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I. OQMKONISTISOHB EARTIJ gEBBRTiAHD

(°De Waarheid")
Be actie van de C«P.N» heeft zich in de maand September

vooral gericht tegen de troepenuitzendingen naar Nederlandse*.1.
Indie. Het dagblad "De Waarheid11 heeft talrijke artikelen aan
dit onderwerp gewijd. Zeer tendentieus waren de verslagen
van en commentaren op het vertrek van het s,s.ELipfontein,
waarbij een speciale verslaggever van het blad tegenwoordig
was» Uit de artikelen zou men moeten opmaken, dat de stemming
onder de militairen zeer slecht was en dat de achterblijvend*,
familieleden noodeloos gedupeerd waren door de maatregelen vi\v.
orde. Dezen achterblijvenden wordt door de Waarheid medegedeeld»
da.t het leven der* militairen in Indie "allerberoerdst" is.
"Zij leven er met de grootste kans, dat er ten gevolge van h>t
oorlogvoeren heel spoedig een gewelddadig eind komt aan hun
bestaan. En dat is het, wat de Nederlandsche Moeders en Vade.".ï
verontrust. Het verontrust ze te meer, waar zij volstrekt
niet begrijpen, dat men onderhandelaars met de stengun in de
vuist naar Indonesië moei; sturen".

Het blad geeft een zoo ongunstig mogelijk beeld van
den geest in <len troep. Een verslaggever vertelt, dat hij een
onderhoud heeft geiiad met een uit Indie teruggekeerden dienst-
plichtige, dia verzekerde, dat in zijn eigen bataljon op zijn
minst 75$ tegen heb voeren van oorlog gekant was en dat ge-
durende de zeran nL3.an.den, die hij in Indie doorbracht, van
zijn brigade olrca 000 man, d.i. ongeveer 30$ van de totale
sterkte, sneuvelden.

De pê ï.tionnonents-actie dar Vereeni^ing Nederland-
Indonesie wordt door de O.P.N, gesteund. Zoo besloot de dis-
trictsleiding van do partij te 's-Gravenhage de actie met alle
kracht door te zetten tot 30 September 194-6 onder de leuzem
"Organiseert do pstitionnements-actie zoo breed mogelijk!
Strijdt voor den vrodo."

In een zitting van het Politiek Bureau van de O.P.N.
op 10 September 194-6 is het Indonesische vraagstuk opnieuw
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besproken en is aon resolutie aangenomen, waarin o.m, het
volgende werd gezegd?

"Het Politiek Bureau van de C,P.N. verklaart verder
van meening te zijn, dat het zenden van sterke legerafdeelin-

»

gen naar Indonesië op het oogenblik, dat de Commissie-Generaal

vertrekt, teneinde de onderhandelingen met de Republiek Indon-:<~

sia over de toekomstige staatakundige verhoudingen wederom op

gang te brengen, het wantrouwen in Indoneae slechts vergrootar.

kan. Het zenden van troepen zal de ondorhandelingen ton zeer-

ste bemoeilijken»

Hat zal in Indonesië hot vermoeden versterken, dat do

Nederlandsche Rogoaring op een gewelddadige oplossing van het

conflict aanstuurt en in elk geval het denkbeeld opwekken, da-t;

do Nederlandsche Regeering onder bedreiging met geweld een over-

eenkomst wenscht af te dwingen, die voor Indonesië onaanvaard-
baar is.

Wij verklaren om allo hierboven genoemde redenen,

dat wij het zonden van troepen naar Indonesië ten scherpste

afkeuren en niet in overeenstemming achten met de belangen

van het Naderlandsche volk.

Wij doen derhalve een dringend beroep op de Regeering

om onmiddellijk alle maatrogalen voor het zonden van troepen

en wapens stop te zetten. Dit zal de ongerustheid onder de

bevolking in Nederland en Indonesië doen verdwijnen en een

gunstige sfeer so.'ieppen voor een overeenstemming, welke voor

beide volkeren aanvaardbaar is."

Het.2e Kamerlid gred Schoonanberg hoeft vervolgens

tot 2.E. den Minister van. Oorlog een aantal vragen gerioht, be-

trekking hebbends op de regeling van de inscaaping van mili-

tairen op do "Klipfontein" en op het da?.iraanv oor af gaande in-

schepingsverlof, vragen welke kennelijk waren gesteld om daar-

door den volksgsost ongunstig te beinvloaden.

Sciioonaiaberg, die voorzitter is van hot Algeaeon

NederlandsehJeugd Verbond, hield ter gelegenheid van het
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"WinterstartJcamp" van dit verbond een rede, waarin hij de
troepenuitzending tor sprake bracht en besloot met een appel
aan de jeugd, er voor to aorgen, dat er geen oorlog zou komen
in Indonesië,

In "Da Waarheid" werden in den loop van September be-
lichten .opgenomen van groepen arbeiders, aangeduid als "het ge-
zamenlijk personeel van do firma II. Rozendaal te Enschede"
en' "het grootste deel van het personeel der Amsterdamsche
Droogdok ïïij", die aan de Regeering protesten zouden hebben
gezonden tegen de uitzending van troepen naar Indie,

Op 21 September 1946 ontstonden in de binnenstad van
Amsterdam eenige ongeregeldheden, toon burgers en militairen
trachtten te demenstreeren tegen de troepenuitzonding, "De
Waarheid" deed het in het nummer van 23 September voorkomen
alsof deze demonstratie spontaan was ontstaan en spaarde de
Poliïid, die het relletje beëindigde en daartoe van de wapenen
gebruik maakba, haar critiek niet. Bij deze ongeregeldheden
speelde de secretaris van den Hederlandschen Bond van Mili tairei?.,
W«yan Sessel eon rol. Bij het verspreidon van de demonstranten
geraakte hij gewond. Hierop volgde op 24 September 1946, voor-
namelijk te Amsterdam, de 24—uurs—proteststaking, zoowel in j
overheids— als in particuliere bedrijvenf op genoemden daiurn
vertrok het M.S.Boissevain met een transport militairen naar
Indie. Ook in aiii?.oro goaeanten werd in groote bedrijven ge-
staakt, "De Waarheid meende, dat nu het moment gekonien was,
om in brallendo taal nog eens terug te komoi> op het uiteen-
jagen van de demonstranten op 21 September. Onder den kop
"De maat is vol, weg met de regeering 3eol" leest mem

"Terwijl de regeering barmhartigheid preekt voor de
landverraders, terwijl allerwegen in naam der menschelijfcheid
tsgen de doodstraf geageerd wordt, wanneer diegenen, die ons
volk aan den vijand verkocht hebben, daardoor getroffen drei-
gen te worden, richt aon het vuur op eerlijke en trouwe zonen
van ons volk". Dit artikel, dat ondarteekend was door het
Partijbestuur, was oen staaltje van de zuiverate, volkaagitatiu.
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Vetgedrukt worden de leuzen:
"Onmiddellijke wapenstilstand moet er komenl"
"Geen druppel bloed mag meer vergoten worden!n
"Geen man en geen cent meer voor de koloniale oorlogl"
"Geen enkel troepentransport meer naar Indonesië".
De Regeoring word verder als volgt aangevallen*

"De Regeering-Beel, de wilsuitvoerster der reactie en
koloniale oorlogsdrijvers, handelt niet alleen in strijd met
het recht, zij handelt ook in strijd met 's lands belangl De
voorbereidingen alleen al van de koloniale oorlog brengen ons
land aan de rand van het bankroet,.»«»... Door
het funeste bewind, dat sinds de bevrijding is gevoerd, is ons
land achteraan gekomen in de rijen der volkeren. Thans heeft do
Regeering-Beel haar handen met bloed van vrijheidsstrijders bó-
vlekty die op vreedzame wijze demonstreerdenl"
(Met de vrijheidsstrijders werd kennelijk bedoeld voornoemde
van Gessel, die officier van de Binnenlandscho Strijdkrachten
is geweest»)

Ook A.Jj.gô jomana ontpopte zioh als een agitator in
zijn artikel van 24 Soptömber 1946 onder den kop* "Beo!, ver-
dwijn" l, waarin hij eenige woorden wijdt aan do étaking te
Aas t er dam,
Hieruit wordt het volgende geciteerd:

"Uu. staakt Amsterdam. Opnieuw maakt de hoofdstad van
ons land duidelijk, dat het zoo niet langer kan. Zij schrijft
door haar daden hét bankroet van de regeering-Besl aan den
wand. Zij maakt het voor de geheele wereld duidelijk, dat de
regeering-Be el een regeering is tegen het volk, dat er een
diepo afgrond gaapt tusschen de politiek, die de doorslagge-
vende lagen van de bevolking willen en die, welke door Beel
ten uitvoer worden gelegd. Vandaag klinkt vanuit de hoofdstad
door heel het land* Beel, verdwijn! AftrodenJ Aftradenl Af-
treden l •

De stakingsdag werd te Amsterdam besloten met een bij-
eenkomst van de O.P*ÏU in de Apollohal, waafc Paul de 3-root
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ro. Henk Gort zak het woord voerden. Aan militairen was ds toe-
gang verboden,

Paul de Groot greep de gelegenheid aan dm zich in hef-
tige bewoordingen te keeren tegen de "regeering-Beel"* Op de
woordeüi "Het He dar land s c hè volk en 3eel hooren nist bij elkaar"
volgde êan langdurig applaus*

Voor 28 September had do Ô P.ÏT. eea neeting georgani-
seerd in de Houtrusthallen te 's-Gravenhage, onder de leuze*
"Demonstreert voor Vrede oet Indonesië".
Aanvankelijk hadden ook andere organisaties, aio de Partij van
den Arbeid en de E.V.C, sprekers toegezegd, terwijl aan de
voorbereiding van de meeting zouden deelnemen de A.J.O., het
A.N.J.V., het U.7.V., de Vrouwenclub van de P.v.d.A., De Tlan-
groep, de Vrije Katheder—groep, ene. Deze trokken zichaechter
terug en het districtsbestuur Den Haag van de C.P.IT. maakte
daarop bekend» dat de C.PiN. de meeting overnam. De optocht,
welke op de sarrvonkomst zou volgen, kon geen doorgang vinden,
aangezien de vergunning daarvoor door den Burgsmeester van
13-Gravenhage werd geweigerde Het woor'?. werd gevoerd door
Jan Sohalkert Paul de Groot en Mejuffrouw Poetiray» Zij lever-
den critiek op de regeering, en de Amsterdanxsohe Politie, terwijl
in het bijzonder de houding van de Partij van den Arbeid werd
gelaakt.
A.J.Koejemans wijdde aan de P.v.d.A. nog een artikel in ver-
band met haar houding t.a.v. de Indonesische kwestie en het
zich terugtrekken van de Houtrust—meeting, in welk artikel
hij zich vooral keerde tegen Van der Goes van Katers en Vorrink,
die de regeering zouden dekken en het schieten op demonstran-
ten zouden goedkeuren. Koejeoans beschreef "da Vorrinks11 in
de P.v.d.A» als do gangmakers van den darden wereldoorlog, nl.
die tegen de Sovjet-mnie. Voor wat de binnenlanvische politiek
betreft, verwijt hij manuen als Vorrink, dat zij den arbeiders
beletten gebruikt te maken van het wapen der politieke staking.

Paul de Groot heeft gedurende anderhalve maand, naar *
werd medegedeeld "om gezondheidsredenen", in de Sovjet-Onie
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vertoefd. In "de tfaarhoid" van 27 September 1946 wordt «jen
foto afgedrukt van het sanatorium Priaorje to S j otchi (Zria) ,
waar hij werd verpleegd. De verwachting is, dat de Groot ook
wel eanigo besprekingen zal hebben geroerd en dat op de par-
tij conferentie, welke 23, 24 en 25 October a.s. te Amsterdam
zal worden gehouden, daarover een en ander zal worden medege-
deeld. Het officieele bericht, waarin deze conferentie wordt
aangekondigd, bevat de aededeeling, dat zij niet openbaar is,
en dat de eerst3 plaats de partijpolitiek zal worden besproken,
in het bijzonder een aantal richtlijnen ter verbetering van
de partijorganisatie, dekadervorming, enz. Zonder twijfel ge-
schiedt hef bijeenroepen der partijfunctionnarissen tevens
naar aanleiding van de actie tegen de troepenzendingen naar
Indie. De meening omtrent deze actie en de verkregen resulta-
ten zijn in den boezem der partij zeer uiteenloc/pund. Hoewel
het district '.Ansterdam zeer enthousiast is over de protest-
staking, donken talrijke districten in het land er anders
over» Door eenige partijleden is de vraag gesteld wat de
partij dacht te doen voor de gedeserteerde soldaten, en het
antwoord daarop, n,l. dat de partij nimuer had aangedrongen
op desertie, was weinig beaoedigend. Het antwoord heeft on-
der de partijleden nogal stof doen opv/aaion en vorontwaardi-
ging verwekt. Men begrijpt het standpunt van de leiding niet.
Kaar de mededaelingen van Paul de Groot en zijn richtlijnen ,
voor de houding der partij t*a.v. de actueele vraagstukken
wordt reikhalzend uitgezien.

Behalve in het kuuroord op de Krin, heoft de Groot
eenigen tijd te Moskou doorgebracht als gast van de Prawda
en op de terugreis heeft hij te Praag bosprekingon gevoerd
met de leiders der Oonnunistische Partij aldaar.

Ha het"Waarheids-zomerfeest" op het landgoed Birkhoven
is de propaganda voor het dagblad "De Waarheid" voortgezet met
de werfcampagne voor abonné fs, die van 15 September tot 15
October plaats heeft. Tevens worden voor de abonné's in ver-
schillende plaatsen politieke scholingscursussen georganiseerd,
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op grondslag van de door het Harx-Instituut uitgegeven schrif-
telijke öursussen. .Als voorbeeld wordt genoemd een cursus
ovor het onderwerp "De partij", bestaande uit drie lezingen!
a» De historische taak van de partij in den strijd van de "

arbeidersklasse*
b* De grondslagen der partij (democratisch centralisme en par-

tij-discipline) 4
c. De organisatorische opbouw van de partij, de taak van de

verschillende partijinstanties en funetionnarissen»
Ook de mededeelingen-en disoussieorganon van de C.P.H. beijve-
ren zich propaganda te maken voor de werfcampagne.

Het blad heeft de inschrijving op een obligatie—leè-
ning opengesteld.

Opgericht is de Stichting "Anton Struik-Scholingsfoada'.
kantoorhoudende Hunzestraat 45 te Amsterdam (Z), die zich
tot taak stelt het bijeenbrengen en beheeren van gelden, be-
stemd voor de opleiding van een nieuw kader der arbeidersbe-
weging. In een circulaire van de oprichters der stichting

wordt medegedeeld, dat in het bijzonder de Communistische
Partij tijdens de Duitsche bezetting vele leden van haar kader
heeft verloren en thans voor de taak staat nieuw kader op te
leiden.

Uit de bijeengebrachte gelden stelt men zich voor
eerst de kosten van oprichting en instandhouding te bestrij-
den vanaeen of meer kaderscholen» die men zich als internaten

heeft gedacht* Hen kan de beschikking krijgen over een land-

huis in het Gooi, waar telkens een aantal leden der arbeiders-
beweging, die daartoe de geschiktheid blijken te bezitten,
gedurende eenigen tijd kunnen studeeren. Bovendien wil de
Stichting de uitgaven van Karxistische studieboeken bevorde-
ren, terwijl zij zich voor de toekomst ook tot taak stelt,
de kosten 13 dragen van een universitaire opleiding van voor
de arbeidersbeweging veelbelovende jonge menschen, die zelf
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de noodige gelden daartoe niet kunnen bezitten*

Anton Struik overlood tijdens de Duitsche overheer-
sohing in liet kamp Heuenganme. Hij had als civiel ingenieur
jarenlang in de Sovjet-tfnie gewerkt, o**a. aan den aanleg van
Spoorwegen. In 1930 keerde hij vandaar in ITederland terug en
werd ehef-redacteur van het communistische volksdagblad en
redacteur van het raaandblad "Politiek en cultuur". Hij speel-
de voorts een voorname rol in de scholing*
Tijdens de bezetting werd hij als politiek verdachte gearres-
teerd en naar IXiitschland weggevoerd.

De scholing van het kader is een punt, dat de C.P»N»
wel zeer ter harte gaat* In vergaderingen van kaderleden wordt
er met klem gewezen op het feit» dat de politieke scholing
zeer ton achter is« £Le grondslag voor do politieke studie
zal genomen worden het binnenkort te verwachten boek "Socia-

lisme in opbouw", Br1 zijn plannen in voorbereiding om het
kader intensief te instrueeren»

n ifflvoLüaiioiiniïAiR-ooiaaroisTisoHB PAROSJ
(ftederl,sectie vah dé I"Ve Internationale)

De R.C.P. verkondigt, dat de proteststaking tegen de
troepenuitzending een prachtige daad van de arbeiders is ge-
weest, die spontaan uit de arbeiders zelf ia voortgekomen,
waarbij de C.P.lï. den schi.ln heeft gewekt achter deze arbei-
ders te staan, doch in waarheid niet anders zou hebben gedaan
dan haar partijpolitiek dienen door de Rogeering aan te vallen
en te trachten haar politieken invloed te vergrooten» De
halfslachtige houding der O.P.N., die de B.V.O.-leiding ken-
nelijk instrueerde zich buiten de staking te houden en Gort-
zak de arbeiders: op het Waterlooplein te Amsterdam liet op-
wekkan om rustig TIÂ T' huis te gaan, inplaats van de ataJcing
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uit te breiden en te trachten de troepentransporten tot eiken
prijs te verhinderen, geeft de R,0«Pé ruimschoots gelegenheid
haar waarschuwende stem tegen de C*P«H«~en B.7.0«-leiding te
verheffen* Zonder twijfol is de R,C»P. in deze consequenter
dan de OJP»ÏT« Haar standpunt is, dat, indien de troepon--en
wapentransporten niet de goedkeuring dragen van de arbeiders
en deze arbeiders de macht hebben de transporten te verhinderen,
dit ook moet geschieden en overwegingen van partij- of vak-
vereenigingspolitiek geen rol mogen spelen.
Zij erkent, dat de 24-uurs-proteststaking een "prachtige daad"
was, maar zegt tevens, dat deze daad niet kan verhinderen,
dat de transporten voortgang vinden* Terecht hoeft zij oritiek
op de Ö.P.1SU, waar de toon van het dagblad "De Waarheid" erop
ingesteld is geweest de dienstplichtigen tot onderduiken aan
te zetten, doch de partij dezen thans in den steek laat.
De proteststaking ziet zij als een goed bê in, omdat daaruit
de solidariteit van de arbeiders met do Indonesiërs bleek,

doch doeltreffend zou deze solidaüteit eorst zijn op het
oogenblik, dat geen schepon meer konden vertrekken»

De R.G,P,.hoeft zich ingespannen verbetering te brengen
in de organisatie van haar werkzaamheden en heoft daartoe 2
bestuursleden finaacieol vrij gemaakt door hon te bezoldigen
en hen, zooals men het in de partij noemt, tot "beroepsrevo-
lutionnair" te maken. Bovendien zijn eon viertal partijgenoo—
ten voor 3 maanden naar oen internationale kaderschool
(Marseille?) vertrokken. Na hun terugkeer zijn zij bestemd om,
tezamon met eenige andere partijleden, do Marxistische scho-
ling ter hand te nemen. Voorts stelt men zich voor het con-
tact met de afdeelingen te versterken. Deze zullen na den
terugkeer van de kaderscholieren tegelcatig bezoek krijgen
van instructeurs om geadviseerd te worden tiot betrakkj.ng tot

zi ide scholing, terwijl sprekers kunnen aanvragen, om bepaalde-
onderwerpen te doen belichten..
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De finanoieele toestand van de partij baart eenige

zorg* Het schijnt voor te komen, dat in de af deelingen weken-
lang geen contributie wordt opgehaald en dat er nauwelijks
gecolporteerd wordt, hetgeen geweten wordt aan de laksheid
van de afdeelingsbesturen. Yergeleken met andere secties
schijnt de Hederlandsche sectie een lage contributie te be-
talen. 'Zoo betaalt een lid van de Amerikaanschè sectie 10#
van zijn loon, een lid van de ïtansohe sectie por naand het
loon van één dag*

Aan de afdeelingsbesturen ia nu opdracht gegeven maan-
delijks een overzicht van de verrichte werkzaamheden aan het
hoofdbestuur te zenden. Bij voorkeur moet de "politieke secre-
taris" aet de samenstelling daarvan worden belast*

Het partijbureau aan de Nieuwe Heerengracht 51 te
Amsterdam staat nu ala gevolg van de vrij taaking vnn 2 hoofd-
bestuursleden dagelijks voor iederen partijgenoot open*

III OQMMJlïISISNBQIG) SPARIACP8». >

Spartacus beschouwt de proteststaking tegen de troe-
penuitzending als spontaan ontstaan en gericht tegen de regee-
ring, naar het inzicht en doorzicht van de arbeiders en daar-
door de klassekracht, zouden onvoldoende geweest zijn om deze
staking tot een. .strijd ota de macht te doen uitgroeien* Juist
de spontane stakingen vereischen, volgens Spartacus, een, groo-
te mate van organisatie, en wel van de maaaa. .gelg, oradat aan
de oude organisatievormen, die vroeger in economische» en
politieke conflicten werden aangezien als de van nature aan-
gewezen leiding, de actie niet in iianden gegeven oag worden.
De Spartacus-bond verwacht van geen enkele politieke parle—
montaire partij iets en wil een zoodanige partij niets toe-
vertrouwen*

Het weekblad "Spartacus'1 gaat onverdróten voort met
zijn aanvallen op de Sovjetunie, waar de revolutie, volgens
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het blad is omgeslagen naar een nieuwen vorm van "kapitalis-
tische exploitatie". Tengevolge van den oorlog zou dit proces
aanzienlijk zijn versneld* Als Voorbeeld wordt aangehaald,
dat het leger steeds neer óp een leest van onvoorwaardelijke

gehoorzaamheid aan de door den Staat aangewezen leiders is
geschoeid. Van werkelijke democratie in '.iet leger zou geen
sprake meer zijn. Hot aantal generaals wordt op 10.000 geschat,
De bezoldiging van de officieren zou, vergeleken net die der
soldaten, buitengewoon hoog zijn en het zelfde verschijnsel
zou zich voordoen in de industrie, den wetenschap, de kunst
en het hoogere bestuursapparaat, waar do leiders extra levens-
middelenkaarten en kleeding zouden krijgen. Het blad aeent,
dat het verzet tegen de toenemende uitbuiting en de broeder
wordende kloof, welke het levenspeil van de "nieuwe bezit-
ters" van dat van de ''bezitlooze ar beider s aas s a" scheidt, ook
in de Sovjet-ünie noet leiden tot het besef, dat de belangen
van het proletariaat en die van de heerschende klasse lijn-
recht tegenover elkaar staan.

Op 4 October 1946 begin* te Amsterdan een cureus
"Economie" van de"Arbeidersschool" der Vereeniging van Sparta-
cuavrienden (V.S,V.) De cursus zal een half jaar duren. In
voorbereiding is een casus Esperanto, terwijl nog ean tiental
lezingen zullen worden gehouden, waarin de belangrijkste
punten van "Das Kapitai" van Marx zullen worden behandeld.
Voorts zijn er plannen voor een "bonte kunstavond11.

Binnenkort verschijnt bij de Uitgeverij ' "De Vlam" het
boekwerk "De Arbeidersraden" van P.4srtsz, dat aangekondigd
wordt als een werk, dat op marxistische wijze de ervaringen
van den klassestrijd en dan weg naar het coanunisne besohrijft4

'IV. EBNHBIDSYAEOBITTRAIiS (E «V. O.)*

De besprekingen over de fusie tussohen E.V.O. en K.V.V.
zijn in een vergevorderd stadium gekoaen. Hen verwacht, da-t
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het fusie-rapport op het binnenkort te houden Ie statuaire
E.V.C.-congres behandeld zal worden»
Het S". V. V* bestuur heeft aan de Ê.V.C, bericht, dat het noo-
dig oordeelt, in de huidige phase der besprekingen nader te

overleggen net de bestuurain̂ tantiea van het H»7.7» Voorts
deolde het U.V*V.-bestuur mude, dat tijdens den duur der
fusiebesprekingen bevorderd zal vrorden, dat de bedrij f s gr open
van de B.V.C» door de hoofdbesturen der bij het F. V. V. aange-

0̂ iT-Q-Qïrd
sloten bonden, bij door hen te voeren Iconsctieé? zutien worden.

Op 12 September j«l» heeft te Amsterdam een bijeenkomst
plaats gehad tusschen vertegenwoordigers van hst H.V.V. en de
E.V.C», waar overeenstemming is bereikt over de voorwaarden,
waarop de fusie tot stand kan worden gebracht. Het fusie—rap-
port is thans ter dei'iaiitieve goedkeuring aan de organisatie-
instanties van H.V.V» en E.V.C, voorgelegd. Na bekrachtiging
van üet .rapport zullen de besprekingen osrer de samensmelting
van afzonderlijke bonden van ÏT.V.V. en 3.V.C. een aanvang
nemen.

Tenslotta zal een gemeenschappelijk fusie-congres
plaats hebben.. Het nieuwe vakverbond zal den naam Algemeen
Ilederlandach. Verbond van Bedri.1fsbon:de.n dragen.

Hoewel do E.V.C, zich meermalen uitgesproken heeft als
een tegenstander v*n do uitsending van troepen naar Hederlandseh
Indie - eindAugustus 194-6 werd door de bedrijfsgroep "Bouwvak"
tijdens hcxar congres te Ar.gterdam nog een o.otie aangenomen,
waarin op stopzetting der wapen—en troepentransporten werd aan-
gedrongen- heeft zij geen staking geproclameerd en heeft zij
zich teruggetrokken van de organisatie van do protestmeeting
in de Houtrusthallen te * s—Gravenhage- De C.P.H., welke de
P.v.d.A,, die zich eveneens had teruggetrokken, daarom heftig
aanviel, repte niet over de E.V.C. Vele S.V.C, leden hebben
de houding dezer vakvereeniging, welke geen "politieke ataking"
wilde proclamseren en in verband met de fusieplannen één lijn
wilde trakkan. met het IT.V»V.T niet begrepen en hun,
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niet verborgen* Voor de S»7.ÖA—functionarissen, die tevens
lid van de C.P*!T. zijn, was de positie moeilijk. Hat is wel
duidelijk, dat de C.P*]iU aan die 3*V.C*-functionaris3en de
opdracht heeft gegeven protest-stakingen, gericht togen de
troepenuitzendingen, niet te ondersteunen om een conflict met
het IT.V«V. te vermijden»

V. UB VLABgROBP»

Het weekblad "De Tiamj' dat een ovarkoepeling wenscht
te zijn van verschillende zeer vooruitstrevende partijen, is
pessimistisch gestead t«a*v* de gevolgen van de Septembersta—

king. Hoewel zich volgens het blad in deze staking een volks-
.beweging voltrok met een concrete, tot ieder sprekende aan-
leiding en een concreet, Voor ieder begrijpelijk doel, con-
stateert het, dat deze staking, in plaats van een "Vla .aand
signaal11 te zijn gsweest, dreigt te verworden tot een oorzaak
van broédertwist» Het blad doelt daarbij op de steeds scherpere
tegenstelling tusschen da socialisten in de Partij van den
Arbeid en die daarbuiten en de onzekerheid en .verwarring in
.Partij van den Arbeid zelf en het richt het verwijt tot de
communistische partij—propagandisten, dat zij op het karakter
der voUöaeweging hun partijleuzen en hun particuliere doelstel-
lingen hebben geplakt. De beweging zou door de C.P*ïr* op dood
spoor zijn gereden, omdat deze partij ©ogenblikkelijk heeft
verkondigd, dat de staking niot in dé eersto plaats gericht
was tegen den "kolonialen oorlog", maar tegen de ïteseering-
Beel.

IE VKEDB3TIOHTBRS.

Ben belangrijke antJt̂ milî airl-atiBchB actie is
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September uitgegaan van "De Tredestichters"onder leiding
van den zich "Professor11 noemenden J.ff«Poot<le3» Talrijke open-
bare vergaderingen, waar op geraffineerde wijze de publieke
opinie werd beinvloed, werden door hen georganiseerd in
samenwerking met den Kederlandschen Bond van Militairen en
den Algemeenen Vrouwenbond» OP"déze vergaderingen spraken ook.
vooraanstaande figuren uit het Algemeen Hederlandsoh Jeugd
"Verbond en de Perh&mpoenan Indonesia» Behalve Pootjes voor-
noemd waren W.P.van Ge'ssel, de secretaris van den Fed.Bond
van Militairen» èa J.D̂ Ietswaard» secretaris van de Veraeni-
ging "De Yredestichters" -bij deze actie do stuwende krachten,
Zoowel den¥redestichters" als de Hederlandsche Bond van Mili-
tairen verleenden bemiddeling aan dienstplichtigen bij het
indienen van verzoekschriften on vrijstelling van dienstplicht,
hetzij hier te lande of in Bederlandsch-Indie, maar het ver EK è-
den is gewettigd, dat de genoemde organisaties tevens aan
dienstplichtigen gelegenheid en middelen verschaffen om onder
te duiken. Door de Bijksrecherche wordt naar de handelingen
van Pootjes en zijn vereeniging een onderzoek ingesteld, in
verband waarmede hij op 3 October 1946 is gearresteerd en in
bewaring gesteld. Ben aantal bescheiden werd ten huize van
Pootjes in beslag genomen, terwijl in zijn woning tevens een
deserteur werd aangetroffen. 3ij het afsluiten van dit over-
zicht was Pootjes inmiddels weer in vrijheid gesteld.

Hoewel deze Professor" van de door heozelf opgerichte
"bijzondere universiteit der cultusvrije Christus-belijders"
innfeite een onbelangrijke persoonlijkheid is, vormt hij voor
een deel van het volkf dat, verblind door de schijngeleerde
leuzen, moeilijk onderscheid weet te maken en gemakkelijk in
verwarring wordt gebracht, een gevaar. Door de organisaties,
welke de actie tegen de troepenuitzending voerden, werd ing®-"
zianr dat Pootjes een bruikbaar instrument was en men liet
hem dan ook de Tol spelen, welke hij zichzelf had toegedacht.
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VII. JEHOVA'S GBTTJIgBH»

Op 14 en 15 September 1946 hielden de Jehova1s Ge-
tuigen in de Houtrusthallen te * a—Gravenhaga een "theocra—
tisch" congres. Ongeveer 8000 personen aaaen hieraan deel.
In de toespraken werd critiek geleverd op de H*K.Kerk en bles
de anti—ailitairistische geest der beweging. Tijdens de con~
gresdagen had ook een z.g»n.velddicnst plaats, waarbij groe-
pen van Jehova's Getuigen zich in de stad begaven voor een
huis—aan-huis-colportage met boekwerken en brochures. Op Zon-
dag werd een aantal aanhangers gedoopt, zoovel in oen badhuis
als in zee.

De Jehova's Qetoigen blijven zeer actief en de indruk
is verkregen, dat zij onder de niet-intellectueelen veel aan-
hangers verkrijgen. Talrijke aanvragen om vrijstelling van
militairen dienst op grond van geloofa—of gewetensbezwaren
komen uit deze kringen»

TUI. TEIJTiA.TIirG- POUTTBrTB

Het probleem van de vrijlating der politieke delin-
quenten heeft vooral de oud-illegale werkers bezig gehouden

en zij hebben de 2e geering hun critiek niet bespaard.
De Regeering oordeelde de maatschappelijke gevolgen

van massale detentie en interneering zoo schadelijk voor de
gemeenschap, dat zij zich niat verantwoord achtte dit straf—
middel massaal toe te passen. In geaatigde kringen dor oud-
illegaliteit wordt dit erkend en kan nan ds massale invrijheid-
stelling aanvaarden* Deze oud-illegale werkers stellen zich
op het standpunt, dat men gehoorzaamheid is verschuldigd aan
het wettig gezag en keuren elke zgn. K.P.-actie af. T7el oefe-
nen zij critiek uit op het bevel der Eageeriag aan do Proca-
reurs-ïiscaal ota tegelijk met de oassale vrijlating tot voor-
waardelijke buitenvervolging-stelling over te saon. Het in het
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geding brongen der barnhartigheid, voor het recht zijn loop
heoft gehadi heeft volgens hen tengevolge, dat de straf niet
ala straf en het delict niet als delict orkand wordt; de
buitenvervolging gestelde zou zijn detentie als onrecht gaan
voelen. In het rapport, uitgebracht door Mr.H»B»3,Holla en
Drs»PéHaaynaakers aan den Interp̂ rovinoialen Raad, jier Getie.en-
schap Oud-Illegale Werkers Nedarland (G.O.I.W.N.), wordt ge-
zegd! "Aan de huidige procedure derbuiten-vervolging-stelling
ontbreekt ianers do openbare aanduiding van het k??ade als
kwaad, en dus het wezenlijke der bestraffing» Zooals het nu

gaat» krijgt alleen da delinquent een briefje langs adainistrct-
tieve weg, waaruit hij kan zien, dat hij- al of niet voorwaar-
delijk- buiten vervolging is gesteld. Dat io alles en do
wereld verbaast er zich over, dat er weer een thuis koat, zon-
der dat zij begrijpt waaroa".

In dit rapport konen de aanenstellers tevens op
juridische gronden tot de conclusie-, dat de Regeering wel be-
voegd is a-u den Procuroor-Fiscaal te bevolen on delicten niet
to vervolgen (art, 16? 3v j§ art, l Besluit Bijzondere
Rechtspleging), daartoe genoodzaakt door den eisch van het
algenoen belang; zij ontkennen echter, dat de Minister bevoegd
zou zijn te bevalen, dat daaraan door den Procureur̂ ïlsoaal
voorwaarden nooten word-en verbonden» In het door de Regeering
toegepaste aiddel zien de rapporteurs aanleiding tot aantas-
ting van de zelfstandigheid, der Rechterlijke Macht, Zij zijn
van neening, dat de berechting der politieke delinquenten
feitelijk in handen van de Regeering is gebracht.

Als oplossing zien zij, dat wettelijk alsnog de dege-
lijkheid geschapen wordt voor "voorwaardelijke vrijlating".

IX.

In arbeiders-en aabtenarenkringen ontstaat een toe-
neaende ongerustheid over de prijsstijgingen. De R,K,Mijnbe-

aabten
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hielden op 22 Septenber 1946 te Heerlen een massale open-
lichtaeeting onder leiding van het bestuur der Katholieke
Yereeniging van Ittjnbeatibien» Zij cischten een redelijke op-
lossing van de problenen betreffende 'loonen, prijzen, pen-
sioenen, enz» Br werd een resolutie aangenouen van den vol-
genden inhoudt

."De Êatholieke beanbten, in de Lir.iburgsche Mijn-
industrie op Zondag 22 Septenber 1946 te Heerion in vergade»-
ring bijeen, zijn van oordeelt
lè dat de arbeidsproductiviteit in de aijnindustrie gunstig

afsteekt bij de arbeidsproductiviteit in andere groepen
en bedrijven;

2, dat de belooning der bedrijfsgenooten in de nijninduetrie
niet in overeenstemming is net de belangrijke stijging
van de arbeidsproductiviteit en nog minder net den korte-
ren duur, waarin oen het mijnwerkersberoep kan uitoefenen;

3« dat deze belooning in schrille tegenstelling staat tot de
onevenredig hooge vergoedi^igen, welke door den tussohen-
handel worden genoten}

4. dat derhalve het rvlgeneen belang geenszins behoeft te
worden geschaad door een .verordening van den M.I.R» op de
loonen, salarissen en toelagen, <lie door den M.I.R., in
het volle besef van zijn verantwoordelijkheid en net het
oog op de toenaae van de Nederlandsohe bezetting, teneinde
de noodzakelijke kolenvoorziening voor ons land te breiken,
werd vastgesteld*

5. dat de aantrekkingskracht tot het iiLjnbodrijf zeor gering
is, hetgeen zijn oorzaak vindt in do onvoldoende waardee-

ring voor dit uiteri.i3.te zware beroep;
6» dat voor versteviging voor ons gezond oijnbedrijf - aot

alle bereidwilligheid tot medewerking a;ui heropvoeding *•
het noodzakelijk is, dat het aantal onder bewaking te
werk te stellen gedetineerden een bepaald percentage niet
overschrijdt;
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7» dat, wil de bedrijfsorganisatie geen instituut worden
zonder beteekenis, het noodzakelijk is den M.I.R. te
behandelen als een autonoom lichaam net verordenende
bevoegdheden*

In de C.P.N, in Limburg leeft de overtuiging, dat
de Communisten aldaar de troepenuitzending naar Indie niet
kunnen tegenhouden. Ook het Hoofdbestuur der Partij weet,
dat ten aanzien van dit punt in Lintburg niet te veel propa-
ganda moét worden genaakt en dat in het algeneen in die
provincie voorzichtig moet worden gewerkt, omdat een groot
aantal niet-partijleden bij de verkiezingen hun stem op.de
C.P.N, had uitgebracht»

INDONESIË.

In September 1946 heeft de publieke belangstelling
voor het Indonesische vraagstuk zioh vooral bezig gehouden
met het vertrek van de Commissie-Generaal naar Batavia en-
uiteraard in nog neerdere mate- met het vertrek van troepen
naar Nederlandsch-Indie,

De Coranissio-Generaal is vrijwel algemeen vertrouwen
deelachtig geworden; ook uit Batavia zijn dienovereenkomstige
beriohten gekomen*

In "Iiidonesia", orgaan van de vereeniging "Parhimpoo-
nan Indonesia*' te Amsterdam, is in een artikel» "Achter het
Driemanschap" van den hoofdredacteuï Djajana Pratomo» tot
uitdrukking gekomen^ dat men slechts verheugd kan zijn, omdat
de afgebroken onderhandelingen weder zullen worden voortgezet.
Hij verklaart verder echter, dat de republikeinen achter de
Commissie-Generaal evenwel nog iets anders zien, n.l. de
Generaal, de tanks en al het andere oorlogsmateriaal» Indien
deze situatie gehandhaafd blijft en men voort blijft gaan
troepen naar Indonesië te zenden, kan niet verwacht wordent
dat de Commissie succes zal hebben*
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Hoewel in het algeaeen bezien de kern van de uitingen

in woord en geschrift is het verlangen naar overeenstemming
tuasohen Nederland en Indonesië (de Revolutionnair Oomnunis-
tisohe Partij verlangt echter een geheel zelfstandige Repu-
bliek Indonesië» geheel vrij dus van Nederland) en elke ge-
dachte aan oorlog van volk tegen volk wordt verworpen, staat
daar tegenover, dat door links-extremiaten in pers en op
bijeenkomsten bij voortduring nietsonbeproefd wordt gelaten,
om pp hoogst onverantwoordelijke wijze het Regeeringsbeleid
in dezen te becritiseeren en vooral in de eerste plaats met
het kennelijke doel eigen politieke oogmerken na te streven*
Elke Regeeringsmaatregel, niededeeling of uiteenzetting wordt
aangegrepen, om verdachtmakingen te lanceeren en wantrouwen
te zaaien» De C.P,N. gaat hierbij voor, wellicht nog steeds
als uitvloeisel van het feit, dat zij zich als eerste achter
de"Repoeblik Indonesia11 geschaard heeft en verder nl* om te
blijven in de lijn van den in September jl. tot de arbeiders
geriohten oproep, on het vervoer van wapenen en troepen
naar Indonesië te verhinderen* Het kan dan ook als vaststaand
worden aangenomen, dat vnl* het communistische gestook geleid
heeft tot de 24-uurs-stakingen te Amsterdam on elders in ver-
band met de inscheping van een contingent der "7 December
divisie" (24 September 1946).

Het geluid in het blad "Indonesia" stemt, behoudens
eenige nuanceeringen, nog wel eens overeen met de methode der
communistische voorlichting* In hat nummer van 28 September
1946 karakteriseert de hoofdredacteur Djajeng Pratomo de
staking als Mhet initiatief" der Aaaterdamsche bevolking.
"Met een waar élan, "De Amsterdamsche bevolking eigen, heeft

"de hoofdstad des lande op duidelijke en ondubbelzinnige wijze
"getoond, dat zij niet accoord gaat met de nlilitaire door-
"drijverijen van de legerleiding". Verder noemt het artikel
de proteststaking een noodzakelijk gevolg van dn weifelachtige
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on achter do feiten aanloopende en dubbelslachtige politiek
van het vorige en huidige kabinet en wordt de vraag gesteld»
die - naar het hoe t *• bij velen is gerezent HT7at wil de
Nederlandsohe Regeering eigenlijk net Indonesië?11

"])e ITüdGrïandsohe Rogeering" - aldus betoogt schrij-
ver verdor - "heeft vaak genoeg gezegd, dat zij vrede wil
"niet Indonesië, dat zij er niet op uit is o:a gewelddadig op
"te treden en dat zij voor een vreodz'aiae regeling van het
•'Indonesische conflict is, waaraede wordt aoooord gegaan,
Haaart "Doöondanks is do onrust en het wantrouwen onder de
"Indonesische en ïlederlandsohe bevolking steeds grooter en
"grooter gowordon» Hot is ioners duidelijk, dat do door de
"regeerin̂  gevolgde politiek factoren in zioh bergt, die aan-
leiding geven tot vergrooting van dit wantrouwen en de onrust"»
Én dan wordt tegenover hot Regeringsbeleid van geen geweld
en geen oorlog gestold het beleid van de legerleiding in
Indie, waarbij een opsorouing wordt gogevan van (eenzijdig
gestelde) feiten, die evenwel bewijzen aoeten zijn voor het
agressieve optreden van de Nedorlandsche wearnacht daar te
lande» De objootivitoit is hierbij zoekj het betoog loopt
vrijwel parallel oet de ooniaunistisohe methode van propagan-
da tegen het HogoerinéiSboleid» Kennelijk bostaat er wissel-
werking, ininers do verklaring van Djafteng ffratoao in het
blad, dat een belangrijk deel van de Nederlandoche arbeiders-
klasse duidelijk getoond heeft ook, boreid te zijn de Indo-

nesiërs ts steunen in hun inooilijken strijd en dat het de
Nederlandsche arbeiders ̂ ogoven is, oa in deze periode van
vrijheidsstrijd der Indonesiërs vooraan te ga..ui bij het plei-
ten van zelfbeschikkingsrecht voor hst Indonesische volk en
van de vrijheid en de onnfhangelijkheid der Indonesische
Republiek, doet denkon c.an een reactie op de toozegging van
den vooBZtttor der O.P̂ IT, in "Indonesië", nl, dat de Neder-
landoche arbeidersklasse net de 0»P»ÏÏ« aan het hoofd zal
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blijven strijden voor het Indonesische volk*

Ofschoon de "Rur hiropoenan Inaone sla f saaengaat aet
allen, die het streven naar de onafhankelijkheid der Indo-

nesische volkeren kunnen aanvaarden en dus In dezen niet uit-
sluitend aet de coaaunisten samenwerken, en of schoon de
?•!• over het algemeen een geoatigder beeld vertoont» dan in

&d jongere jaran van haar bestaan, wekt het nachtans den
indruk, dat de band net de comaunisten hechter is dan nat de
andere organisaties* Bevreemding behoeft hierovor echter niet
te bestaan, imers de relatie net de 0«P«N« dateert al van
jaren her en in dit licht bezien behoeft het ook geon verwon-
dering te wekken, dat de CUP.N, en de P,I, tezanen den 23sten
Septenber jl« op Houtruatr alhier, oen openbare vergadering
toespraken, nadat naar aanleiding van de plaats gehad hebben-
de hiervoren reeds aangeduide stakingen andere organisaties
zich teruggetrokken hadden uit de groepeering, die zioh ten
doel had gesteld op dien dag ter plaatse do Indonesische
kwestie te bespreken, e,n wel omdat nen niet .wilde sanengaan
net hen, die verantwoordelijk geacht worden voor bedoelde
proteststakingen, i,c, de communisten*

Het ijeen de P.I, spreekster, Me.1»Poetiray« daar te
berde heof t gobrnoht voor eon gehoor v;xn nog goen twee dui-
zend personen behoeft geen bijzondere voriaelding, behoudens
dein, dat zij daar getuigde van den wensoh der P»I«, OQ te
blijven samengaan net het Nederlandsche volk, hond in hond
naar een betere toekoost*

Behalve naar het gebeuren, in oigen Innd gaat de

belangstelling der Indonesiërs uiteraard ook uit naar het
vrijheidsstreven van andere volkeren, aet welke Den zioh in
dit opzicht nauw verbonden acht.
Hiervan is ook blijk gegeven in oeorganoeud blad "Indonosia".
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In het nuoner van 14 Sopteaber 1946 geeft de Pa-
ri j sche correspondent öü-n vorslag van ds herdenking te Parijs
van het éénjarig bestaan der Republiek Tiet-Naa, aan het slot
waarvan hij opnerkt, dat de koloniale reaotie zich in Frank-
rijk eveneens krachtig roert en ook daar nog veol nacht en
invloed heeft»
Wat de Fransche echter van de Nedorlandsche r o actie onder-
scheidt is - aldus deze correspondent - dat zij in haar uit-
latingen roinder hvpocritisoh is* "Ben Franschnan, ook al is
hij reactionnair, hoeft daarvoor te veel goede snaak. Generaal
n Ledere zeide kortgeleden ronduit, dat zijn oilitaire actie
"in Indo-Ohina noest dienon on ta voorkoaen, dat de Fransohen
"buiten de dour zouden worden gezet. Voor zoo 'n eerlijken
"tegenstander kan raen nog respact hebbon. Generaal Spoor
"zeide daarentegen in Nederland, dat zijn troepen in Indonesië
"recht en veiligheid" konon brengen. Die leuze wordt door de
"geheele Nederlandsohe reactie gretig herhaald, terwijl alle
"Nederlandsche kranten vol staan van de in Nederland heer-
"schende rechteloosheid, Laat non in Nederland toch vooral
"niet vergeten, dat do Duitsohers juist riet hun schijnheilige
"phrasen onze ' ainachtiris hebben gevjokt",

ÏÏldera blijkt, dat de correspondent don President
van de Republiek Vliet*-Naia persoonlijk 'cent; voor diens ver-
trek uit Frankrijk heeft hij hen naaens "Indonesië" het beate
toegewenscht ook voor zijn land.

In hetzelfde nû aer van "Indoneeia" wijdt ?•!£•,
( ^xastordaa ) aen beschouwing aan hot voor de onaf-

hankelijkheid strijdende .Algerije, waarvoor hij de gegevens
kennelijk van Algerijnsche zijdo bekouen heeft, toen hij de
vorige naand in Parijs Vörtoefde op de doorreis naar Praag
ter bijwoning van het Weïield>rStu4enton«*0.on̂ re.a t terwijl de
oorder genoeode Parijache correspondent vorder in het blad
de vreuaohen der Marokkanen naar eon zelfst!.\ndige
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in bespreking neomt, zulks in verb?.nd net een recente pers-
oonformtie in do Franaohe hoofdstad, belegd door oen dole-
gatie vin do Marokkaanschè Onafhonkelijkheidspartij, de
Istî lal, wolko delegatie daar aanwezig was om aan de Prraisciie
Hegeering de ;7onschon van ha,ir partij, de eonî s in Marokko,
kenbaar te naken.

Niet alleen eoirber aan Fraiische, ook a;m andere over-
zeesche gebieden wordt voor zoover zulks in verbond mot het
vrijheidsetreven van Indonesië van belang is, aandacht ge-
schonken, M^t betrekking tot Malakka bijv» heeft een Maleier
uit dit gebiod, net nanó Abdallah Mohaaad (M.A», Ii«L»B«
(Caabridge) of the Middle Teaple, 3̂ -rrister at Law) een uit-
eenzetting joseven over do vrijheidsidealen der Maloiors in
Mr;lakka, dio veroeni^d in de Malöisohe Nation^listisohe Parij,
Itelayr. Nationalist Party (K.ÏT.]?»), ook wel genoendi Partai
K^ebQngsoan Kela.1oe Kü.aya (P.KiM*M«)| hoofdkwartier to Kuala
Lunpor, aich uiteindelijk ten doel stellen, de vereenigin^
der Haleiers in Malakka net die van Indonesië in een groote
republiek. Deze invloedrijk ooDtaunistisoh georionteerde orga-
nisatie is anti-üfóstersch en in het bijzonder anti-Hedorlindsch,-
De steun, dien zij verleent aan de Indonegischa onafhankalijk-
heidsbewoging, bestaat hoofdzakelijk uit propagandavoering.
De voorlichting der Indonesiërs k.t.l. napons de verschillende
vrijheidsbewegingen vm andore koloniale volkoron wordt oa
begrijpelijke redenen levondig Behouden, waarbij ook- voor
zoover oorjolijk - wordt bolicht hoo oen do betrekkingen tot
het oorspronkelijk kolonisoordnde land geregeld wonscht te
zien-

Beinvloed door de gebeurtenissen en onderhavig aan
neer radicale activiteit zijn er h,t,l, Indonesiërs, dio
wenaoiien, dat de arbeiders meer aet rovolutionnaire daden
reageeren op do vrijhaidoidealen, zooals zij die aeenen te
aoeten verwezenlijken. Dit is gabloken tijdens een door de



- 24 -
S;bi(ghtinK "do 7onkH geórYj-aiiseord "vlaokasip", dat van 3 tot
oh net 10 V̂ugustus jl. -johoadon is in het buurtschap Junne
ondor te geueonto Oaaon» waar drio Indonesiërs aanwezig waren,
dio zich daar zear revolutionnair hebben geuit oh in gesprek-
ken net anderen hebbon aangespoord tot daden rem sabotage.
Twee hannor waren daar bekend ondor ds naaent Ch,J,M«
TjQkrohadia ookoet Vondölstr.iat 74-r AnsterdanTen Koes 3ardjpnot
Laat de "Kantor straat 131 Leiden. De derde is niet bekend.

Hot is tot dusverre niet gebleken of neer Indoneoiero
dan dit drietal behooren tot de revolutionnaire richting van
genoemde groep en evenmin of en zoo ja in welke mate van
Indonesische zijde geageerd is op den oproep tot raedeworking
(in het weekblad "De Vlaa") van do tijdons vorenbedoeld kanp
gevorade Conuissie actie-Indonosio ' on on zioh hiertoe te nel-
den bij Rob Linburg, Oelebesstraat 65 te '3-Gravenhago (dan
wel geld te zenden aan Grien de Haan» Joh, de ïïittstraat 17
Wassenaar).

Dat het scheppen dezer actie voornaaelijk is ge-
sqhied net de bedoeling ook stemming te verwekken tegen het
zenden van troepen nâ r Indie, zou al aanstonds afgeleid
kunnen worden uit een in hotzelfde blad voorkoaonde adverten-
tie "Geen soldaten naar Indonosie enz,, mede gozien in het

licht van hot vetgedrukte elders in Do Vlaa van 21 September
194-6} "Generaal Spoor en zijn troepen oaboteeren cfe vrede in
Indonesië",

Een delegatie van de "ïerhicipoenan Indonesia", be-
staande uit T»ai« Yoesoaf on Soerijono, heoft deelgenomen aan
het in September j.l, te Praag gehouden Wereld-Studenten-Oon-
gres en zulks naacns de studenten in Indonesië» Zoo noodig

wordt in het volgendo overzicht hierop tsruggekonon»

Volgens eon uit het te jBatavia vorschijnondo republi-
koinsche poriodiok "Merdeka" in "Indonesia" overgenomen be-
rioht, hebben de "Indoneoiers" h,t,l, aan hot Miniatorie van



- 25 -
Volksgezondheid der "Hepooblik IndonesieMeen twintigt.'.xl
aedisohe werken geschonken, bostoad voor de geneeskundige
facul.tói.t; te ItxLang.

II, DE HaYBgSTAglHG-

Op 30 Augustus 1946 is te Antwerpen een staking
onder de havenarbeider a uitgebroken,

HBads geruimsn tijd beijverden do vakbondon in Bsl-
gie zich oa de havenarbeiders moer bestaanszekerheid te geven,
Met het oog daarop word besloten het aantal der ovortollige
arbeiders terug te brengen tot het strikt noodzakelijke» oa
aldus de geregeld ingeschrevenen meer arbeidsgelegenheid te
geven. Zoo werd de naatregol genomen on alle havenarbeiders,
die gedurende de laatste 6 maanden geen adninun van 30 dagen
hadden gewerkt, uit te schakelen en van l October 194-6 af niet
meer zoodanig te beschouwen»

Op 30 Augustus jl. vrord niet de uitvoering van dezen
maatregel een begin gemaakt, hetgeen, onder de arbeiders be-
roering verwekte*

Het "stelsel der bestaanszekerheid", dat door cle
vakbonden in overleg Liet de workgovors werd vastgesteld hield
hot volgende in»

•̂

•l» Iedere regelmatig ingeschreven havenarbeider zal van l
Ootober 1946 af voor olken dag, waarop hij niet workt, een
vergoeding ontvangen van f ra «90»-*

2, .olie loonon, tarieven en bijslagen blijven intact.
3, Bij de dagelijksche vergoeding van frs.90»- komt nog de

naandelijkscho kinderbijslag,
De Bolgisohe staat blijft don workloozen steun uit-

keeron» raarxr het bodrag wor0.t tot frs,90f- opgevoerd uit oan
speciaal fonds, dat door de werkgever» wordt gevormd* ledere
workgevor stort nl, 15# van het loon por tewerkgostolden
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arbeider in dit fonds.

De onmiddel] ij&e aanleiding tot dé staking was een
nisverstand* Aan vele arbeiders werd bericht gezonden, dat
zij van l October af waren uitgesloten* Abusievelijk werd
het bericht aan een te groot aantal arbeiders gezonden. De
vergissing werd hersteld o. nu werd por radio medegedeeld» dat
de aedadeeling als ongedaan nioest worden beschouwd en dat het
slechts in de bedoeling van het havenconité lag, on een onder-
zoek in te stellen en een aantal niet-r e gel matige en bij ge-
volg geen echte, havenarbeiders uit te sluiten»

Bon kleine groep uiterst-links georientoerden heeft
van dezen toestand gsbruik gjoarJct on de havenarbeiders te
misleiden» Hoewel de meeste hanvenarbeiders na. de opheldering
het werk wilden hervatten, oefenden genoeade elementen een
terreur uit door het uiten van bedreigingen aan het adres vnn
de arbeiders, in het 30 val zij zich wilden laten aanwerven,

Nadat aanvankelijk het conflict op 2 September 1946
was bijgelegd, veraaelden zich op 3Septenber duizenden ar-
beiders bij hst worvingsbureau aan de Cadixstraat te Antwer-
pen» dat gesloten bleef» Er werd geen workloozensteun neer
uitbetaald» waardoor de geaoederen nog meer in beweging werden
ge bracht t Tegen het middaguur manifesteerden duizenden haven-
arbeiders, waarbij zich schippers en zoelieden hndden gevoegd,.
in de straten,

Als de voornaamste aanstokers van het conflict moeten
beschouwd worden de gebroeders van den Branden, respectieve-
lijk genaandt

gotjpufl.YOJi den Brcmden, goboren 19 September 1905»
e n . - • • • • • /

grans van den Branden, geboren 23 April 1914- »
aet nog eèriige anderen de leiding voraden van het "Actiokoni-
teit dor dakwerkers".

De betoogera voordon in den stoot spandoeken mee aet
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de vdlgonde opsohrifteni

"Tfeg aat hot massa-ontslag onzer kaneraden'*;
"Vrouwen, oorste sl.'ichtoffers, steunt ons In onze

actie";
"Uitbreiding van het ploegenstelsel brengt beperking

der werkloosheid"j
H1i?ij vandaag| norgen onderen'1;
"Wij strijden voor behoud van onze veroverde rechten1'?
"Voor betere sociale versokoringen der dokwerkere

inzake aiekte en ongevallen;"
"Wij eiachen bestaandszekorheid van 80# van het
basisloon net atmkoppoling van het bGurtenatelsel"j
"Bensgozindheid achter het ^otiekoaiteit* .

De zeelieden en schippers voerden een spandoek noe
met het opschrift "Wij zoeliedon en schippers, verklaren ons
solidair niet de dokkers"» '

Door e on tiental leden van het comité werd tijdens
de betooging net collectebussen langs de huizen bij het inde
straten aunwosige publiek geld ingezameld, terwijl onder het
publiek oen strooibiljet werd verspreid net den volgenden
inhoudt

«A 1 "ü R KI

JuiN DS B3VOLKING V;JT AÏÏOTEREBN

Burgers,
De havenarbeiders zijn in staking» De pers

licht II in narir gelang do politieke opinie, welke zij ver-
tegenwoordigt, en zoer difcvijls in doz-3 beï'iohtgeving tonden-*
cious; zij aarzelt niot in het conflict, dat uitgebroken is,
voor te stollen als het werk van enkele oproerroakers»

De dokworkers van Antwerpen, welke sinds de bevrij-
ding een harde taak hebben te vervullen -jehad, denken wij
naar aan de VI on V2-periode, het is dank aan hun nooit vor-
sagen, dat'de bevolking in deze moeilijke dagen eten had, dat



- 28 *
hot Van Rundstadt-*off snsief kon worden tegengehouden* zouden
thans op het punt ötrvin een 18-jarige oude eiaoh to zien ver-
wezenlijken, doch ten kosten van workgaleganhoid van 6,000
onder hen*

Dit kan en oag niet. Hot aetiekooitoit der dokwerkers
heeft dan ook eoïi eisohenprô rr.nina opgeatald, alleen bekwam
de havenarbeiders voldoening to schenken, aij ook wenschen
zoo apoodig mogelijk een einde to stallon aan het huidige
conflict»

De dokwerkers, die de gansohe dag, om. 7 uur, on
10,30 u. en on 14*30 a« aan de dispositie van het patronaat
mouten otaan vragen de bestaanszekerheid op 80 i» vaniun nor-
ta-\al arbeidsloon voor allo ingeschreven dokwerksrs,

Zij vrigon voor alle dokwerkers arbeid door een
juiste verdeeling van de werkgolegonheid. Elko dokwerker een
numuer en on beurten geworkt, ondor ooiitrolo van de dokwerkers
zolf,

Zij vragen do betaling dor erkende feestdagen en
twoo wskon beta:0.d vorlof •

j vragon do uitbreiding van hot ploogonstölsel.

3ÖHG3IIS,

Dozo oisohon zijn gogrond en gij zult hiermede
aocoord gaan, indien gij hot hard labour en ellendig lovon
van do dokworkora kont» Oordeolt niet opporvlnkkig on ontzegt
uw aoroolo steun niot aan hon, vvolkü tkrinn strijden oa vor-*
botoring v.%n hun allo s boholve bonijdenawt-irdig lot»

Het aotiekoniitoit der dofcworkurs»
ï, V".n don Branden»

Terliststraat 8, i'mtworpon11»
Ar.n don kop van don stoet liop' Eolix van don Ber/̂ h»

goboren te Borgorhout, 27 J?Jiuari 1905, communistisch Kaoür-
lid voor iixtworpon» Do voornar.astcj eisch van het Actiokonitoit
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wao, dat de dagelijfcaohe vergoeding vrm f re.90»- zou worden
opüovoard tot fröil24.—.

De wnd«Burgo;aeostör van Jntwerpen hiold in den iwond
ran 3 September oon radiotoespraak, speciaal gericht tot do
havenarbeiders, waarin hij het grooto belang van do rogolnaii-
ge functionnooring van hst havenbodrijf voor Bolgio en in het
bijzonder voor -untwerpen in het licht stello. Op denzolfden
dag werden op last van dan Goeverneur der provincie -.'jritwerpon
oproopon tot de havanr.r beid ars aan do wervingsburo-iux en pp

verscheidene andere plaatsen in de stad aangeplc,kt| in welke
oproepen de arbeiders tot hervatting van het work werden aan-
gespoord.

Op 4 Septomber werden de worvingsbureaux te 7 uur
's norjons wodoroa opengesteld. Do hs,Vüai?.rb3idors waren in
grooton 2ot:CLe opgokorien sn ook cl o vortoganwpordisers van den
Algeraeanen Bel;?Lschen Transportarbeiders bond waren aanwezig, J>3-
as spraken den arboiders in eon zaal toe en spoorden hen aan
weer aan het wsrk te ̂ aan. Uien groot deel van de arbeidors
gaf hieraan gevolg en gaf zich voor de werkhervatting op. In-
middels varsoheon de vorengenoo rade Ifeans van den Branden, ten
tooneele, die den arbeidere toeriop, dat de ïtottardaaëcho
hr^venarbeiders zich dien aorgon solidair hadden verk3.aard
net die uit,.••-Antwerpen en het w-ark hadden noargologd. Deze node-
deeling verwekte groote beroering en toon van -dan j3rr;iidon
zich naar het podiua wilde bogovcn, ota do aanwezigen too te
sprekonf werd hera dit belot door do vertogon\70ordigórs van
don Transport :.rboidorsbondf bij wie zich vele arbeiders .inslo-
ten. In do zar.l, waar zich ook aanhraigers vr:n Van don Branden
bovondon, ontstonden wanordelijkheden. Anngezion do gobroedors
Van den Branden ondanks een soüim-tie de zaal niet wilden ver-

laten, werden zij en Jozef, "rein Pi jok, geboren 25 Oetober
Iö86| gearresteerd en -\v3rd lo zaal ontruiad»
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In den naoiddag vr.n denzelfden dag demonstreerden eon

1000-tol havenarbeiders in do ozyeving van het Paleis van
Justitie. Een belangrijke politiemacht hield de betoogers op
een afstand van dit gebouw. .Aan drie afgevaardigden werd too-
steroniing gegeven tot een onderhoud net den Procureur des
KoningB, Ha afloop hiervan maanden zij da betoogers aan rustig
uiteen te gaan, waaraan gehoord werd gegeven.

Des avonds was do stad volkomen rustig en aan ver-»
schillendo dokken in de haven werd ruedar gewerkt.

Tot het aotiekoniteit behooreni
•*

1. Petrus van den Branden, geboren 19*9.1905» wonende Olara
Snelllngstraat 3» Antworpen-Dourne.

2. Frans van den Brande, geboren 23«4«1914» wonende Jerlist-
atraat 8,"Antwerpen.

3» Petrus Doreoans, geboren 14.3*1890, wonende Denderjaonde-
stfaat 57» ^'Jitwerpen.

4- IiOdewi.1k Philjlps, geboren 26.10.1912» wonende Van Kerok-
hovonstraat 91»'-'uitworpen.

5. KLarinua Boy ons, geboren 2.8.1899, wonende Lange Selder-
straat 68, Antwerpen.

6. Jozef van Di.iok, goboron 25.10.1886, wonende ITikfcelatraat
27, /Jitwérpen-»

7. &ustaaf Dalnnotte, geboren 11.8.1895» wonende Kattenberg-
straat '45 te Eekêren.

8. Snile de Maere.,. geboren 9«8.1899, wonende Krabbestraat 4-
te Antwerpen»

9« Jan Iifidriere, geboren 3.1.1397» wonende Veooarfct 6, ^intwer-
pon.

IQ.Erans Kennis, geboren 23.9.1901, wonende Hordorstraat 32,
te Antwerpen.

ll.Henr.t- yaningel.iemt geboren 13.7.1918, wonende Hesseplein
15» .ontworpen.

12. ffrane '.7e.vn« geboren 29.7.1891, wonendo liaarikaloi 22, te
.ontworpen, *



- 31 -
13«Joannea Huyâ  geboren 13.6.1897* wonende St. Aróiresstraat

36, .Antwerpen.
l4-»Theodoor Valok, geboren 14.1,1911, wonende Abdijstraat 159,

Antwerpen.
IS.Audre' jtenteja, goboren 14,2.1913» wonende Muizenstraat l,

Antwerpen,
16éPhilip van Dossel, wonende Tulpstraat 9 to Antwerpen.
17«0onstant
18,Rcedsrik vang der Cruysy

Zij zijn allen lid van het Bsnheidssyndicaat. Voor
het neerendeel zijn zij tevens lid van de Bo3.ai3.oho Oonmuni.s-
tiaohe Partij? enkelen van hen zijn aangesloten bij dé Bel"
ffiaohe Sectie van de IVe Internationale (ïrotzky-isten). *

~ Op"5 September 1945 was dé toestand aan do haven
vrijwel onvoranderd. Stakersposten beinvloeden werkwilligen,
on niet tot hervatting ve.n het werk over te gaan. Het Aotie-
koniteit bleef aan zijn oisoh tot verhooging van de dagelijk-
sche uitkeering tot fre.124.- vasthouden*

Gouverneur van de Provincie Antwerpen maakte op .
denzelfden datua bekend, dat op Zaterdag, 7 Soptenber 1946,
in de lokalen van het aanwervingsbureau eon geheime stenning
zou plaats hebben onder toezicht van 20.af/^vaardigden van
den Belgischen transportarbeidersbond, £0 van den Christelij-
ken Vakbond en 20 van het Aotiekomiteit, waardoor beslist zou
worden of de staking zou worden voortgezot*

Als gevolg van den uitslag der Btenriing werd het
werk op 9 September 1946 hervat.

De Gazet van Antwerpen (Katholiek) zegt in het nuoraer
van 4 September 1946 net betrekking tot de staking het navol-
gende l" Ben kleine groep ongure elementen, die zoowat in alle
havens ' onrust tracht te stoken, ingevolge ooraiauniatische
directieven, heeft van dezen toestand gebruik :joimakt on de
dokkers te misleiden» Alhoewel de raaesto dokwerkers het werk
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willen horratten* oefenen deze agenten een terreur uit iaat
allerlei bedreigingen te uiteni ingeval de dokters zich willen
laten aanwerven» In dit vorband ia het nogmaals duidelijk hoe
wij heal deze actie op internationaal terrein moeten beschou-
wen, Moskou wil vooral aan den waterkant een actie voeren
on steunpunten voor zijn comuunistische expansie-politiek te
rarovoren. Zoowel te Londen, Rotterdam en Antwerpen werden de
troebelen door communistische agitators verwekt".

In het Belgische Staatsblad van Zaterdag 28 September
194-6 verscheen een Besluit van den Prins-Regent tot instelling
yan een "fonds voor Bestaanszekerheid" voor de arbeiders der
havens van Antwerpen,

De E»V«Ö« (afdeeling transport) heeft zich met de
intwerpsohe stakers in zooverre solidair verklaard, dat besloten
werd tijdens de staking goan goederen uit schepen, komende van
of varend naar België» to lossen of te laden. Nederlandsche en

transi"togoederen zoudon, zoolang de staking duurde, moeten

worden opgeslagen.
Het bestuur wilde voorkomen, dat Nederlandsohe

schepen-gedeeltelijk met lading voor België bevracht, terwijl
de rest van de lading bestemd was voor andere landen- in de
Belgische havens als gevolg van de staking onverrichterzake
zouden moeten térugkeeren*

III, OONGRBS BEL&ISOHE S03i;iIiISa?I30HB K&TIJ»
Op 29 Sèptënber 1946 kwam het congres der Bi S,P« te

Brussel samen.
Ongeveer 600 afgevaardigden naaen er aan deel.

Voorzitter was Larockt bijgüstaan door de Minister Spaak en
Vos en de leden van het hoofdbestuur.

In zijn openingsrede verklanrde Larook, dat de
Partij trouw zou blijven aan haar oude principes,

r

De Voorzitter vm het hoofdbestuur, Buset, zette
het standpunt der partij uiteen tegenover de politieke en
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üoononische vraagstukken, fteoischt nerden het staatsmonopolie
voor den verkoop van tabak, alcohol en lucifers, benevens
inbeslagneming der mijnen* De loonstop werd slechts als een

voorioopige oplossing aanvaard en verhooging der laagste
loonen werd wensohelijk geacht, tezamen met een verdere ver-
laging der prijzen*

De B.SéP. verlangt, zooals Buset verklaarde t een
nog grootere staatsinmenging in het economische, financieele
en socicCLo leven»

Ten aanzien van het onderwijs kon de B«8»P« geen
vrede nemen oet den huldigen toestand* Zij acht de openbare
scholen de eenige, die de jeugd goed kunnen opvoeden*

Ten aanzien van het Koningsvraagstuk verklaarde
Buset, dat Leopold III aich onmogelijk gemaakt had en dat alle
democraten' moesten zoeken naar een waardig troonopvolger, on
daardoor het Koniagsvraagstuk Mefinitief pp te lossen»

Volgens spreker was de B*8.P, geen antl-ooranunisti-
sohe maar wel een anti~0»V«E ,~jjar tij.» waarin faocistlsche
geêöt zou heerschen* Kst alle andero partijen zou de B.S9Pa
kunnen sanenwerkeni Zij is wol internationaal, maar ontvangt
geen bevelen uit het buitenland.

Later w,erd door Leburton in heftige bewoordingen
oritiek uitgeoefend op de politiek der coraaunisten in het
Ministerie van Bevoorrading en hij verlangde van de Regeering
strenge maatregelen ter beteugeling van die politiek.

3-Gruvenhage, 12,10«194-6«


