achterge-
laten munitie en springstoffen onbewaakt langs onze wegen konden
worden aangetroffen.

De ontevredenheid der oud-illegale werkers heeft in december
1945 te ' s-G-ravenhuge uiting gevonden door het aanplakken van
muurbiljetten, aangeduid als MK,P,-uitgave ", waarin bepaaido
grieven tegen de Regeering naar voren werden gebracht, Îr? *ant's-
zame berechting van landverraders en collaborateurs, het weder
in functie stellen van den Koogen Raad, het weder in dienyt ne-
men van gestaakte en geschorste aubtenaren, enz. De cndort-ftekenin?
van het pamflet luidde s
"Verontruste oud-illegale Nederlanders »fl

's-Gravenhago, 12 Januari 194-6,


