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I. COMuöHISTISCHE PARTIJ NEDERLAND ("DE WAARHEID").

Het belangrijkste feit voor de C.P.N, was de langverwachte
partij conferentie te Amsterdam (Tuindorp-Oostzaan), welke op 23, :-.\n 25 Novemb
waarin de nieuwe instructies, te Moskou ontvangen, waren verwerVv
vormde het hoogtepunt van de bijeenkomst.
De af deeling Tuindorp-Oostzaan had tevoren bericht ontvr.v."
dat aldaar in het "Zonneheuis" geconfereerd zou worden en dat 1 '-X
afgevaardigden bij partijgenooten moesten worden ondergebracht r
Het doel der conferentie was aangekondigd als het instel.l .'.M
van een nauwkeurig onderzoek naar de werkzaamheden der partij, n.v.. •_
tekortkomingen en haar successen.
Deelnemers waren 164 personen, nl. de afgevaardigden ui* v\.V
districten, benevens het partijbestuur. De afgevaardigden w aren roov
het grootste deel districts-secretarissen en politieke leidersr vv.v.vonder de tien kamerleden»
De opening geschiedde door den secretaris van den Partx.i. n
Jan Scha,lkerf die een lange inleiding hield, handelende over de c.'n. verse problemen, welke den Partijraad bezighielden. Vervolgens \\ovJ
een lijst opgemaakt ven hen, die bij de .discussie het woord wil/.':...
voeren. Hun aantal bedroog 73. Hot vermoeden van den Partijraad, -in •
de discussies voornamelijk zouden loopcn over de houding van do C.V.,
in de Indonesiö-kwestie en de proteststaking in September, werd t iwaarheid. Do raad had dan ook den maatregel genomen, om de politieke
secretarissen uit belangrijke districten, die naar do conferentie
zouden worden afgevaardigd, reeds 8 dagen tevoren de gasten te door.
zijn van de Kaderschool der C.P.N, te Laren, waar gelegenheid WP.E- .1;;
afzondering eventueele oppositie den kop in te drukken en teven? do-ze voor de partij belangrijke figuren op zuiverheid on partij disor.-pline te testen. Dat aan de discipline, in navolging van de Russ:.?•'.-.
partij steeds grootere waarde wordt gehecht, is aan geen twijfel :.-;.-•
derhevig. Men is er te Laren vrijwel in .ereslar.gd de bozwa,ren van t'opposanten uit den weg te ruimen, zoodc.t het partijbestuur tijder.r.
de conferentie op hun steun kon rekenen. Niettemin schijnt het, dr .

- 2bij vele deelnemers na afloop der conferentie een onbevredigd gcvoe-l
is achtergebleven, Veroorzaakt door het niet of onvoldoende beantwoorden van vragen, terwijl wel gebleken is, dat de ledon in vele
provincioplaatsen zich niet haddon kunnen vereenigen met de wijze,
waarop de actie tegen de troeponuitzendingcn door den Partijraad was
georganiseerd. Er was voorts de algemeene klacht, dat de instructies
voo-r do actie pas ontvangen werden, nadat eonige verschepingen reed»*
hadden plaats gehad. Ook bij andere noties schijnt het te zijn voor--».
gekomen, dat te Amsterdam reeds handelend werd opgetreden, voordr.t
de provincioplaatsen waren ingelicht. Deze feiten werden echter nis
organisatorische fouten beschouwd, welke in de naaste toekomst na
reorganisatie der partij niet meer zouden voorkomen.
Een voornaam punt bij do discussie vormde de financieele
toestand dor partij. Kot stcat vast, dat de inteckening op de obligaticlecming, groot f. 500.000, ton br.te van het dagblad "Do flaarhcif
beneden de verwachting is gebleven* ^ot heden is op de leening voor
niet meer dan 45 i* ingeschreven en het is zelfs do vraag of in de
nabije toekomst dit cijfer vcrhoo-rd zal wordon. De verwachting was
geweest, dat de leening moor dan eens volteokcnd HOU wordon. Er w<.;r<1
een resolutie aangenomen om allo krachten in te spannen, teneinde do
benoodigde fondsen te verkrijgen tor bestrijding van de kosten van
het dagbladbedrijf. Het plan is om KDe Waarheid" voor hot ^ohocle
land in eenzelfde editie t<; doen \iitkooion. Bij het vervallen van de
plaatselijke edities Bullen do bonte krachten onder de redacteurs
in de provincie arn do hoofdredactie worden verbonden. Do opheffing
dor filialen zal e on belangrijke besparing opleveren. Echter zou de
uitvoering van dit plan oorat na 8 of 10 maanden kunnen plaats vinden en inmiddels mogen geen nieuwe betaalde krachten zonder voorkennis van de hoofdredactie te Amsterdam worden aangenomen. Het terugloopen van hot aantal abonné's hooft zorg gebar.rdj vooral in 's-Gravenhage en Rotterdam zouden de oplagen aanzienlijk kleiner geworden
c! o
zijnj zoo werd Hav.gsche oplage 50 $ lager geschat daa in 1945, die
in Rotterdam 37 $ lagor.

- 3]Paul de G-root begon zijn rede op het partijcongres met de
Stalinistische visie op do buitenlandsche politiek van Amerika,
Engeland on de Sovjet-Unie te gcvon. Zoo zoudan do Verecni^dc Statt.n
oen reactionnairo politiek voeren, varieerundc van de zgn. "atoom-diplomatic", de rechtstrooksche en gewelddadig- inmenging in do binnonlandsche aangelegenheden van andere landen, tot arn do z/rn. "tTollar-diplomatie", de penetratie van het Afrikaans chc kapitar.l in die
landen. Engeland zou oncler leiding van Churchill een anti-Sov j etpolitiek voorin door middel van öc blokvorming mot Amreika or do
Lnbour-regoor ing zou daarbij de uitvoerster zijn van deze politici:
dor reactie» Zoo zouden de Amerikaanschc on EntSelsche rcgeering h.;t
bezette gebied in Duitschlancl niet denazificoorcn, mar.r hcrnaziflceoren, steun verleencn aan ïranoo en ar.n fascisten in Grickcnlarid
on elders, en zoo zou te vorklarüii zijn, dat in Palestina de Joden
vervolgd worden en de Joden on Arabieren tegen c-1 ka ar worden opgehitst. Het uiteindelijk dooi van deze politiek zou zijn om de Arnorikarnsche, Britscho en anclcrc volken ideologisch op con oorlog Jiet
de Sovjet-Unie voor te bereiden»
Daartegenover stolde hij de vredespolitiek van de Sovjetunie.
•
Ons lancl zag hij door do Anglo-Ame-rika^nsche reactie voorbostomd om e^-n opmr.rschgubioc'. tegon de Sovjet-TJnie te v/orden. Dit
laats'óo land w^rc1. -geschilclord als te staan "a^n het hoofd van de
democrr,tisch3 massa's on to etrovon naar samenwerking met allen voer
het vestigen van clan vrede. De Groet ^rif daarna als voorbeelden vr.ri
nieuwe dDmocratische st.?.ton5 Joego-SlaviC, Polen, Tt j echo -Slowakije,
Bulgarije, Hon.^.rije en 3ooneniö, waar, zoo hij zcido,"do ovorwirini'.'.yr;
vo.n de democratie is vorzolcord", niet alloun door do nauwe samen\?.. ~cking met du Sov;jet~TJniü, 'loch tevens tloor de sterke positie van de
Communistische partijen in die landen»
Overgaande op aen binnenlandschon toestand van ons land,
verkla-rdc hij, c n ~t cl.le behcrscht werd door do omstandigheid, dat
Nederland een "Tb7/ug£ohocfd wn.3 geworden in het Angelsnksischa

- *economische en politieke systeem", wrrbij de Engelsche invloed
overwoog. Dat deze situatie had kunnen ontstaan, woet hij aan do
rogeerin'-en-Schormerhorn en -Beel. Zoolang het huidige Kabinet n.--n
het bo-Tind zou blijven, zou hierin geen verandering komen on zou", .'i
de govolgcn van zijn politiek, nl. het dure leven, do stijgende ^vl ;,•
zen, waarbij hot loon verre tun -achter bleef, stagneorende productie
ongekende winsten voor ondememors, don handel, de importeurs ^.i C.-..
exporteurs, blijven bestaan.
Tegenover de politiek der huidige regcering in Nedcrl^:..
stoldo De Groot de politiek, zooals d.ie ©;V7onscJit werd door de C. V-..V,
een horstelprogramma, waarvan de natxonalisatie van cle sloutüli.v'Yastrieön en de bankun do kern vormden.
Met bctroldcing tot de Indonesische kwestie stelde hi^ vr.^'i,
dat do Repoeblik ïndonusia en. do Nodorlandscho democratie do crkotining dor republiek als winst kunnen ir.cr.ssc; uren en er voor moe t o n
zorgen, dat de "Koloniale dictators" deze ovorwinning niet wuor •«v-niet zouden doen.
Vervolgeno behandelde hij do verhouding tusschen de C.P.T1,
en eenigo politioko partijen in frudorland, in d.; eorete plaats •:''.
Partij van den Arbeid, w.^rin hij 0011 "rochtjrliancl" on een "linkerhand" onderscheidde. Hi.i achtte het r.codzakclijk om de massa dier
partij voor oen w -rkeliijk linlcscho en democratische politiok te winnen on daarom strijd to voeren tegen "ae Vorrinl:?s en de V.vn der
Goos van Katers'". Met betrekking tot de Katholieke Volkspartij,
waarvan hij soido, cat zij door j.idüel van do R»Kr Kork werd mis^
bruikt om oen rol te spelen in dienst van het Kiit.holioke grootkapitaal, verklaarde jDe Grovit, dat de C.P.N", tcrvnovor hornr trouw zou
zijn aan h-ar principe -wan godsdienstige vf.>rdr".'i.g3n.rÉ.aihoid.
Vüroterking van r^e strijd t c-gen de Tr otsky-istcn, wolke
geacht werden 2 ^ eenheid van do Gom .milisten te verbroken, werd
noodig geacht.
Daarna kwazu Do Groot op het belangrijkste punt vrn zijn
rede, nl. do a'nt.jrno ".-.ngelugenheden der partij. Hij dceldymede, tVw

- 5naar de mc.ming van hot Politiek Bureau do voornaamste oorzaak dor
zwakto van de partij was; hut ge-brok avn politiek geschoold kad„i,
van hoog tot laag. Hij steldo a.ls voornaamste taken op de confür:/.tio aan do orde: de stichting van den centrale partij school, versterking vr.n do partijleiding, nl. van do taak, wolko zij in CL c .V".'-tij vervult, on algemeeno vorbot-ring van de organisatie, waarbij
het zwaartepunt zou worden gelogd op do districtsbooturen»
Voorts wees De Groot nog op eon ernstig gevaar, dat d*. :.'-.'."•
tij bedreigde, nl. "verregaande zorgeloosheid en gebrek aan vr.-ar.i-' M',
heid" in de partij zelf en hij besloot met een beroep te doen '.3: ;'-.
partijgonooten om mede te werken a^n de moreole opvoeding de?.- ... ..'.,
Tenslotte vntto hij de uitv/endirjo politiek van de partij vt.
do volgende 10 pmiten samen, wolko de basis moesten vormen voor f.,
komende discussies. De Partij moet or zich op toeleg,r;ent
1 . Bij de uitvoering van hrr.r politidchot r. c cent te leggen op ha-r
opbouwend on voroeni^ond l:arakoc-r,
2. Nieuv/e kaders te vomen, do centrale partijschool te vcrvrosenVi^ken en in st-ind te houden*
3. Een planmatige .werving r oor te voeren en in't byzonder de pari;-i;,
in de kleins plartsen en 'JT> het platte land op te houwon.
4. Het bedrij f sw^rk o.~_ cc bedrij:? uor^rnisat.te op te bouwen en de bodrij f spcrs tot st-'nd te brengen.
5. De rol van "De War.rLcïid" en "Voorwaarts" als organisatoren der
Partij' tt, verüter^an.
6. De propaganda stelüoliiatig on IcraEhtig te orfianisceren.
7. Het werk on-:lor de jeugd er_ in r.lle ioasacorganisr.ties grondig te
verbeteren.
8. Te bereihon, dr.t alle hiervoor in aanmerking komende- partij lade •-.
zich in de vakbeweging oreaniseeren.
9. Kameraad?chappelijke zelfcritiok beoefenen, zonder aanzions de-e
p-.rsoons, act ter v-errnt .-oording roepen van de partijgenoot en,
die in gebreke bleven.
10. Het individualisme in het partijw^rk te bestrijden; hot centrale

- 6leiding geven door het Partijbestuur en de discipline te versterken.
In de afdeelingsn hebben de afgevaardigden a--».n de pr.rtijloden varslag'uitgebracht vp.n het op do conferentie behandelde. Dtvrbij werd de aicoste aandacht bestood ar.n het scholingsvra-.gstuk, torwijl een beroep werd gedaan op de leden om meer "Waarheid"-obligatic6
te koopon. Dat het slagen van de lecning de C.P.N, wol zeer tor harte
gaat, blijkt uit een nieuwen oproep a-^.n de "Wr.p,rheid"-r.bonnd's in
"De Waarheid" ven 30 November 194-6, waarin Ben net vette letters gedrukt artikel het belang tran de leening onder de aandacht brengt.
Inmiddels is men na de partij conferentie reeds met de reorganisatie van de partij begonnen, althans in .Amsterdam, wrv~r men de
districten heeft verdeeld in "colonne^s". Tengevolge hiervan is oen
nieuwe indeeling van werkzaamheden noodzakelijk geworden. Besprekingen hierover hebben plaats .gehad ten huize van de in de betreffende
colonnes ingedeelde partijleden. Hierbij bleek, dat nen 600 leden
had uitgekozen, die in Amsterdam steeds bij 100 tegelijk een spoedoplcidin^scursus voor den duur van een maand moesten volgen in hot
gebouw "De Lange Pier11» De kosten voor de voeding der cursisten zouden moeten worden bestreden uit een extra heffing ten laste van de
colonneleden, terwijl de loonderving door do pnrtij zou worden vergoed. Daarnar.st is aan alle part i j ge noot en een circulaire toegezonden, wr.^rin zij worden uitgenoodigd een kaderscholier voor den of
meer weken te herbergen en maaltijden te verstrekken. Tevens zal te
Amsterdam in tlke colonne iedere week een scholin^savond worden gegoven voor de werkers der partij, waarbij er op wordt vertrouwd, dat
deze cursisten weer andere leden opwekken tot meer belangstelling
voor partijlectuur en tot vorgaderingbezoek. Er zal meer gevarieerde en gespecialiseerde lectuur worden verstrekt.
De kosten van do k^.derscholing worden geschat op f. 170.000.-.
In bepaalde C.p.N.-vergaderingen is de fusie E.Y.C.-ff.V.Y.
ter pptake gekomen, waarbij den leden word voorgehouden, dat deae
fusie van het standpunt der C.P.N, bezien doorgang moest vinden,
terwijl elementen, welke zich tegen de fusie verzetten, als schade-

- 7lijk zouden wordon beschouwd en uit do C.P.N, en E.V".C» verwijderd
zouden worden. Zoo is inderdand reeds het seVal bekend geworden van
een bestuurslid der E.V.C., tevens lid der C.P.N*, die a~.n de proteststaking in September j.l. riiet heeft deolgonoaen en ook een tegenstander der fusie met het N.V.V. is, dr.t hij als lid der CéP.H.
is geroyeerd, terwijl vr.n de zijde, der C.P.N. alles in het werk
wordt gesteld om hem bij meerderheid vr.n stemmen uit het bestuur vr.n
de E.V.C, te verwijderen.
Al met al is het duidelijk, dr.t Paul de Groot in de Sovjetunie een goed leerling is geweest en dr.t de C.P.N. nr/-.r het voorbo ,1e*
der zuster-partij in de Sovjet-TJnie in de eerste plar.ts zal trachton
van de part i j genoot en gehoorzaae dienar.rs van het Partijbestuur te
mnken en de principes van het Stalinisme vast in hun hoofden te
hameren.
Mogelijk houdt met de nieuwe richting bij de scholing ook
verband, dat het aangekondigde boekwerk "Socialisme van Theorie tot
Praktijk" niet zal verschijnen. De intcekena?.rs op dit boek ontvingen nl. jjer circulaire bericht, dat om tuchnische redenen de uitgave
niet doorging en reeds gestorte gelden zouden worden terugbetr.rld.
Het boek was bestemd geweest om als handleiding dienst te doen bij
de scholing vnn Kaderleden»
Do herdenking vr.n de Russische revolutie-, welke door de C.p.jf
in het geheele Ir.nd in November feestelijk is gevierd, gaf eon welkome gelegenheid om de Sovjjet-Unie te verheerlijken, warrbij een
vergelijking met Nederland werd gemarkt, welke uitoraard voor ons
land wel zeer ongunstig uitviel. Aan de partij genooten is voorgehouden, dat in de Sovjet-ünie rlle krachten worden arngewend voor den
wederopbouw, terwijl men in Nederland gebukt gp.rt onder" militaire
lasten. Wederom werd de nadruk gelegd op den vredeswil van,St^.lin en
de ooorlogsvoorbereiding van de Angelsaksische landen.
Terugkomende op de verklaring van Paul de Groot ter partijconferentie, dr.t de C.P.N, tegenover de Katholieken trouw zou
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blijven aan h?.^.r principe %van godsdienstige verdraagzaamheid, is tot
vermeldenswaard, dat volgens berichten, zoowel uit Limburg als Nor-vc'.
Brabant, de C.Ï.N, de partijleden, welke contact onderhouden met i'.„
R.K. Geestelijkheid als verrr.ders beschouwt en maatregelen neemt I'u-u
uit de prirtij te verwijderen. Hieruit kan worden afgeleid, cl"t iicrc
Partijbestuur in de eerste plarts prija stelt op de zuiverheid <?/;?
partijftenooten en pas in de tweede plaats op hun aantal, hetgeen
weer in overeenstemming is niet de principes der Russische partij,
al voert deze haar periodieke zuiveringen veel vorder door.
Door de Belgische communisten.is de mogelijkheid geschapen
tot uitwisseling van exemplaren van "De Waarheid" tegen die van '-'P',
Roode Vaan", hot dagblad van de Vla-.msche C.P. Darrtoe kunnen vro.'tolijks de nummers van "Do W i ".r hè i d" toegezonden wordon aan A. Mr. o ft,
wonende Leuvenschestrr'.it 112 te Tienen (Belgiö), wa^.run toezendiri"
van de nuïmaers van "De Roode Vaan" over dezelfde periode plaats 'in.^1

II. REVOLUTIOïTITAIR~C(M:.I]IïISTIbCHE PARTIJ (Trotzky-isten)

Op 28 en 29 September 1946 heeft het hoofdbsstuur van bovongenoemde pp,rtij vergaderd. Het resul te P. t der besprokingen is geweect,
dat aan de afdeelingsbesturen een rondschrijven is gericht, waarin
het standpunt ven het hoofdbestuur t.a.v. de Indonesische kwestie
werd uiteengezet. Merkwae.rdig ie; dat de circulaire als volgt aanvangt» "Het Bondsbestuur der (sic) Leninbond op 28 en 29 September
in vergadering bijeen
". Verondersteld wordt, dat het bestuur
den inhoud van het geschrift dermate revolutionnair heeft geoordeeld;
dat het, om zich tegenover de justitie eenigerciate veilig te stellon.
den nat».m der partij niet heeft genoemd»
In het rondschrijven word de noodzakelijkheid vastgesteld,
om onvoorwaardelijk te strijden voor de volledige onp-fhankolijkhe'<\
van Indonesië, met als doel:

- 9a. verzwakking van het imperialisme}
b. ondersteuning van het nationaal-revolutionnr.ire streven van de
Indonesische massa's.
Het geschrift legt den nadruk op de noodzar.k om te strijCv/i
voor de nederlaag dor bourgeoisie in den oorlog tcge-n de Indonesiue.':o
bevolking, en wel om de navolgende redenen:
ft. De Nederlandsche bourgeoisie voert oen ro^.ctionar'.ircn oorlog.
'
b. De strijd der Indonesische boeren en arbeiders is vooruitstrcv..-u,
c4 Een nederlaag der bourgeoisie biedt gunstige perspectieven voo::
den revolutionnairen strijd der Nederlandsche arbeidersklasse,,
d. Een overwinning der republiek Indonesia- wulke niot tot stand ;uva
komen zonder steun v~.n het woroldprol^trriar.t, schept de mo^oli. ,.Vheid eon arbeiders- en boercnrc geering (in den Leninistischon zi.'.)
tot stand te brengen.
Een ar.nvr.l op de C.P.N, wordt ^cna^.n, waarbij gewczon worc'. t
op het geva°.r van de "radicalere" politiek dior partij in hot koloniale vraagstuk. Deze politiek zou volgens de R.C.P. slechts ton
doel hebben den strijdlust en ontevredenheid v.~n de arbeiders, arme
boeren en soldaten op to vangen on ton b?.te vn de bourgeoisie te
"legaliseeron". De C.P.N, zou d^.n de bourgeoisie willon doen voelen,
dat zij sonder haar hulp niet kan rogocron. Dc C.p.ï.j._ieuze:"Weg raet
de rcgeering-Beol, voor een democratische rogcoring", zou slechts
inhouden, dat de C.P.N, boroid is met elke regecring gonoegon to nemen, mits zij zelf dr.r.rin vertegenwoordigd zou zijn.
Het individueole nienstweigcrcn of onderduiken door militairen, welke voor uitzsnding naar Indiö in arnaorking komen, wordt door
de R.C.P. afgekeurd en zij wcnslht de soldaten ervr.n te overtuigen,
dat deze hr.ndelwijze geen doeltreffend middel is in den strijd togen
het kapitalisme.
Wat de partij t.d.o. wol propageert iss
t
a. Het massaal weigeren der soldaten om na-".r Indiö te vertrokken,
mits zij in dienstverband blijven, zich niet laton ontwrpenon on
tevens in de mogelijkheid vcrkeeron hun acties uit te breiden tot
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andere troepencontingontcn on da arbeidersklasse.
Indien dit niet mogelijk is, echt de R.C.P. het de plicht
der soldaten naar Indonesiö te vertrokken en hun rovoliitionnairdüfaitistische propaganda voort te zetten tot hot oogonblik is
aangebroken, waarop massaal kan worden opge.trüdcn tegen die officieren, die do zijde der soldaten niet wenschen te kiezen, en iu-/zich gewapend aan de zijde der Indonesiërs kan scharen»
b. Steunverleening aan de Indonesiërs, waaronder begrepen is milrrV :,re steun. Troopcndeelon, die de zijde der Indoncsiörs kiezen,
moeten propaganda maken voor het revolutionaire international.il*nc
en hun onafhankelijkheid bewaren tegenover de Sjahrir-rege e r ing.
c. In afwachting van do kans op massaal verzet der soldaten moot cV_oorlog der imperialisten benadeeld wordon door sabotage.
Er wordt voorts nog op gewezen, dr-.t het voor het verzet no",1zakelijk is, dat de soldaten permanent contact houden met de arbeidersklasse en tot cellenvoraing overgaan.
Er wordt aanbevolen "arbeiderssoldaten" zoodanig te org~.ru
sueren, dat do arbeiders bij evontueole demonstraties tegen aanvallen der Politie kunnen wordon beschermd.
Zooals in alle revolidionnaire partijen wordon ook door do
R.C.P. ledenwerving on scholing a-.nbevol^n. Het hoofdbestuur van do
partij meent, dat groote groepen arbeiders sympathiek tegenover harr
staan, doch nog niet voldoende vertrouwen hobbon in de mogelijkheden,
welke de organisatie biedt»
Een der leden van de partij had critiek goleverd op haar vcrkiezingspropagandn, waarbij de ledon waren aangespoord hun stem uit
te brengen op de C.P.N. Het bestuur heeft toegegeven, dat zijn tactiek verkeerd geweest is. De bedoeling was geweest tegenover de
Partij van den Arbeid een front van de C.P.K.-S.V.C.-N.V.V. te stellen. Bij de proteststaking te Amsterdam in September j.l. wrs het
aan het bestuur echter duidelijk geworden, dat de C.P.N, ten koste
van alles een ministerzotol wilde hebben en den klasscstrijd darrvj'.

f
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De R. C.P.-leden, die een kadercursus ih frankrijk hebben
gevolgd, zijn in Hederlarid teruggekeerd, onder wie het hoofdbestv;..:.slid W* J» TJoleman.
Omtrent hem kan nog worden medegedeeld, dc.t hij na de bevrijding de eerste was, die contact opnam met do Engolscho sectie
van de 4e Internationale. Tot heden krijgt hij do bladen "Socialist
Appeal" on Workers International News" regelmatig toegezonden*
Op 29 October 1946 vorzond het hoofdbestuur der R.C.P» . n
schrijven aan de afdcelingsbesturon, waarin werd medegedeeld, dr-;
Hol Bos (schuilnaam voor Salomon Santen, gesalarieerd hoofdbcstu .10-.
lid) aan do grens een bedrag van f. 910.-, dr.t hij in vreemde vrl.uta bij zich had en dat bestemd was voor het weekblad "De Tribune"
en voor betaling van salarissen, was "afgenomen". In genoemden b:ri, £
werd verzocht de leden op te wekken eon geldelijke bijdrage te zegden, teneinde de krant veilig tü stollen»

~

In October en November 1946 werden door de R. C.P. pamflet-..n
verspreid onder de arbeidors, aangesloten bij hot N.V.V., de werklieden van den wederopbouw en van de Haagscho Tramweg Maatschappij.
De arbeiders werden aangespoord tot het eischon van hoogere loonen
on lagere prijzen en, indien deze eischon niet zouden worden ingcTilligd, tot staking óver te gaan»

III. COMuLÜNISTBHBOHD SPAHTACUS.

/tot fuaic
Spartacus blijft strijd voeren tegen hot plan/van E.V.C, on
H.V.V. De bond neemt in do E.V.C, twee tendenzen warr, nl. de valcbondsgedachto en het streven om van de E.V.C, oen strijdorganisrt-.c
te malen. Een groot deel der arbeidersklasse zou tot de E.V.C. zijr.
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richtlijnen perspectieven opende naar nieuwe vormen van strijd en
naar grootere eenheid in dien strijd door middel van "bedrij f skcrnvn'1'
in de bedrijven. Echter zal volgens Spartacus, de EiV.C. door de •-'.-.-sie ha^r karakter van strijdorganisatie vorlieaon en zich voornrur..;-lijk gaan bewogen op het torrein v.n de vakbeweging, waardoor de
groei van do voreeniging reeds tot stilstand is gekomen. Inmiers r"o
arbeiders stellen zich op hot standpunt, dat zij zolf eon woordje
mee willen spreken en dit niet meer acvn besturen v-r.n vakverecnigi^-Mir.
wcnschen over te laten. Zij zouden zich gerealiseerd hebben, dat '•/.
bestuurders der vakvereenigingen een bevoorrechte positie innamen
en "uitbuiters" worden.
Spartacus wekt de arbeiders op zich te bevrijden van de
partijoverheersching, omdat iedere partij, die naar macht streeftj
eigen groepsbelangen in zich draagt of tracht te verkrijgen. Do
Spartacusbond acht de belangen van de Arbeiders slechts veilig in
handen van de arbeiders zelf.
Niet ten onrechte verwijt Spartacus a~n de C.P.N., dat di;«c
de E.V.C, naar de fusie met het N.V.V. drijft, omdat in de politi'j1:
van deze partij een zelfstr.ndig strijdende bewoging onduldbr.".r is.

IV. BSNHEIDS VAK CENTRALE.

De door de E.V.C, gedurende de laatste maanden gevoerde
actie is wel hoofdzakelijk gericht op inwilliging vr.n do volgende
eisenen:
1) Een onmiddellijke loonsverhooging van 10 ^ mot evenredige vurhooging van pensioenen en sociale uitkeeringen.
2) Optrekking van de lage loonen on salarissen tot ean loonvloor v~.n
f. 50.- por week voor gezinshoofden.
3) Deze vorhoogingen mogen niet vnn invloed zijn op de prijsvaststelling, maar moeten tot stand ko/aen ten koste van do winsten.
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deze eisenen besproken, waarbij hot beleid der huidige regeering
scherp werd becritiseerd.
Tegenover de al gene ene daling van den levensstandaard in
Nederland, stelden zij de zeer omvangrijke uitgaven voor leger er.
vloot* Blokz i jl ^ in een rede te .Amsterdam, oischte echter "boter J.u
plaats van kanonnen", terwijl A. v.d. Berg te Rotterdam de trocperuitzendingen naar Ned. Oost-Indiö een koloniaal "avontuur" noemde,
de zich onder zijn gehoor bevindende vrouwen en moeders opwekte v; :r:
haar kinderen op te komen en hen niet naar Indiö te laten gaen er. cVj
arbeiders opriep om, indien noodig, het stakingswapen weer ter har/.'
te nemen*
Van den Berg zeide voorts in zijn rede op 1 December 1946 op de ^o
Rotterdam gehouden E.V.C.-vergadering, dat hij het geenszins uitgesloten achtte, "dat binnen afzienbaion tijd strijd in letterlijken
zin zal moeten worden geleverd tegen de reactie".
De in de E.V.C, levende gevoelens en gevoerde acties kor ..^
duidelijk uit in de tijdens de E.V.C.-demonstratie te Amsterdam op
30 November 1946 opgestelde en voorgelezen motie van den volgender,
inhoud s
"Duizenden Aastürdamschc werkers, in massa demonstratie bijeen op Zaterdag 30 November 1946 op het IJsclubterrein te Amsterdam
onder leiding van de E.V.C., protosteeron met kr-acht*
1) tegen de aangekondigde verlagingen,dor subsidies op onze noodzakelijkste levensbehoeften, welke onvermijdelijk verdere prijsstijging ten gevolge zullen hebbenf
2) tegen het voornemen der regeering de loonon te willen handhaven
op het huidige peil, en eisenen verder$
r.) dat elke verdere prijsstijging met kracht dient te worden tegengegaan en een directe prijsverlr.ging tot st~nd moet komen;
b) een loonsvorhooping van 10 $ voor alle werkers, evenredige verhooging der pensioenen en sociale uitkeeringon en optrekking vr.n
de lagere loonen, tot een loonvloor van f. 50.- per gezinshoofd,
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c) dat dezo l o ons verhooging moet. garn ten koste van de winsten;
d) de.t deze lo ons ver hooging geen prijsstijging ten gevolge heeft,
iets, wat, gezien de door de regcering aangokohdige maatregelen
voor prijsverlaging, toch zoker mogolijk raoet zijn.
Naast deze naar buiten gerichte activiteit gaat do strikt
In de vakvereeniging zolf onverdroten voort. Zooals bekend zijn v.:io
E.V.C.-leden, wrarondcr bestuursleden, die zich tegen de fusiera,t
het N.V.V. verklaarden en daartegen ageerden, geroyeerd.
Door het N.V.V. wordt wel ingezien, d^t de groep voorstanders in de E.V.C, voornamelijk bestrat uit comaunisten, die onder
invloed van do C.F.N, de fusie willen doordrijven, on te bereiken,
dat in het N.V.V. en zoo mogelijk in de leiding daarvan, hun scer-t-t
verwanten zich kunnen indringen, 021 aldaar hun communistische idcoön
te propagoeren.
Dat de leiding van het N.V.V. deze govaren onderkent,
wel uit het feit, dat B. Blokzi.11,sprekende op een vor-?adering
de E.V.C., wclko op 27 November 1946 te Aaersfoort werd gehouden,
o.n. zeidct
"Op onzen lar.tston brief aan hot N.V.V. kru^on wij tin antwoord, dat samenwerking niet mogelijk wr.s, omdat de strijd van do
E.V.C, oen ander karakter draagt dr.n die van het N.V.V."
Op dezelfde vergadering wekte hij de zich onder zijn gehoor
bevindende N.V.V.'ers op, niet naar een aangokondigdc N.V.V.-vergadering te gaan»
Het hoofdbestuur der E.V.C., de grooto activiteit van ha^.r
oppositiegroep bemerkende, heeft deze fel bestreden. Zoo ^ing het
hoofdbestuur er toe over beslag te leggen op de archieven van eoni^e
plaatselijke afdeelingcn. In sonaigc dagbladen is nogal met zekeren
ophef melding gemaakt van de overvallen, die denrtoe in verschillende gemeenten hebben plaats gevonden.
Ook werdon cenige personen door het hoofdbestuur belast mot
oen onderzoek na~.r do politieke gezindheid der E.V.C.-iedcn.
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meoningon der leden te beinvlooden* Zoo werd o. a. Wouter Kr.lff vui
uit Amsterdam met deze opdracht naar don Haag gezonden. Hij ondorhield eenige E.V.C.-ers, dio tevens lid waren van de R.C.P., ovor
het feit, dat zij in "De Tribune" een anti-fusiestcmming propcgt-..*.den. Het onderhoud was esn poging om door middel v.n een bedekte
bedreiging met royement de betrokkenen to bewegon zich niet t e gor.-, üo
fusie te verzetten.
Het is gebleken, dat ook de C.P.N., dio haar bekende hou .in
inzake de fusie N.V.V.-E.V.C. niet gedwarsboomd wil zien, - ook n.or
door eigyn leden, - er toe over is gegaan eenigo haror leden, die
hun naam hadden doen opnemen onder oen vanwege de oppositiegroep iV^r
E.V.C, gepubliceerd manifest, te royoeren»
Tegen dit alles in is een sterke activiteit vr.n de 2.g.n..
oppositiegroep in de E.V.C, waar te nemen, veelal geleid door R.C.l*.
crs en andere revolutionnaire elementen. Deze stelde uiteraard goi>o
vertrouwen in de N.V.V.-leiding en schaardd zich terstond na de -vvrichting der E.V.C, a^n die zijde. De aanhangers dezer groep zien
in de E.V.C, in de eerste plar.ts een organisatie, vnn waaruit <?.o
strijd voor de behartiging der belangen vr.n de arbeiders wordt gevoerd, terwijl het N.V.V. voor hen slechts een vakorgaan is, een
soort sociale verzekering, waarin bovendien nog te veol rekening
wordt gehouden met de belangen der werkgevers on hot elenent vfn
strijdorganisatie op den duur verdwijnt»
Zij verklaren zich daarom thane tegen de fusie om te voorkomen, dat de E.V.C, voor hen als strijdorganisatie verloren zou gaan.
Zij trachten te komen tct verwijdering van de C.P.N.-elementen in £0
plaatselijke E.V.C.-raden, en hen te doen vervangen door tegenstanders van de fusie.
De R. C.P. dringt er bij de arbeiders op aan te eischen, dr.t
Blokzijl zal verdwijnen en verwijt dezen Gepeoe-inethoden te hebben
toegepast, o.a. bij de inbeslagname van sommige plantsolijke archieven. "De R.C.P. zou geen bezwaar hebben tegen de fusie, mits dit op
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democratischen grondslag geschiedde en de B.V.C.-leden zidh door
een referendum pro of contra kunnen uitspreken» Ook al tracht de
E..V.C.-leiding (Blokzijl) de fusie op dictatoriale wijze door to
drijven, toch zal de R.C.P. in de vakbeweging van de E.V.C, blijven,
omdat een groote vakbeweging een machtig wapen is", aldus Mulders l u\n het ce
De in de afdecling Rotterdam der E.V.C, gerezen noeilijkiu :' .;:
rondom de figuur van A. v.d. Berg, die ook tot do oppositiegroep \-.hoort en zijn ontslag als voorzitter der plaatselijke afdeeling h'v'
ingediend, zijn weer opgelost, daar hij en zijn afdeeling zich tocreid hebbon verklaard met het hoofdbestuur mode te werken en oen
"politieke godsvrede" te sluiten met Aastcrdam, geldig tot aan het
congres van de E.V.C., dat van 3 tot 8 Februari 1947 te Amsterdam
zal worden gohouden en waar dan, - wat men momenteel in Rottcrdan "'n
grootste grief noemt - het z.g.n. dictatoriale optreden van hot hooi''1
bestuur onder meer ter sprake zou worden gebracht. Op dit congres
zal dan ook besloten wordon of men al dan niet tot fusie met het
N.V.V. zal overgaan.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat er een overgang van lede/,
zal plaatsvinden van de E.V.C, naar het N.V.V.
Teekenend in dit verbr.nd is, dat een oneenigheid in de E.V.C»
Af doeling "Metaal11 te Hengelo, er toe leidde, dat het bestuur grootvm
deels overging naar het N.V.V. Vanwege het Hoofdbestuur van de E.V.C,
werd tevergeefs actio gevoerd voor het behoud van de E.V.C.-leden}
een nieuw bestuur van de afdeeling "Metaal" werd inaiddels gekozen.

V. STAKINGEN.

Op 7 November 1946 brak onder de bouwvakarbeiders, wcrkzaro
bij den wederopbouw in Walcheren eon staking uit, waaraan door +_ 2(;GC
personen werd deelgenomen en die het karakter had van een 24-urige
proteststaking. De arbeiders protesteerden tegen do weokend-vorlof-
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auto por trein), daar zij in beide regelingen oen beperking vrja hun
vrijen tijd aagon.
Er werd door de stakenden een vergadering belegd in don
Schuttcrshof to Middelburg, waar + 1000 personen ar.nwozig waren; Do
leiding der staking berustte bij de E.V.C.j de andere bonden ontrrr.clden de staking. In "De Waarheid" van 7 November 1946 werd vr.n deze
staking melding gemaakt en werd tevens beweerd, dat in Limburg on
Noord-Brabant, alsmede in Amsterdam» sympathiestr.kingon wai'on 'georganiseerd* Tot op heden is hiervan niets kunnen blijken*
Op aandrang van de E.V.C.-leiding werd door een gedeelte dor
arbeiders van dé textielfabriek fa. ten Cato to Almelo een 1-uriao
proteststaking uitgeroepen op 1 , 4, 5, 6, en 8 November 1946.Hieraan
werd door circa 100 arbeiders deelgenomen. De reden hiervan was do
houding der directie, die bezwaar mar.kte tegen do samenstelling en
de eisenen der afvaardiging van de fabriekskernraad. Hoewel ook lodender drie andere vakorganisaties aan d oze staking hefrben deelgenomen,
zijn deze vakbonden er in geslaagd tot heden een algomeunestaking tu
voorkomen.
Een later binnengekomen bericht neldde intusschen dat, ondanks het feit dat du- cischen dor arbeiders niet werden ingewilligd,
de rust was weergekeerd, zoodat momenteel van het uitbraken v^.n oen
algemeene staking geen sprake meer is.
Een gedeelte dor arbeiders van dezelfde fabriek ging op 21
November 1946 gedurende een half uur in staking in verband met de
tewerkstelling van een corvoeër in do klecdkaicr van het personeel,
die door hen vr.n diefstal werd verdacht. Na bespreking act de directie, waarbij werd toegezegd, dat dit zou veranderen, werd het werk
horvat»
Een korte wilde staking, ongeveer 200 personen oavr/ttondo,
brak op 5 November 1946 uit in de glasfabriok te Eindhoven. De str.king was bedoeld als protestdemonstratie togon het in die fabriek
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werd besloten don volgenden dag het werk te hervatten.
Onder hut HH 25 personen toUonde personeel vr.n de kistenfabriek van de fa. de Haan te .Amsterdam, brak op 8 November 1946 ei-n
staking uit, waaraan door alle arbeiders werd deelgenomen, en dio
tot 25 November 1946 duurde. De arbeiders eischton verandering VT.
de loonre^cling. Een bespreking met de directie vol^üo, war.rbij . n
Gccoord werd bereikt en besloten werxJ do staking op to heffen»
Bij do N.V. v. Gond on Loos te Apeldoorn werd op 12 November 1946 door hot loodspersoneol hot work neergelegd» De oofzar.k VT-S
ontstemming over het uitblijven vr.n de goedkeuring v.n een verbeterde loonregeling. Het personeol van het vervoer- en den besteldienst
star.kto niot, evenmin het kantoorpersoneel. De staking duurde slacht;
eenigo uren»
Op 20 November 1946 br?.k eon wilde staking uit onder een
gedeelte van het personeol vr.n de textielfabriek dor firma H.P. G-cldorman te Oldenzaal, n.a.v. het optreden der dirjctie togen een dur
arbeiders, die wegens hot naken van een weeffout werd beboet. Hat
aantal stakers bedroeg ongeveer 200. Den volgenden /aorgen werd hot
werk door allen hervat. Van optreden van eonigo vakorganisatie was
hierbij geen sprake.
Op.28 November 1946 hioldün ongevour 250 ledon van don
Eappersbond te 's-5r?.venhr.ge ccn protcstvergaderin.^ n.".v. de opgelegde tariefregeling. In verband hiermede waren de kawporszakcn in
den middag van dien dag gesloten. Dienzolfdon aiddag werd door hen
boreikt, dat de voorzitters der vakbonden toestomniirig verkrogon tot
een onderhoud met den Minister ven Economische Zaken. Op 29 Novuribc.r
1946 werden de werkzaamheden weer normaal horvat.
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Het Comité "Vrij Spanje" blijft actief en hield in verscheidene plaatsen openbare vergaderingen, waar o.a. het woord werd gevoerd door den E. V. C.-bestuurder, At on van don Berg uit Rotterdr.n,
Johannes Hcrmanus Scheps van het blad "Op Kort o Golf" en Ds. Paf, t
uit Zutphen.
Het was de bedoeling van het Coaité geweest, dat op 27 Tcvomber 1946 te Utrecht een openbare vergadering zou plaats hebben»
alwaar de leden van de Spaanscho Republikeinsche Regeoring Srncb-..v
Rafael Guerra en José de Bonito het woord zouden voeren. Van regoo••
ringszijde werd aan .^enpemde hoeren echter niet toegestaan in hev.
openbaar te spreken. Later bleek, dat S. R. fJuerr?- te Utrecht oor
voordracht in intiemen kring had gehouden. Üe vore n was door Dr.
Coenraad Dirk Jan Brandt, geboren te Utrecht 2 Octobor 1897, loer-- v
aan het stedelijk ftynnasium te Utrecht, hoofdredacteur van het Jfiovu.'
Utrechtsch Dagblad (uitgr.ve "Het Parool")» aangesloten bij het Comité voor Actieve Democratie, lid van den Rar.d van Toezicht van hiv';
Humanistisch Verbond, een inleiding gehouden. Guorra vertelde, clrT
hij oprecht Katholiek was en uit een orthodox en conversatief nil.u,u
kwam. Hij richtte zich vooral tot de Katholieken, crkencle de groo-1-,scho tar.k, welke de Kerk had, maar wees op de grootc govaren, die
dreigen, als do Zerk macht krijgt op wereldlijk terrein. In Spr.r.jo
was er, zoo deelde Guerra nicde, oen byzonclere gevangenis voor geestelijken, die hut tijdens den burgeroorlog haddon gowa-.gd do zijde
van het volk te kiezen. Zoo zou dit lot bijna de goheclo geestülijfcheid in het Baskonland getroffen hebben.
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VII. DE "VIJUfl-GROBP" .
Do "Viam-groop11 betreurt do verdeeldheid, welke onder de
arbeiders mot betrekking tot de vakbewegingen is ontstaan. In oori
artikel in "Do Vlam" ven 30 November 1946, v.n de hand van don r-odacteur D. Schilp, wordt betoogd, dat het blad reuds eerder c1o> ooa*
heid in de vakbewegingen had gepropageerd on had acngegoven, dat
do eenheid in de bedrijven tot stand moest komen door do vorming
van, bedrijfsorganisatie, waarin hand- en hoofdarbeiders vcreeriigd
zoudon zijn. Door middel van deze bedrijfsorganisaties zou de
medezeggenschap in het bodrijfsbeheor verwezenlijkt kunnen worden,
een medezeggenschap, die zoover moest gaan, dr.t vr.n do basis tot dcj
top van hot bedrijf de werkers een dirocten "invloed zouden vorkrijf
gen op de exploitatie der onderneming en modo controle zouden kunnen uitoefenen op de productie.
Schilp gaat den de geschiedenis v-.n do Ecnhcids Vr,k Centrale na, die, naar zijn inzi-cht, na don oorlog ontstond uit do alom
gevoelde behoefte a?.n eenheid, en war.rin de leiding in hoofdzaak in
handen kwain van communisten, die weliswaar do bedrij f sorganisatic.
prppagoerdon, doch do niouwo vakcentrale een structuur gaven, die
volkomen in strijd was mot do idee der bedrijfsorgrnisatio. Schilp
verzuimt echter te vermelden, rlat roods in den bezettingstijd door
het illegale partijbestuur van ''De Wr.arheid" ar.n o^n belangrijken
huidigen functionaris van de B.V.C, opdracht was gogevon om voorbereidingen te treffen voor do oprichting van eon eonhcids-vak-contrale, dio onder leiding van coomuniston zou sta?.n. Hot is dus
gcönszins toeval, dat de E.V.C, oon instrument is in handen dor
C.P.K., mar.r het gevolg van een weloverwogen plan.
De oorzj?.cik van het innemen der oudu posities door de vooroorj-ogscho vakbondsapparaten, acht Schilp hot optreden van do communistische leiding van de E.V.C.» waarvan tal v~.n arbeiders r.fkeerig waren.
Het N.V.V., de Eatholioko on ChriBtolijko VPLkbowqgjLngen worden Opnieuw opgericht en, 031 tagemoct to kom>jn ar.n don "eenheidsdrang",
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vereenigdon ai j zich in do "Unie van Vakvoreoniffineren". Bij de jach
op loden bleek, dat do zuigkracht op de arbeiders bij het N.V.V.
hot sterkst was, zoodat het ledenaantal van hot N.V.V. thans hot
dubbele is van dat van de E.V.C.
Bians is de E.V.C.-leiding, volgons Schilp, tot do conclusie gekomen, dp.t de E.V.C, als eenheidsorganisatie is mislukt en
voert zij onderhandelingen met het N.V.V. om tot fusie to koncr •.
Schilp ziet dit waarschijnlijk al te simplistisch on rept met rc..-.-i
woord over nevenbedoelingon - of mogelijk juister gezond: voornaamste bedoolingen - vr.n de E.V.G.-leiding, als b.v. infiltratie
in nict-communistische arbeiderskringen.
Schilp richt zich dan tot de tegenstanders van do fusio
en vraagt hun wat zij toch zien in een voortzetting van de E.V.Ci
met een overschot van leden. Hij voorspelt, dr.t doze kleine vrfc- .
centrale door afzijdig te blijven star.n. zal worden geïsoleerd,
met de gevolgen van machteloosheid en desillusie.
Het betoog van Schilp komt ten slottc neer op hot advies
aan de E.V.C.-leden, om de fusie met het N.V.V. als cLe oplossing
to zien, maar zich in de nieuwe organisatie vrij te houden van
"C.P.N.-methoden" on niet door cellenbouw, naar door eerlijk on
oprecht werk invloed to verkrijgen»

VIII. ÜTRBCHTSC-HE SOCIALISTISCHE STUDEUTI3JÏVSRE::.HIGIN& "SYflTHESIS".
DEMOCRATISCH-O OC lALISTIb CHS STUDLNT '• JIYBKBEHI^Igg
"DE VRIJE K.ITHSDER" .

Ten vervolge op het vermelde in Hoofdstuk VIII van Overzicht
no. 3 wordt medegedeeld, dat eerstgenoemde vereeniging zich inmicldola den naam "Svnthe sis " heeft gegeven»
Op oen samenkonst der afdeelingon Amstvirdan, Rottordan,
Leiden, Wagcningen en Groningen vr.n>do landolijke DomocratischSocialistische Studentcnvoreeniging "Politeia", het PolitèekWetcnschappolijk Dispuut te Delft en cLe Studentonvereeniging

- 22 "Bvnthesia", is door "Politeia" de meoning der andoro genoemde vereenigingen gevraagd ovor het volgendo voorstel» een landelijke v.recniging op te richten, waarin de aanwezige groepen zouden worden
opgenomen en in naam on beginsel waarvan de woorden "deaooratie"
en "socialisme" voorkomen. Dit voorstel werd door "Synthesis" £-uiistig ontvangen, echter niet door "De Vrije Katheder". Tusschon
"Synthesis" en "Politeia" ontstond in zooverre sanenwerking. cVt
hot orgaan van "Politeia", dat denzelfdeïi naim drr-rct, sou word o r:
opengesteld voor artikelen van cle loden van ''Syribheeia".
Op een in Mei 1945 door "Synthesis11 bele.vdo vergadering
bleken de leden van meoning to zijn} dat de vcrecniging niet aan
de verwachting had voldaan. Hot aantal lodon bedroeg toen 63 er. clo
toename van dit aantal was zeer gering. Het bestuur uitte de veronderstelling, dat het woord "Socialistische" in den naam der verconiging vele studenten afschrikte. Besloten werd do voreeniging op
te heffen en ovor te g*-,£:n tot oprichting van een "politiek-wctenschappelijke studentenvereeniging", welke plaats zou bieden ar.ii
studenten vr,n uitsenloopendo politieke richtingen* Openhartig ff-ra
hierbij in de vergadering opgemerkt, dat hierdoor de jaogelijkheid
geschapen zou worden om onder andersdenkenden propaganda te Biakcn
voor de linksche partijen»
Op eön ledenvergadering van 16 October 194-6 werd door Me j.
C. Lub het voorstel ge'J.r.p.n de vereeniging te doen overgar.n in een
afdecling van de landelijke vörceniging PoliteiarZij werd hierbij geleid door de -volgende overwegingen:
1. Een landelijke organisatie heeft meer gezag.
2. Synthesis stoot vele socialisten r.f en v;ordt anarchistisch, r.nt:.godsdicnstig en revolutionnair genocnd. Aansluiting bij Politeiv.
ondervangt dit»
3. De leden van Synthesis toonen te weinig activiteit. Do vereeniging dreigt in te krimpen tot een 20-tal min of meer Marxistisch,
studenten.
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vr.n Politeia kan vereonigen, moot op den koop toe gcnomon worden.
Bij de discussie hierovor kon iaën het niet eens worden. Br
werd besloten op do ledenvergadering geen beslissing te nomen.
Later zou er schriftelijke stemraing worden gehouden f

IX. JBMOCRATI5.CK~&OCIALISTIoCiiE ORGANISATIE

UCS' 1

Bovengenoemde organisatie is voort fr&ko^on uit de krin/ron
der Studontcnvoretmiging "De Vrije Katheder", in Octobor 1945 to
Amsterdam opgericht. Deao was tijdens de bezetting r^ods een linksgeoricnteorde studenten -verzè t c organisatie en i u r n de bovri;jc!ing
uitgegroeid tot een grooteron fering v?.n intollactueolon.
Het doel der voroi'iiiirring w?.s:
1 . Het orgp.niseeron v?.n r".incusjj o?.vondcn en vergaderingen over r.ctueele, curtureelo, ap.^.tecfc.apijolijko on politioko problemen. •
2. Het declneaun a°.n discuöaiücJ en het voeren v?.n
c.ctics, zoowel in
•
universitaire p.ls in »ilg&mooii maatschappelijke aangelegenheden.
3. Het deelnemen aan fiiscussioa ovor niratschappülijke problemen,
Georganiseerd door andere.- voreonigingon.
4» Het actief leggen van verband tusschen universitaire en algemoene
maatschappelijke belangen door het verrichten van concrete naatschappelijke taken, b. v. herscholing der jeugd.
5» Het onderhouden var. daarvoor in a.Tuaorking koaond internat ionac.l
en int er-a cado-air.al contact, teneinde ervaringen uit te wisselen.
5. Het in breeden kring bekend ualcon, zoowel binnen als buiton de
universiteit , van gegovons over universitaire problemen, als
zuivoringskwcsties en hervorming v°n het Hooger Ondervijs.
3X2 Studentenvereeniging "De Vrije Katheder", wolke we^r was
ontstaan ut lezers van het onder coEuiunistischen invloed staande
weekblad van dcnzelfden naam, wenschto te vormijdon, da,t zij aanspra
kelijk gesteld werd voor den inhoud van bepaalde artikelen in dit
blad. Derhalve werd besloten den naam der vereeniging te wijzigen
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in dien van "Democratisch-Soclalistischo Organisatie "Pcricles".
Zij telt thans ongeveer 90 leden, allen politiek min of meer links
georiënteerd.
Onder de leden schijnt een streven te bestaan de voreoniging
het volgende jap.r te reorganiseoren. Het uittreden uit het bestuur
van den secretaris J.C. Schultsz, die fol-comraunistiscb jpzind is,
zou daarmede reeds verband houden.
Door "Peri-cles" wordt steun Verleend aan de acties van het Comité
"Vrij Spanje" en de Verocniging "Nodórland-IndonoaiKV

X* VERINNIGING "NATIONAAL REV3IL"
Te 's-Gravenhage werd opgericht do voreeniging "Nationar.l
Reveil". Hut initiatief werd genomen door J.M. Die-lissen, wonende to
Voorburg, Potgioterlaan 20. H-t secretariaat der vcrecniging is gevestigd te 's-Gravunhaeo, Laan Copes v^n Gattonburgh 74. Aldaar woont
du publicist G*Ch.L*H. Povel.
Dielisson is to 'o-Gravenhago administrateur vm hut gevn-^n
ka mp "Duindorp". Hij verkreeg voor zijn actie do modeworking van
P. Bauduin,wonende te- Aordonhout, A.R. Prijling, vorzokcringsinspecteur, wonende te Voorburg, Mr. P.N« Janson, oud-Burgoine-ostijr van
B^.tavia, wonende to Hilversum, F.P.O.U. Rock, voorzitter van de Kancr
vnn Koophandel in Zoo-land, wonende te St. Jnnsste-on, Mr. Dr.A.W.J.
Picard, journalist te «s~Grr.venhc.ge, M. Ni,1pcls, Pauwenlaan 27 te
's-Gravenhage en Povcl voornoemd.
De doelstelling van "Nationaal Reveil" kan als volgt worden
samengevatl
t. "Nationaal Reveil" ziet met grootc bozorgdhcicl hoe Nederland woor
te>rugvalt in de vooroorlogsche verdeeldheid on steeds verder c,r,"
glijdt naar eon tot verstarring leidende bureaucratie, welke in
flagranten strijd is niet ons volkskarakter.
2. Do vcroeniging wil, uitg^.ndc van cle Rijkséénheid onder de Souvo-

roinitöit van het Huis van Oranje, do oplossing der nijpende nooclr.
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zoeken in een doelbewuste nationale politiek, wolke door do
bekwaamste staatsmannen on de boste deskundigen op practischrealistischo wijze wordt uitgevoerd.
Zij wil met do handhaving van de Christelijke beginselen als hot
fundament van do Nedorlandsche Gemeenschap, uitdrukking govcn ",-v.
don w<u*.rr.cht i gen wil tot oen herniuuwde belêvingvan ons Nederl^.i«l.
schap op basis van de historische deugden en do traditioneelc
eigenschappen van ons volk»
Zij is er zich van bewust, dat do hoogst belangrijke vraagstuk:-./.-.
Vftn dczun tijd, wolko zich in steeds sneller tv^po jn op stee-?:;
urgenter wijze opdringen aan geheel het volk, sl'c-oïrbö door c on
nationale concuntratio van krachten en met aller -nocloworking
zijn op te lossen»
Zij wil die Nederlanders, die deze cienov.'ijzo doelen on deze modon als nationale problemen -aanvooli.-n, TG r c o ni gun in één actie>
welke er op gericht is op do meest krachtige wijzo do stem dos
volks kenbaar te nakrn,
Zij strijdt voor de bevordering van socialen vrede, orde on
ru chtvaardigheid„

In het werkprogramma van Nationaal Reveil kont o.r,» het
volgende voors
"Wij willen in eerste instantie een blijvend en vruchtba r contact
loggen tusschon allo na'cior-fv.l voelend*.: jn onafhankelijk denkende
burgers, die tot hot iusicht g^kc-men v-j.j^.- dat de ^arti,j-politieko
verhoudingen in Nedorlsricl gcon ^orioaTc werkbasis moer opleveren
voor een snel en gr'jrclg nr.tionaal horstol, zooals onze positie van
West-Europoooche .^o"onc-hoirl iaot uitgobrt-i'le gebieclsdeelon in Oost
en West dit van ons eischt.
Het gaat hier dus om Nederlanders mot moed, ovurtui/ring
en karakter, kortom.persoonlijkheden in don waren zin des woords
mot oen uitgesproken politieke overtuiging, welke zij niet ontloouew
aan vreemdsoortige -ismen of buitonlandsche idoologioön, doch wcl'c.j
zij uit eigon inzicht en intelligentie hebben govoracl on als vruclrc
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Op basis van deze ondubbelzinnig stcllingnoning zal worden
gestreefd naar eon Nationaal Reveil in den vora oonor strijd-;rgr.ni-sr.tic, welke alle nr.tionn.lc energieën on neestoswaar<?un van ons volk
tot volledig ontplooiing brengt en welke uiteindelijk noot leiden
tot een bovonpartLjdigo politieke cenhoid, geleid do^r volstrekt on~
p^rtijdi^o on bekwane strvrtsbur^oro.
Dozo eenheid dient uitsluitend bereikt te worden door vrodor
licvonde on fr.iro niddolen. Ni^rior zr.l onzo p.ctio het karakter ö -on
dragen v^.n vijr.ndighcid tegenovor Ounige pr.rtij of ^oepooring nis
zoodr.nig. Wij boatri j don geen porsoncn, or.-r vr.lsche en onnc,tionr.le
loerstoxLlingun en prnctijkon."
Aangenomen kan worden, dr.t "ÜTn-tionanl Reveil" een rocbtü
georiënteerde organisatie isj zij zou oen fuöie willen ar.ngrvr^n, ixlthr.ns nauwor sr.aenwerking beoogen aot org-nisr.ties r.lsj "Indië in
Nood".
Op 9 November 194-6 werden door "Nationaal ReveilM te 'o-G-rr.venh"ge twoe vergadorinnen gehouden. De a^.nwozi-rren wnren ,^cno :dijden
on syapathiseerondo introducé's. Op beide vergaderingen waren in
•totaal ongeveer 140 porsoncn aanwezig. Door den Kolonel b.d. van het
K.N.I.L., W.K.H. PGuillctau do Bruyn word gesproken over hot onderworp: "Hot Nationale Ontwaken",
Een door Nationaal Reveil opgostold nanifost werd verzonden aan tal
van bekende landgenooten.

XI. NEDEaLAHDSGH BUREAU TER BESTRIJDING^ V.'J P.&SCI8JME
EN RASVERHEERLIJJiING (AHTIFASRA) -.

In hot dagblad "Het Parool" is onlangs de oprichting bekend
gemaakt v?.n bovenvermeld bureau. In de stichtingsactio staat het
doel als volgt omschreven:
a). Het bestrijden en stinuleeren van de bestrijding langs wottelijken weg van alle fascistische activiteit in het gebied van het
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b)» Het bestrijden en stimulecron van do bestrijding langs wottelijken weg vnn ras-discriminaties in het gebied van het Koninkrijk dor Nederlanden,
"
Voorts is
in de stichtingsactie opgjn->non, dat de stichting zich op een noreol-ethisch standpunt stolt, go on politieke bodoelingon heeft on haar dool onr.fhr.nko lij k vrui politieke richting
tracht te bereiken.
Het voorlopig adres vr.n het bti.rjr.tt luidt Stalinlaan 28 huar
te Amsterdam (Z), waar woonachtig zijn Öerardus Jan Dirk Monshou^vcr.
geboren te Ansterdan, 28 Januari 1900, verto/^enwo^rdiger, en zijn
echtgenoote Elisabeth Jacoba Vorhoxil, gcboron te Waddiiixvoeh 5 Jvini
19H*
Monshouwer?,. dio in don bezettingstijd illogp.r.l gewerkt hooft
is thans chef der Kanppolitie on rechorobe in hut interne er inrrskarjp
"Huize Duinrust" te Bloemendar.l-Ovorveen.
Het bestuur van do stichting is als volgt samengesteld:
Voorzitter: J.H. Bloem, verpleger te Aasterdaiaj
Sewretarosse-penningneestürcsse: E.J. MonshouworyVerhoul, voornou--.il
Administrateur: B«H._ Linschoton, stoker te Aasterdan.

Er is voorts eun stichtingsraad, waarvan G.J.D. Monshouwer,
voornoend lid is. Van de overige leden wordt mg genoemd de connunistisch gezinde Dirk Jan van Zanten, geboren te Haarlomnerncür,
8 Juni 1921, vortegenwoDrdi'ger, wonende Bonncbrookstraat 28 II te
Aasterdon.
Hot bestuur hoeft het voornoaen zoo spoedig no^olijk een
eigen periodiek uit te geven, waarin eon rubriek voor de jeugd zal
worden opgenomen, verzorgd door E.J. Honshouwer-Vcrhcul»
Tot heden is van oonire actie van hot Bureau niet gebleken.
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Zooals in Overzicht Ho. 10, Hoofdstuk IV, blz. 4» is v-smeld
bestaat or oen sanonwerking tusschon do Eartijj van de Daad on do •
Nederlandsche CoBparatiuvo (Jiro-Orediotring U.A., gevestigd te
'8-&ravenhage. Hoewel deze veroeniging zich niot op zuiver politiek
terroin bewoogt, althans volgens harvr statuten, kmt hot toch wcnschelijk vnor een beschouwing aan haar to wijdon.
Zij werd opgericht op 16 Februari 1939 on wil volgens de
statuten de stoffelijke belangen van haar loden behartigen. Zij
tracht dit te bereiken door hot uitoefenen van oen financieringsbedrijf, waarbij het gold volkoaon on stabiel ruilmiddel noet wirt'. ,r.
In de statuten is uitdrukkelijk opgenomen, dat de vereeniging ten
opzichte van godsdienst en politiek een onpartijdig standpunt in~
neenti
Ieder lid is verplicht, behoudens tot betaling van zijn
entreegeld en het storten van f. 5-- in een garantiefonds, tot hot
openen vnn een rekening bij de vorceniging, war.rop hij geregeld <?.e
de noodige door hen zelf te bepalen bedragen stDrt- of doet overschrijven, teneinde zijn uitgaven door tusschenkonst der vereenigirft
mogelijk te naken.
Men streeft er naar producenten en consumenten te voreenigcn
zoodat betaling vr.n leveranties uitsluitend clo^r ovorschrijvijg kan
plaats vinden. Do band tusschen beide groepen van personen aoot or
toe leiden, dat aan de consumenten bopa^.lde voorcleelen en fr.ciliteiten worden verleend. Door de veroeniging zolf kunnon a^.n do leden
bij hun aankoopon voorschotten worden vorstrokt.
Het bestuur bestaat uit directeuren on connissarisson en is
thans als volgt sanongosteld»
Directeur zijns Johannes Visser, geboren te Utrecht 4 April 1896,
wonende te Leidschendan, en Christoffol Schuuraan, gcbTron te Enschede 31 Deconbor 1890, wonende te •s-Gravonhage.
Als conmissarissen tradon opi

- 29 Theodoor Prederik Vroede, geboren to ts-Gravenhage 5 Maart 1882,
wonende te Anatordanf Anna Qttolina Ghristina van Santen, geboren te
Rhenen 6 Januari 1879, wonende te ?s-Gravenhage, on Robertus Petrus
Besseling, geboren te 's-Gravonhago 12 Novenber 1907» wonende te
1 s-Gravonhage•
Van beide eerstgonoende personen is bekend, dat zij zich
voelen aangetrokken tot de groep der Vrije Socialistcnf
Behalve sanenwer'ring der verooniging net de Partij van de
Daad, is ook gebleken, dat de Giro-Crodietring in het openbaar /%}.,genhoid hoeft gegeven on een bepaalde visie op hot Indonesische
conflict te> geven. Op 30 October 194-6 sprak P. van Konijnenburg tut
Amsterdan op een openbare vergadering der vcrceniging te 's-Gravoiahage over het Indonesische conflict, waarbij hij verklaarde een
voorstander te zijn van de politiek van Sjahrir en Soekarno on zeiUTe
"Dergelijke helden worden in het Neclerlandscho parlonent niet gevoxden. Onze parlementsleden worden geleid door duistere nachten, dio v*
feite do Koderlandsche politiek leiden»11
Latei' zeido deze öprekert^Wij verfoeien het nilitairisae,
ondat het aenschonwaarflig is. Wie vecht voor vrijheid en socialis:?.;,
aoet trouw zijn a,^n de anti-nilitr.iristische leuzen."
Kennelijk is er- in do verconiging een anti-nilitairistiscV;
strooning, die het bestuur tot sa:icnworking net do Partij van de
Daad heeft verleid en dar.rnode het in de statuton onschreven onpartijdige standpunt heeft verlaten.

XIII. STEÜünPOEDS VOOR SLACHTOFFERS VAN PRINCIPIEEL EN
D/jq)WERKBLIJK AHTI-MILITAIRISME.

Bovengenoend stcunfonds bestond reeds VOT den oorlog. Op
9 Novonber 1946 is het weder opgaricht door verte-Tcnwo-rdi^ors v^.n
den Nederlandschen Bond van Vri.le Socialisten, de Vrije Socialistonveruoni^ing, do werkgroep van Radicaal Pacifisne en het Voorlichtirrr.
conité voor Gewetensbezwaarden inzake den Krijgsdienst.

- 30 Br werd oon raad van Advies ingesteld, sanengesteld uit v.--tegenwoordigers van bovengenoende organisaties, terwijl een Dego?.J.;.V
Bestuur werd gekozen.
De Secretaris is B.g» Swiorstra te Rotterdan, penningnccrr'-.'.'V
M. Dannan to Aasterdam.

XIV.

INDONESIË.

De door de Node r land s che en Indonesische delegaties gep.-..v:.vf eerde z.g. basis-overeenkonot vnn Iiingjy.djc.ti heeft, reods voor'1.' -.
do inhoud was gepubliceerd, aanleiding gegevon eonerzijds tot Ix*'tuitingcm voor do Connissie-Generaal, o.a. dat op de juiste wijir- c
Nodorlanrlsche en Indonesische belangen waron gediend j anderzijds \
critiek en wel Voornaaolijk, ondat zij hr.ro bcvocgdhoden te buito»\u zijn gega
tios on in strijd net do Grondwet,
Do voorstanders zagon aanstsncls in hot acco^rd oen lichtende tock^nst én vo.^r Nederland 5n voor Indonosiö, do torenstandors dc^rou-tegen zagen do tooko/ist zeer sonber in.
Lof tui t in-en kwanen uit de krin^on dor pr^rrrossieven, cri~
tiek van .^enati.rcd «bot fel en onbehcerscht uit wr.t in het kanp der
vooruitstrovenden saaenvattond do renet ie wordt gonoerid. Voorna-aelijk do erkenning vnn do republiek on de bosprökingon net Ir. Soekarno waron de naar voren gebrachte bezwaren. Schorper dan tevoren
zijn de neeningon tegenover elkander konon te staan, zonder het
ninste uitzicht op overbrugging vnn de kloof tusschen beide groepecringen.
Meer nog zijn de tegenstellinrren verscherpt aanstonds na
publicatie vr.n de basis-overeenkonst. Aanvankelijk scheen het, clr,t
door de luide protesten de voorstanders in hot gedrang zouden konen, doch neer on neer zijn ook do betuigingen vbor aanvarrcling
der ontwerpen ovcrecnkonst tot uiting gakonen»
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verscheidenheid van de in pers, radio, brochure en op vergaderingen geho o rd£ argumenten tosen en aotievcn voor aanvaarding
eerder rennend dan hevordoli.jk zijn on tot een oordeelvorning
te konen*
Het in de pers gelanceerde bericht, dat wna grondige voorbereiding" te »8-&ravonhage tot stand is gekoncn een organisavio
"Het Nationaal Reveil" onder leiding van op politiek gebied tot
dusverre niot op de voorgrond getreden lieden, ton doel hebbende, naar hot heet "de tallooze protesten tegen de afbraak van
hot Nederlandsche Rijk' sanen to srielten"noodzaakt tot de opnerking, dat deze organisatie zich nog in een enbryonail stadium
bevindt. Van een nassa-organisatie, zooals rresug^ereerd wordt,
is in ieder ge1»al geen sprake.
De vereenipjins "Neclerland-ïndonesiö", zooals bekend een
sorumbundeling van verscheidene progressieve groepen, hooft do
Regoering een nassa-potionneaent aangeboden, bevattende do hondtoekoningon van* 230.000 voorstanders vn.n het Linggadjati-accor.-.!'^,
naar ook togenstancLers hebbon zich beijverd tal van handteokeningon te verzanden. Gfenoendo vorooniging heeft verder 100.000
enblenen, voorstellende de brug tusschon Nederland en Indonesië'
In de verkoop gebracht net de bedoeling, dat de koopors door
het dragon daarvan zouden dononstreercn voor aanvaarding dor
ov&reenkonst.
In het periodiek "Hot laatste nieuws uit Incliö, uitgegeven
door do gelijknanigü stichting to 's-Gravenhago, kont een oproep
voor (door niddel van oen "ingezonden" on oen inlegsel "Kleur
bekennen in Oranje en Groen"), waarin het publiek wordt aangespoord zich te tooien net oen oonbinatic van deze kleuren in
den vorn van een strikje, cocarde enz., opdat dit worde oen
nassalo denonstratio voor het behoud van het Koninkrijk.
Oranje symboliseert Nederland, groon Nederlandsch-Indiö, don
gordel van snaragd. De richting van genoend periodiek is go-
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lijk aan die van de Stichting MIndi8 in Nood".
De uiterst linkscho groepen geven ook critiek op de overoonkonst, ondat deze niet ver genoeg gaat. Van communistische
zijde aal de actie worden voortgezet voor oen 100 % vrij hoi c1,
van de republiek, doch de luuze "Indiö los van Nederland Nu'1
laat alleen de Revolutionnair-Connunistischo Partij nog stoe*\r»
hooron. Wat do C.P.N, er van denkt, heeft Paul de Groot uiteengezet tijdons een conferentie dor partij te Ansterdan, nl» c'.r/t
het aocoord in schijn zelfstandigheid geeft aan Indonesië, in
werkelijkheid echter slavernij. "Volgens dit recept gaan ook
de Engolsche Hoogc Connissarissen in Indonesiö te werk", aldus geeft "De Waarheid" het betoog weer - "net buitengewone
handigheid, en, oen opmerkelijk vermogen on zich aan te passen
en toch hun doeleinden veilig te stellen1'* Sanenvattend is
het oordoel dor partij t zoowel de Republiek als de Nederlandscho üenocrntie noot het gewonnen punt, de erkenning der Ropublick, incasseeron en er overigens strijd voor voeren, dat
dit door de koloniale dieharcls niet weer te niet wordt gedaan*
De strijd moet worden voortgezet voor afschaffing van de
beperking der zelfstandigheid v?.n Indonesiü op het gebied dor
buitenlr.ndsche, nilitairo, econoraischo en financioele politiek
en voor terugtrokking van de Nedorlandscho strijdkrachten uit
Indonesië, zoowul die te land als tor zee. En verders versterking van~de solidariteit der Nederlandsche arbeidersbeweging
net de Indonesische Republiek»
De Revolutionnair-Connunistische Partij kan in het geheel niet
instonden net het accoord, dat in feite zou boteckoncn, dat do
Indonesische Republiek an.n de Nederlandsen imperialistische
roovers wordt uitgeleverd en dat Sjahrir uit angst voor zijn
eigen nassa do revolutie aan de inperialistcn heeft uitgelcvor'1»
De R.C.P. roept op tot oen onverzoenlijken strijd voor de overwinning dor Indonesische revolutie.
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Do Vonk", gaat do overeenkomst niot ver genoeg, "later zal non
hot in Nederland ongetwijfeld betreuren, dr.t non ook ditnoal
weer uit de Indonosiörs gewrongen hè of t, wat er uit te hr.len
viel, enz
dot non do Kroon van Oranje gekozen hoeft
boven do kroon dor Vrijheid on dor vrijwillige samenwerking".
Ook in dit blad wordt critiok op Engeland geleverd, nl. dr.t
do geallieerde waarnenor on beniddolaar er niet bij hoeft nazaten nis een philantroop.
"Niottüïiin t van Indonesisch standpunt bckoke-n is or
veol gewonnen."
In één enkel opzicht naderen volc vo">r- on tegenstanders
olkaar, nl. in hun /revoclcns jegens Engeland. V7at er in dit
opzicht leeft in Indonesische krin-yn h.t.l. is turug te vindon in het reeds op blz. 22 van het vorige nar.ndoverzicht
(no. 10) beho.ndülde artikel in hot blad "Indonosia", war.rin
- ook Nederland - ,-^owaarschuwd werd voor de Britsche "nieuwe
koloniale politiek11 i
Ovcreenkonstigo noeningen bestaan ovoncens in do Republiek.
Het blad "Merdoka" heeft bij vertrek van de Britachc troepen
uit Indonesië* terzake ook een waarschuwende ston laten hooron»
Nochtans is óp oon openbare vor/^adorin,1^ van •'Ncderland-Indonosio te Anstordan bij mnde van Mc.|. Pootiray blijk ,°;e.^üvon v.".n
tevredenheid over de overecnk >ast, doch tovons hooft zij drv.r
gewaarschuwd voor oen vroogtijdir; optinisncj Indonoaic zou pas
do eerste phase gewonnen hebben en wat bereikt is, z^u slechts
oon basis zijn. Dit kan naar het voorkont als de algericen in
Indonesische krin^un hoorschende noening worden beschouwd.
In een artikel "ton afscheid" in "Indonesia" in verband net
do repatriecring van een groep Indonesiërs, dat wat bokort en
gewijzigd ook aan enkele bevriende bladen is toegezonden,
leest non o.a.: "In do took^nst zal hot er n";" scherper on
gaan of aan Indonesiü werkelijk de vrijheid, waarop hot recht
heeft, gegund zal wordon".
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"Als het don nilitairon niet zal gelukken deze basis te verwerpen, zullen zij trachten achtor een naaker oon nieuw koloniaal bewind te vorncn", aldus sprcokstor op" vorenbedoelde
vergadering, waar zij overigens nog een beroep deed op samenwerking tuaschcn democratisch Nederland en domcratisch Indonosiö.
De Indonesische predikant Soodarno, die in do riaandon Juli
en Augustus jl. in Indonosiö vertoefde, vourdö te Amersfoort
hot woord op oen openbare vergadering van "Nodorland-Indonesi<!, een pleidooi houdende voor do Republiek un de verzekoring
gevende, dr.i or geen sprake van is, drt d. t i l* in broeden
kring hant tegen do Nederlanders zou bestaan.
Verder doelde hij modo, dat de Indonesische Christenen zich
ook achter-do Republiek haddon geschaard,
De aangehaalde redevoeringen onthulden echter niet, dat
in do Republiek eveneens grooto tegenstellin^on bestaan on
dat o ik daar nog geen oenstermi/thoid heerscht net betrekking
tot hot Linggadjati-accoord,
Berichten wijzen o.a. uit, d^t do Partai Nasional Indonesin. (P.N»I.) en ook do evenzeer belangrijke (Islaniotischu)
or/janisatie Mae^oeni, die steeds een oppositie togen den republikeins chcn Ministor-Prasidcnt Sjahrir heeft gehandhaafd,
de basis-overoünkonst hebben verworpen en vorncncns zouden
zijn over geheel Java een propaganda voor niot-aanvaarding
te organisecren, ofschoon het republikoinsche Kabinet do
overoenkonst reods heeft aanvaard»
Masjoeni is wellicht bevreesd (geleid dan door godsdienstig
aotieven) vo ;r te veel concessies aan Ncderla,nd. Voor zooVer
is geblokon, hoeft de oppositie tegen de Republiek onder de
Indonesiërs h.t.l. (nog) geen weerklank gevonden.
Op enkele openbare vergaderingen van do vorecniging "NodcrlandIndonesiö hoeft het wo ;rd gevoerd do sedert kirt hier vertoevende Mr. Oei Yong Tjoe, Chinoüsch advocaat te Soorabaja
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hot recht vr.n het Indonesische volk op vrijnaking erkennen,
naar dat hot no-g niot alleen kan roderen*
Dit ie, voor zoover bekend do ocrsto keer» dat een Chinees
zich op een openbare vergadering h.t.l. hooft uitgesproken
over de Indonesische kwestie»
Noch onder de in Nederland studeerendo Chinoozon, noch onder
de reeds geruinon tijd in Nederland levende groep van Chinoosche handelaren en dergelijkoft (in neerderhóidrcchtstreeks uit
China afkonstig) is belangstelling voor hot gobeuron in Indonesië1 naar buiten waarneembaari Als Oosterlingen en als Chinoozon koesteren zij uiteraard synpathio voor de vrijheidsidealen der Indonesiërs, naar zij, die uit China afkonstig
zijn, blijven in de eerste plaats op hot geboorteland georiënteerd en de Chineezon, die in Indonesië leven on (ton dooie)
daar zelfs hun geboortegrond hebben, zijn nochtans weinig in
de politiek geïnteresseerd. Evenwel liggen er in Indonesië
ook voor hen gewichtige probloncn, in de eerste plaats het
z.g.n. Chineesche nindcrheidsprobleon. In oen artikel in
"Indonesië," is deze aangelegenheid ter sprake gebracht en is
daarin o»a." opgencrkt, dat de Chincczen in Indonesië steeds
als een aparte groep zijn blijven loven.
De ncdowerker v.n het dagblad "De War-.rhoid", net nanc
M. Joosoef Moedalan, is naar Batavia vertrokken OEI hot blad
regolnatig verslag te doen over don loop dor gebeurtenissen
in Indonesië.
De aandacht is gevestigd op Moosa Hanzah, geboren te
Palenbang, 4 Novonbor
1920, wonende IiCidschelcade 51 bov. te
•
Anstordan, die bekend staat als een zeor actief com.unist on
die tracht personen, net wie hij in aanraking kint op oen
sluwe wijze zijn corrvunistische denkbeelden op te dringen»
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JoGgo-§lavigrs
Do Jocgo-Slavischo nijnwcrkors in Linburg, waarvan hot neorendcel zich achter de Tito-rogooring heel* t
geschaard, hebben op 3 Doccabor 194-6 con delegatie rwv
hun vaderland gezonden, teneinde besprekingen te VOCV,,A
over de vervoersgülegonheid vo>r hun landgenooton, c!:U;
uit Nederland naar Joefro-Slavie willen torurrkeoron.
Deze repp-trieerin/tsnctio fp-at uit vr.n <?.on Orlclorstcun.l-X'^
bond vr\ het J? ego-Slavische Roode Kruis, welke bond
eveneens aan de sSijcle dor ïito-ro^erinr; staat»
Hoewol door do leden van do dolegatio is nodegodocld,
dat ongeveer 200 nijnworkersnozinnon hot vocrnonen
hebben naar J^ego-Slavid terug te koeren, kan worden
aangenonen, dat slechts een klein deel dezer nozinnen
zal repatriecren.
De delegatie zal op 10 Januari 1947 in Nodorlanc
tcrugkooreni de rcpatrieering zou in Maart 1947 oen
aanvang nonen.
Polen.
Zooals reods eerder vcrnold, haddon do Polon in
Liriburg zich verccnigd in twee gr o o pon, nl. eon groep,
wolku do nieuwe Poolschc rcgcering te Warschau erkent,
(onder leiding van P. Walkowiak on T Kowalski) on de
groep, welke achter de Po">lscho Rogooring te Londen
staat (onder leiding vr.n J, Zarenba).
Later heeft ook Walkowiak, dio tevens voorzitter
is vrn den Bond vr.n R.K. Poolschc arbeiders in Nederland, zich net oen groep achter de zgn. Londensche rogeering -teplaatst. Er ontstond daarna weer een kleine
groep onder leiding van F. Orgel, J. Brzosko.t en
T. Kowalski, welke de Rcgeering to Warschau erkent en

