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onderwerp : Verhouding A .N . B .Z . -E . V . G ,

Betreffende nevenvermeld onderwerp moge ik Uwe Excellentie het
volgende berichten.
Reeds gedurende enige tijd bestaat er een min of meer gespannen
verhouding tussen enkele hoofdbestuursleden van de A.N.B.Z. (Algemene Nederlandse Bond van Zeevarenden) en het landelijk hoofdbestuur der E.V.C.
Als secretaris van het hoofdbestuur van de A.N.B.Z. treedt op:
Jonan ffrederik BLANKENZEE, geb. 8-8-1911 te Amsterdam, wonende
te Amsterdam, Heemstedestraat 37'!- Hij is van huis uit Rooms
Katholiek en is niet communistisch georiënteerd, zodat hij weigert
mede te werken aan een vergroting van de<invloed der C.P.N, op de
A.N.B.Z. en de E.V.C.
Wegens ziekte van de voorzitter van het hoofdbestuur van de
A.N.B.Z., Dane, treedt thans als waarnemend voorzitter op:
Klaas ZWART, geb. 1-4-1913 te Egmond aan Zee. wonende te IJrnuiden, Havenkade 49- Deze is min of meer Trotskistisch georiënteerd
en verzet zich uit dien hoofde eveneens tegen vergroting der C.P.N.invloed in de A.N.B.Z.
Voor het komende congres der E.V.C, is door het landelijk hoofdbestuur een ontwerp-resolutie opgesteld, waarmede men, bij aanneming
daarvan op het congres, beoogt in de E.V.C, een zuivering toe te
passen t.o.v. alle niet communistisch georiënteerde leden.
Het hoofdbestuur van de A.N.B.Z. heeft nu bedoelde ontwerp-resolutie aan de bondsleden toegezonden, echter voorzien van een afwijzend commentaar.
Deze handeling is voor het landelijk hoofdbestuur der E.V.C, aanleiding geworden tot de samenstelling van een manifest dat op 1J5 Juli
j.l. werd gedrukt en nog niet is uitgegeven, doch dat aan alle leden
van de A.N.B.Z. zal worden toegezonden.
Voor de inhoud van dit manifest moge ik mij verwijzing naar bijgaande fotocopie daarvan veroorloven.
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