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VOLKSDAGBLAD VOOR NEDERLAND

_io juni 1949

Nieuw succes voor vooruit-

„TWEE JAAR IS LANG GENOEG”

In Nieuwe Niedorp Hedenavond vinden de volgende
sterkste fractie
verkiezingsmeetings plaats:

land er over?" vraagt die jongen ledere
keer met klem en ik voel die vraag als
een verwijt: Wat doen jullie in Holland
eigenlijk? Ik spreek vele moeders, die
ook zoons daarginds hebben: zij zijn
wanhopig. Hoe moet het die jongens zelf
dan wel te moede zijn. Wij hebben in
mogelijkheid te ageren,
ieder geval
wij zijn het tegenover hen verplicht. Ik
zeg tegen al die vrouwen: spaar uw zenuwer en ga aan het werk. Ik sprak
een moeder over onze demobilisatiecomité's; ze zei: ik voel er ook voor,
komt u mij maar zon biljet brengen.
Ik kwam een paar dagen later, maar het
hoefde niet meer: er was bericht gekomen, dat de jongen was gesneuveld.
„Weet u wat mijn zoon schreef? Hier,
lees maar:
.„de laatste loodjes wegen het
zwaarst. Vanmorgen reed er ook
nog een wagen van Kidirie naar
Soerabaja op een vliegtuigbom. Er
zaten 15 jongens op, die de volgende maand naar huis zouden gaan,
maar dat gaat nu nist meer, want
alle 15 jongens werden gedood ..."
Weet u, als ik zo iets lees, wring ik mijn
handen ineen: za' ik x>it mijn jongen
terugzien. Die auto... jongens... een ongeluk... je moet er maar inzitten. Mijn
jongen rijdt ook met een auto heen en
weer: ook hem kan het ongeluk treffen.
Als ik zo denk, maakt een hevige woede
zich van mij meester: waarom doet de
regering niet wat zij beloofd heeft, waarom stuurt zij de jongens niet terug. Ze
hebben een nieuw demobilisatieplan bekend gemaakt, maar ik vertrouw ze
.liet. En dan weet ik: we moeten ervoor
vechten. Het zal van onszelf afhangen..
dat is geBeel demobiliseert zichzelf
makkelijk, maar wij moeten de demobilisatie van onze jongens veroveren. Als
alle vaders en moeders dat maar inzien",
zo besloot onze zegsvrouw.
Zover zal het zonder twijfel komen.
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Actie voor terugkeer jongens overzee
breidt zich snel uit
(Van onze verslaggeefster)
Amsterdam,
een vader uit Bunschoten, een verloofde uit
moeder uit
Maastricht, die flinke boerin met haar fraaie kap uit Zeeland, de jonge
moeder met haar tweeling uit Utrecht, de twee oude mensen uit Assen, de
zy allen worden
ambtenaar uit Den Haag, de veehouder uit Wymbritseradeel
op het ogenblik gekweld door die ene zorg: wanneer demobiliseren ze nüjn jongen. Andere Nederlanders kunnen zich nog om velerlei dingen bekommeren; zy
kunnen zich bezorgd maken over de tomatenoogst, over het rapport van Greetje,
over de duurte van de kaas, over de onrechtvaardige belastingen. Voor de ouders en vrouwen, die hun jongens na meer dan twee jaren tropendienst maar
hoewel zy hemel en aarde bewogen
overheerst één
steeds niet terugkrijgen
daarginds. Hy mo«!t tezor&, die een benauwenis is geworden: myn jongen
De ongerustheid en de ontstemming brachten deze ouders
rug. Pet is beloofd
by elkaar. Hun comités verryzen in de ene plaats na de andere. Gemeenschappelijke zorg betekent gemeenschappelijk belang en hun gemeenschappelijk belang brengt hen tot de daad. Vandaar, dat de demobilisatie-comité's snel groeien in de plaatsen, waar zy verrijzen: Arnhem, Bunschoten, Den Haag, RotterdanY, Enschede, Zaandam, Amsterdam en vele andere plaatsen.
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Spionnagecentrum
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Opnieuw heeft een bloklijst van vooruitstrevende groepen een prachtige over- West: Chasséstraat hk. Wassenaar
winning in de gemeenteraadsverkiezinvan Obdamstraat, L. Seegers.
gen behaald. Deze keer betreft het
Nieuwe Niedorp In Noord-Holland, waar West: Hugo de Grootplein, Th.
de Communisten ten gunste van zulk
Henrar.
een lijst afstand hebben gedaan van het
eigen
indienen van
candidaten.
Zuid: Gerard Douplein, N. Luirink,
Terwijl de Communisten 'n 1948 ln
Zangkoor Morgenrood.
dit dorpje 162 stemmen verwierven, verkreeg de vooruitstrevende
Oost: Transvaalplein, C. Smit.
lijst „Algemeen Belang" thans 474
stemmen en drie zetels.
De P.v.d.A. liep sinds verleden jaar van
477 op liefst 299 stemmen terug, of BOVEN.
met 38%! Ook de K.V.P. ging achterOvergeleverd aan de vernielende
uit (van 231 op 224).
invloed van weer en wind staan
deze woningen al ruim 9 maanden
op halve hoogte.

demobilisatie ?

COMITÉ „AMSTERDAM”
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Hoger lonen,
beter wonen!

strevende lijst

Eén zorg kwelt de ouders:
wanneer

9e Jaargang

Zesjarige jongen van
dak gevallen

ONDER

De zesjarige Rubie C. v. d. Kraan uit de
Maasstraat is gistermiddag na vjjf uur
ongeveer op het dak van de school in de

Dongestraat geklommen. Op een gegeven moment viel hij aan de achterzijde vijf a zes meter naar beneden. Zijn
val werd gebroken door de ijzeren pijlers
van een hek. Met een schedelbasisfractuur is hij naar het W.G. gebracht.

...

Bijna gereed
al 9 maanden lang!
„Niet staken maar bouwen" is de
leuze van de P.v.d.A. De practijk,
stilleggen van de bouw van arbei-

derswoningen en bouwvakarbeiders

zonder werk.
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communistische wethouder van
Volkshuisvesting Leen Seegers
moest op last van de regering verdwijnen.
De reactionnaire partijen onder leiding
van de Partij van de Arbeid zorgden er
voor dat deze opdracht werd uitgevoerd.
In zijn plaats kwam Mr v. d. Velde,
(P.v.d.A), die misschien wel van strafzaken maar van woningbouw geen verstand heeft.
Bij de behandeling van de begroting 1949
afdeling Volkshuisvesting in de gemeenteraad heeft Leen Seegers een niet malse
critiek uitgeoefend op de afwachtende
houding, die het reactionnaire college
van Burgemeester en Wethouder ten
aanzien van de woningbouwpolitiek in de

Lioofdstad aannemen.
Mr v. d. Velde meende deze critiek te
kunnen afwijzen en verklaarde daarbij,
dat het college „met man en macht" zou
werken aan de uitvoering van het bouwplan 1949.

Brand in Antwerpse haven

Het klonk niet slecht, maar nu de werkelijkheid. Dit leren ons de foto's. U ziet
een blokje van 22 woningen in aanbouw.
Het is een plannetje van de R.K. Woningbouwvereniging „Dr. Schaepman"
aan de Heggerankweg benoorden het IJ.
Reeds in 1947 werd de goedkeuring op
dit plan verkregen en in begin 1948 werd
met de bouw begonnen.
Thans, ruim een jaar later, staat dit
bouwwerk van zegge en schrijve 22 woningen, nog slechts gedeeltelh'k afgemaakt. Hoe komt dit?
Wel, de regering stelt voor de gesubsidieerde woningbouw een maximum
bouwprijs per kubieke meter vast. Het
gevolg is dat grote bouwondernemer»
vaak niet op dergelijke kleine objecten
inschrijven en dit terrein overlaten aan
financieel niet draagkrachtige bouwers.
Een tijdlang pogen deze „smartbouwertjes" zich te redden ten koste van de onder-aannemers, maar dan gaat het mis
en de bouw van arbeiderswoningen liet
stop.
Een overdreven druk op de bouwprijs,
remde voor de zoveelste maal het bouwtempo! Maar het grootste schandaal
komt nog.
Ruim negen maanden ligt dit werk
reeds stil. Wel is enige weken geleden een nieuwe aanbesteding gehouden, maar nog altijd blijft de gunning uit.
Toen een communistische wethouder de
afdeling
Volkshuisvesting
beheerde,
kwamen dezelfde verschijnselen ook wel
eens voor. Wij wijzen in dit verband naar
de v. d. Pekbuurt en Amstelstation. Er
werden dan echter onmiddellijk maatregelen getroffen, die het mogelijk
maak-

ten de werkzaamheden ononderbroken
voort te zetten, of heel snel weder aan
te vangen. Die weg schijnt voor
de
P.y.d.A.-wethouder niet vindbaar te zijn!
Wij weten zeker, dat indien het hier <r _i
bouwwerk zou betreffen, behorende tot
het complex Schiphol of bank- of kazernebouw, dat dezelfde wethouder de
zaak
wel voor elkaar zou krijgen.
In ieder geval weten de 22 gezinnen,
die
reeds geruime tijd tevergeefs
uitzien
naar de oproeping om hun nieuwe woning te betrekken, waaraan het te wijten is, dat zij zolang moeten
wachten.

Taxichauffeur

Vredelievende soldaten

verongelukt
Hedennacht is onder de gemeente Geffen (N.-Br.) een ernstig: ongeluk gebeurd, dat een 29-jarige taxichauffeur
uit Den Bosch het leven kostte. De passagier moest met een gebroken arm en
been in het ziekenhuis te Oss worden

krijgen zware straffen

opgenomen.

Vrijheidsson stak president
van de Krijgsraad

De taxi was op weg var Den Bosch
naar Oss en is op de rijksstraatweg
door tot nu toe onbekende oorzaak
tegen een tractor met aanhangwagen
aangereden. De wagen werd totaal vernield en belde inzittenden werden zwaar
het wrak gehaald.
van de morgen is de taxichauffeur in het ziekenhuis te Den
Bosch
overleden. De verongelukte
chauffeur zou de volgende maand in
het huwelijk zijn getreden

(Van

Kreeftenslaatjes

voor de

inktvis is ronduit gezegd een
griezel en daarom tso'n dankbaar
beest' om hoofdrollen te vervuilen in
erige> sprookjes en zo. Dat is een veilig
gevoel, want sprookjes gebeuren altijd
in landen hier heel ver vandaan. Maar
vergist u niet! Ook in de Zeeuwse
wateren komen inktvissen voor zij het
een klein soort en zeer zeldzaam. De
Zeeuwse visser noemt dit beestje een
zeekat, omdat hij wanneer hij gevangen wordt even boos blaast als een
kat. Deze inktvis nu, schijnt zich snel
vermenigvuldigd te hebben
misschien wordt hij ook een tikkeltje brutaler, maar in ieder geval wordt de
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inktvis

inktvis een gevaar voor de kreeftenVerleden week vond een
kreeftenvisser meer dan honderd van
deze lieftallige visjes in zijn netten en
ook de mosselvissers vangen -zo nu en
dan een stelletje van deze „poezen".
De inktvis is een verklaarde vijand
van de kreeft, die hij in de tijd, dat
deze roodhuiden verschalen,
aanvalt
en opvreet. Bij de kreeftenvisserij
wordt men toch al niet rijk en nu deze
kapers op de kust zyn gekomen, hebben de kreeftenvissers hun visserstuig maar aan de wilgen gehangen
en hiermee het kreeften-slaatje aan de
inktvissen overgelaten.

visserij..

onze verslaggever.)

Daar de Nederlandse legerautoriteiten
het uitknippen van krantenartikelen een
aanval op de krijgstucht heten, hebben
zij twee jeugdige soldaten, die niets
anders hadden gedaan dan een stukje
knippen uit het „Algemeen Dagblad"
en het, voorzien van een grafiekje, hadden opgeplakt, voor de Krijgsraad gedaagd en veroordeeld tot zware gevangenisstraffen. De 20-jarige Joep Groffen
werd veroordeeld tot twee jaar met

aftrek, de katholieke militair Theo
Mulder tot één jaar met aftrek.
In het Algemeen Dagblad (kopblad van
de Nieuwe Rotterdamse Crt.), dat in de
cantine ter lezing lag, had gestaan, dat
de desertie onder de dienstplichtigen in
ons land tot 10 % was gestegen. Joep
Groffen knipte het betreffende artikel
uit en Theo voorzag het nog van een
grafiekje, dat de styging van de desertie tot 100 % doortrok. „Moet men zo
iets

„krijgstuchtondermijnend"

noe-

men?", vroeg tydens haar pleidooi mr.
Clara Enthoven, verdedigster van Joep

Groffen. „Hoogstens zou men kunnen
spreken van „beschadiging van rnkseigendom", daar zy het artikel uit een

gemeenschappelijke krant hebben

knipt."
Op het gewraakte grafiekje

VOOR VREDE IN INDONESIË

Ons

Met man en macht?

In de Antwerpse haven heeft een hevige
brand grote hoeveelheden rubber en
katoen, die de dag daarvoor uit de Congo
waren aangevoerd, in vlammen doen
opgaan. Een aantal gebouwen werd vernield. Een schip, dat in de buurt van de
brand lag, kon nog in veiligheid worden
gebracht.

WAAR HET OM GAAT (2)

commen-

Vele gesinnen gedupeerd

voort

Een object voor sa- J. C. Steur. Amsterdam doet dit:
een lustoord voor Vergaderingen beleggen, leden werven
samenzweerders. Zo doemt het voor door de uitgifte van biljetten, propagan- Gisteren meldden wij reeds, dat een Spitonze ogen op uit het rapport,, dat de da maken door het ophangen van raam- fire van het vliegveld Twenthe gedwonParlementaire Enquête Commissie dezer biljetten. Reeds telt het Amsterdamse gen was dóór 'motorstoring éeh nooddagen heeft uitgebracht. Slechts hier en comité een 500 leden. Het werk is ver- landing te maken, waarbij de'piloot werd
daar wordt een tipje opgelicht Van de deeld over een aantal stadswijken; in gewond.
sluier, waarachter men de gebeurtenis- iedere wijk is of wordt een hoofdwerkër Thans blijkt, dat gisteren door motorstosen, die zich vóór en tijdens de jongste aangesteld met een aantal werkers. De ring nog twee vliegtuigen tot landen gewereldoorlog voltrokken, tracht te ver- minimale contributie bedraagt een kwar- dwongen waren. Een der vliegtuigen
bergen. Ondanks de spaarzaamheid van tje per maand. Wie als lid wil toetreden, was eveneens een Spitfire van het vliegde.gegevens komen toch enkele belang- melde dit, onder duidelijke vermelding veld Twenthe, die in Duitsland moest
rijke dingen vast te staan, die een scherp van naam en adres, aan de heer Steur landen. Het toestel werd vrij zwaar belicht werpen op de na-oorlogse gebeurte- (Frederik Hendrikstraat 67 111, Amster- schadigd, de bestuurder werd licht genissen.
dam West. Men krijgt dan een oproep wond.
Uit het Rapport van de Commissie, zo- de eerstvolgende vergadering bij te wo- Het andere toestel was een Fire Fly van
de marine luchtvaartdienst, dat van het
wel als uit de talrijke verhoren blijkt, nen.
vliegveld Valkenburg was opgestegen.
dat vóór de rampzalige tiende Mei een
gesprek
Het toestel maakte een noodlanding in
groot spionnen-leger in ons land opereerDe heer Steur legde lnopzijnhet
algede
nadruk
een duinpan op het terrein van de duinnogmaals
mogelijk
onttrokken aan het
de. Zoveel
waterleiding, doch het werd zwaar bezo geruisloos als mene karakter van de V.0.M.0.
oog van het volk
schadigd. Beide inzittenden liepen lichte
enigszins kon. Achter schoon versierde „Er bevinden zich onder onze leden
verwondingen op.
gevels verborgen zich complotterendb mensen van alle schakeringen, van
politici.
links en rechts, van allerlei godsAls één van de belangrijkste spionnagedienstige overtuiging en wij willen
organisaties fungeerde de vereniging ons niet op politiek terrein begeven.
„Eenheid Door Democratie". Deze vereHet gaat er immers alleen om de
niging colporteerde met een pakkende regering te dwingen' haar beloften
en quasi-principië'le leus: „Tegen dictain te lossen en de jongens, die meer
tuur van links en rechts". Zij diende zich dan twee jaar weg zijn, terug te
aan als organisatie van waakzaamheid zenden. „Men zal zien, dat de demodoch stelde alles in het werk om de
bilisatie-comité's groter vorm zullen
waakzaamheid van het Nederlandse volk aannemen dan enige politieke pardreiging
ten opzichte van de fascistische
ty", aldus de heer Steur.
te verslappen.
tN de Noord-Brabantse gemeente
Thans is onomstotelijk komen vast te
Ho gel o on kreeg de C.P.N, by
demobiliseert
zichzelf"
„Beel
staan, dat E.D.D. niets méér en ook niets
de Kamerverkiezingen van '48 één
de
het
met
lage
spionnage-orWij
gesprek
bezochten na
minder was dan een
stem
en de K.V.P. bijna alle, ongeveer
ganisatie. De geheime agent Brijnen-v. heer Steur een van de hoofdwerkers uit
1360.
Houten, die tijdens een volkrijke buurt. Laten wij haar moede oorlog en ook der X noemen. Haar zoon zit er al bijna
De katholieke gemeenteraad is er bij
daarvoor in Engel- drie jaar. Uit zyn brieven spreekt -Heen
enkelvoudige candidaatsstelling gekose dienst stond, maar heimwee. „Hoe denken ze in Holzen verklaard.
verklaarde dat de
Er zijn talrijke gemeenten als Hogepersdienst van
loon in Nederland. Voor de domme
E.D.D. uitsluitend ticuliere secretaris van de koningin Wiltelmachine tellen al hun stemmen
bedoeld was als helmina in Londen. Volgens deze vertaar
mee. Vpor de nog dommere politieke
een '. camouflage klaringen zou Van 't Sant de geheime
rekenmeesters ligt de conclusie voor
voor een geheime diensten van de verschillende landen
inlichtingendienst. kwistig van gegevens hebben voorzien.de hand: „De communisten hebben
zodanig
heeft
als
haar diensten Het verslag zegt, dat niet alle geruchE.D.D.
in ons land niets in te brengen!"
ten bevestigd werden. Vast kwam échter
verricht.
De betekenis van de C.P.N, kan echAan het hoofd van deze zwaar-pnncipie- te staan, dat de heer Van 't Sant herter niet met de Hogeloonse maatstaf
haalde malen inlichtingen aan de Engelle organisatie stonden o.a. prof.
gemeten worden.
merhom (voorzitter!), Koos Vorrink en se Geheime Dienst verschafte. Van Blanpartij is in ons land een factor
Engelse
Goedhart.
kenstein
zelt
in
Onze
dienst
Van Heuven
van de eerste rang en elke versterZij waren in feite de leiders van deze ge- verhaalde zelfs, dat Van 't Sant vóór de
heime dienst, die Nederland tot operatie- oorlog £ 25.000 van de Secret Service
king van haar positie, hoe gering
terrein gekozen had, Het Rapport van ontving voor de gegeven informaties.
ook, verhoogt de betekenis van haar
de Parlementaire Enquête Commissie is De Engelse Geheime Dienst betaalt dus
rol
in de gebeurtenissen.
er het bewijs van, dat zij in dienst van met klinkende munt.
partij is reeds een sterke actieOnze
buitenlandse machten stonden.
De spionnen kunnen de dank oogsten
ve kracht in die centra van ons land,
De thans gepubliceerde gegevens beves- van hun meesters. Verschillende buitenwaar het hart van het economische en
tigen de onthullingen, die De Waarheid landse mogendheden hebben hun onderpolitieke leven klopt, waar de indu
verleden jaar deed omtrent de houding danige dienaren beloond. Frans Goedwij weten in elk
strie-arbeiders, de landarbeiders uit
van Vorrink c.s.
zover
voor
kreeg
De Vorrink—Goedhart-groep was een hart
het grootbedryf, waar de vooraangeval een sierlijke ster op de revers van
spionnagegroep, die een instrument zijn jas gedrukt
staande intellectuelen gevestigd zn'n.
mo- De duistere figuren, wier beroep spion
vormde in handen van buitenlandse
Maar
haar betekenis reikt verder.
geen
toeval,
gendheden. Het is dan ook
is en die al het mogelijke hebben gedaan
De C.P.N, is de zusterpartij van de
dat juist deze groep na de oorlog door om het verzet te breken en een dam op
Communistische Partij van Indonede Amerikaans-Canadese legerautoritei- te werpen tegen de nationale bevrijsië, de heldhaftige en roemrijke P.K.I.
ten in het zadel geholpen werd.
in ieder geval rijkeiyk
zyn
dingsstrijd,
De koloniale oorlog en de daartegen
Het is geen toeval, dat het eerste na- beloond.
oorlogse ministerie een kabinet-Scher- In tegenstelling tot de'echte verzetsdoor het Indonesische volk gevoerde
merhom was. Zoals de binnen- en bui- strijders en hun nagelaten betrekkingen.
vrijheidsstrijd zijn van diep ingrijpenvóór
'40
zich
tenlandse machthebbers bedienden,
de betekenis voor het lot van het Neworden afgezo De verzetsslachtoffers
van de E.D.D.-mannen
gebrandmerkt
fooi
met
en
derlandse volk.
scheept
een
wisten zij ook na '4S op deze lieden te als staatsgevaarlijke lieden. Voor hen
De P.K.I. staat aan het noofd van de
werd
ScherDaarom
kunnen rekenen.
sterling.
geen ridderorden en
ponden
vrijheidsoorlog, die het Indonesische
Vorrink
uitmerhom premier en werd
volk voor zijn zelfstandigheid voert
Want zij waren de vyanden van het geverkoren als geheim ambassadeur!
Zij is de ziel van het nationale verzet.
van de anti-NeE.D.D.-gedoe
heime
en
* *
derlandse werkzaamheid van een VorMet alle denkbare middelen, vanaf de
sluipmoord tot aan de luchtbombarinvloed van ponden sterling is ze- rink en een Schermerhom. degenen, die
dementen, de concentratiekampen en
ker niet minder dan die van de le- Zij bestreden meedogenloos
de Nederlandse onde martelingen, hebben de koloniale
gendarische zilverlingen. Ook thans een aanval deden opvrijheid,
en hun Vijfmachthebbers gepoogd haar te brezijn er, wier geweten men moet zoeken afhankelijkheid en
ken.
in de beurs van hun baas Er zijn in het de Colonnes, die iiet land onveilig maakten. Ook als zij schuil gingen achter de
Rapoort van de Enquête Commissie ook naam
„Eenheid door Democratie".
de getuigenverklaringen over de gedrais hun houding nog dezelfde!
Vandaag
parSant,
Van
't
de
gingen va de heer
menzweringen

Bouwwerk ligt negen
maanden stop!

De onderhandelingerj over het beëindigen van de wekelijkse Zondagsstaking
der Engelse machinisten en stokers zijn
volledig mislukt, aldus de voorzitter
van de bond der stakende spoorjongens.

—

Drie noodlandingen
op één dag

©Maan

No 29

Engelse stakingen duren

gewond uit
Hoe werkt Amsterdam? In
de loop

De organisatie is landelijk
zij is, zoals
men weet: V.0.M.0. genaamd: voor onze
militairen overzee. Velen in het land
vragen zich
zo gaat dat nu eenmaal
af: „Wat doet Amsterdam?" Wij
spraken met de secretaris van de afdeling Amsterdam der V.0.M.0., de heer

HET WEER
Medegedeeld door het K.N.M.L te De Bilt
Geldig tot Zaterdagavond.
OVERAL, DROOG WEER.
Droog weer en overdag perioden met aonneschyn. Matige tot zwakke wind overwegend tussen Noordwest en Noordoost.
Gematigde temperaturenMorgen» Zon op 4.20, onder 20.59;
op 22.31. onder 4.02.
Heden Volle Maan.

Wanneer de P.v.d.A.-leiders en hun
Amerikaanse bazen op het ogenblik
weer Hatta en Soekarno pogen ten
tonele te voeren, dan is het alleen met
het doel hen als werktuig tegen de

practijk, met kogels en

vlammenwerpers, met rotan en brandijzer.
Misschien hebben talrijke P.v.d.A.aanhangers in de achter ons liggende jaren nog een naïef vertrouwen
gesteld in de door Schermerhom en
P.K.I. te gebruiken.
Maar hun pogingen hebben gefaald de zijnen voorgespiegelde „vreedzame
en zullen verder falen. Onder lei- oplossingen". Doch het Indonesische
ding van de P.K.1., verbonden met volk laat. zich niet meer onder het
alle eerlijke nationale elementen, imperialistische juk dwingen, noch
heeft het Indonesische volk de mili- op „vreedzame" noch op gewelddaditaire acties van Beel en Drees volko- ge wijze. Er is maar één oplossing, de
men tot mislukking gebracht.
troepen terug!
Misschien is het hart van vele
P.v.d.A.-aanhangers, dat in opstand
kwam tegen de misdaden van de
Duitse Gestapo, verkild en hebben
zij hun geweten het zwijgen opgelegd,
nu in Indonesië diezelfde en nog erger misdaden door de N e d e r 1 a n ds e Gestapo worden bedreven. Misschien laten zij zich in slaap sussen
door de tinnegieterijen van een politieke duikelaar als Frans Goedhart,
met zijn voorstel tot „onderzoek"
De strijders van de P.K.I. wensen naar de misdaden door hén, die er
maar één ding, vrede en de zelfstan- zelf verantwoordelijk voor zijn.
digheid van hun vaderland. Daarvoor Misschien stemmen zij opnieuw op de

door
PAUL DE GROOT

getroosten zij zich de zwaarste offers P.v.d.A.

in de verdediging tegen de door de Zij zullen er slechts door bereiken
Drees-regering bevolen militaire aan- dat de ramp, die over de Nederlandse
val. Aan de hierdoor veroorzaakte werkers en hun Indonesische broezee van ellende en bloedvergieten zal ders, jawel, BROEDERS en geen
geen einde komen, vóór de Neder- vijanden, voortduurt en erger wordt.
landse troepen uit Indonesië zyn te- Er kan slechts een eind aan komen
door de politiek, die door de C.P.N, in
ruggetrokken.
Dat is de harde en onverbiddelijke Nederland, in solidariteit met de
werkelijkheid.
Dat is de gerech- P.K.I. in Indonesië, wordt voorgestaan.
tigheid.
De Nederlandse socialistische arbei- Elke stem, die op de C.P.N, wordt

rode zon

juichte de muiterij op de Zeven Provinciën toe. Zij verklaarde steeds dar
de arbeidersklasse geen belang heefT
bij het bezit van koloniën, doch inte

uitgebracht, brengt dit einde nader,
draagt er toe by om het leven van
de soldaten die thans ten dode zyn
gewijd, te sparen en hen aan hun

ouders en gezin terug te geven.
Elke stem, die op de C P.N wordt
uitgebracht, is een daad van sympathie met soldaten als Ene Mol, Piet

gendeel dit bezit alleen de macht van Langendrjk en Gerrit van Praag, die
onzelfzuchtig, jaren van hun jeugd,
de reactie ten goede komt.
Het is op zich zelf reeds een bewijs die nooit weer terug komen, op het
van de verwording van de P.v.d.A. spel zetten om de eer van het Ne-

dat zij de oorlog van de reactie tegen derlandse werkende volk hoog te
het Indonesische volk steunt, niet al- houden, om de broedermoord in Inleen in de theorie, maar ook in de donesië te doen eindigen.

en de

was een
van

president

de Krijgsraad, mr. Buurman van Vreede
(wat steekt er in een naam?)
werd

door haar stralen blikbaar hinderlijk
Maar Joep Groffen verklaarde fier: „Ik zag dat als een symbool
van de stralende vrijheid, die eenmaal
zal komen als er geen oorlog meer zal
zijn. Waarom moet men dan altijd oorlog voeren?" Hij wees bovendien op de
strubbelingen in dienst, die mede tot
zijn daad hadden geleid.
Het verhoor duurde kort. De jongens
gestoken.

gaven zonder aarzelen toe, dat zij het
stukje uit de krant hadden geknipt;
Theo Mulder had er nog een oproep
voor een vergadering van de Wereldfederalisten aan toegevoegd. Zware
woorden als „krijgstuchtondermijnend"
en „in tijd van oorlog' klonken door het
zaaltje van de krygsraad De auditeurmilitair verklaarde beiden schuldig aan
het ten laste gelegde en eiste tegen
ieder van hen twee jaar gevangenis-

straf met aftrek

Velen op oude voorwaarden
aan het werk
Uit de stand van zaken betreffende de
stukadoorsstaking büjkt dat vooral in
de provincie belangrijke successen zrjn
bereikt Talrijke patroons blijken hier
bereid de stukadoors tegen de
lonen aan te nemen. Dit heeft ten oude
gehad, dat bijna 350 stukadoorsgevolge
thans
het werk hebben hervat, na de aanval
op
hun lonen te hebben
afgeslagen.
Thans
wordt nog gestaakt in Deventer,
schede, Dordrecht, Beverwijk, de Enstreek en in de drie grote steden.ZaanMet
elkaar staan bijna 900 stukadoors
thans
nog in stryd.
Uit deze berichten blijkt, dat de tegenstellingen tussen de patroons toenemen.
Deze tegenstellingen komen ook tot
uiting op de dikwijls heftige vergaderingen van de stukadoorspatroons.
Op de stukadoors te Den Haag wordt
thans een sterke druk uitgeoefend door
de reactie, daarin trouw bijgestaan door
de handlangers van de 0.V.8. zy
ten door geruchten te verspreidentrachwankelmoedigheid onder de stakers
te
brengen. Verschillende stukadoors zyn onder
invloed van deze geruchten aan het werk
gegaan, maar reeds is op enige bouwwerken het werk weer neergelegd.

„Democraten” in actie bij

bouw Troelstra-oord

Strijdbare arbeiders toegang
ontzegd, onderkruipers aan

het werk
_
SP-r^r*!?
N.V.V.-Troeistra-oord te

1 S in en by de bouw van het

Egmond aan
Zee de stukadoors in staking.
De stukadoorspatroon wist behalve
■enige familieleden ook een paar onderkruipers voor dit werk te krijgen.
Een der daar werkende bouwarbeiderg
werkte met steuniysten voor de stukadoors en trachtte de onderkruipers op
het verkeerde van hun handelwijze te
wijzen, terwyi hij het stakingscomité te
Alkmaar waarschuwde.
Vertegenwoordigers daarvan stelden
zich met de betrokken arbeider in verbinding, waarop deze op staande voet
de toegang tot het terrein werd ontzegd.
Hij kon zijn gereedschap inpakken en
vertrekken. Toen een electriciën de arbeider goeden dag zegde, werd telefonisch aan diens baas gevraagd eens te
onderzoeken welke politieke richting

Theo Mulder werd verdedigd door mr.
Oosterhof, Joep Groffen door mr. Clara
Enthoven. „Waarom krijgstuchtondermijnend", vroeg zy, „de betreffende
krant lag immers voor ledereen in de
cantine ter inzage?" „De processen-verbaal," zo zeide mevrouw Enthoven verder, „zijn voor beide verdachten woordelijk hetzelfde. Ik heb daardoor de indruk
gekregen, dat het niet de woorden van
de verdachten zelf zijn geweest." Onmiddellijk werd zij onderbroken door de
president, die haar scherp toevoegde
dat dergelijke opmerkingen niet konden
worden geduld. Mr. Enthoven bepleitte
een straf gelyk aan die, welke in voor- zijn electriciën was toegedaan!
arrest was doorgebracht Na de zitting Het is me een mooi stel „democraten"!
werd uitspraak gedaan

'

—

dersbeweging heeft vanaf haar geboorte tegen de koloniale overheergestreden. Zij
sing van Indonesië
zij
streed tegen de Atjeh-oorlog,

getekend

geB

Stukadoorsstaking
boekt belangrijke
successen

In

Terreur in Griekenland
Griekenland zyn

(A dvertentie-lngezonden

mededeling.;

door .militaire recht-

banken van het Atheense monarchofascistische bewind 21 democraten ter
dood veroordeeld. Drie anderen kregen
levenslange gevangenisstraf. Alleen werden er van beschuldigd het democratische leger te hebben gesteund.

Secretaris ex-burgemeester
Visser blijft onder arrest
Het Haagse Gerechtshof heeft de

beschikking van de Rechtbank bevestigd,
waarbij de gevangenhouding was bevolen van de onlang* gearresteerde
referendaris ter gemeente-secretarie te
Den Haag en particulier secretaris van

; ex-burgemeester Visser, drs. W. Bos.
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