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D.A./1-067/W. 338

Uw Hot a van ,3 1.3. W9

NIJSÏÏÏÏ Ch. waarvan sprake in uw nota vereenzel-
vigt zich met :

I)
l

/i NJ J£EEJ2ilmEleŝ Jo*e£&, geboren te Leuven op 19 April-
'l I89I,zoon van Joseph en Van Hoven Florentina.wedu-

wenaar van Haanstra Antje, geboren te Kampen (Bed)
op 26. 3. 1875, Belg, inlijster, wonende ̂ e Antwerpen,
Eelfaststraat Ir 4.
Het is 'een feit dat NIJ3EN Charles zeer goed

bekend is met het anarcho-fsyndicalisme en dat uien
zich tot hem kan wenden voor abonnementen op het
"AHARCHO-SÏÏÏDICALISTISCHE PERSDIENST" -bulletin .
Betrokkene heeft verklaard bevriend te zijn met
de redacteur van de "Anarcho-Syndicalistische pers-
•dienst".

In zijn omgeving is hij weinig gekend. Men aan-
ziet hem als een overtuigd vrij socialistisch ele-
ment .Van enige politieke activiteit is echter niets
gekend .
St Jacobsrnarkt 74 is niets anders dan de plaats

waar betrokkene te werk is gesteld, nl. bij de firma
LIEYLEiuANS John & 'Zonen. alwaar hij sedert verschil-
lende jaren als inlijster zijn brood verdient. Het
is vrijwel zeker dat deze firma niets met het anar-
cho-syndicalisme gemeens heef t, daar KYSEN niet
gaarne heeft dat men hem op het bedoeld adres te
Antwerpen komt opzoeken»
Aangaande de persoon van KYSEÏÏ" Charles jonden

verder momenteel geen bijzonderheden vernomen wor-
den. Wat de groep der "Anarcho-syndicalisten" in
Antwerpen betreft vernemen wij dat deze practisch
geen activiteit meer heef t. Voornken zousrc deze
groep uit een aanzienlijke kern hebben bestaan.
Het blad "Socialisme van Onder op" werd er ook
regelmatig in verspreid.
In Nederland zou de genaamde : HAZEVOET Jacobus,

geboren te Haarlem op 20 Augustus 1899, assuradeur,
wonende' te Haarlem, 13 Gaelstraat de voorman zijn
voor de "Anarcho-syndicalistische persdienst", Het
is dan ook niet uitgesloten dat deze HAZEVOEf Jaco-
bus de vriend is waarop NYSEN Charles doelde.

van_de "Anar-
Met dank op voor-

hand.



aart

Fotoeople.

IV. KD.5

Anareho-Syndicalistische Persdienst»

Q E H E I I

Hierbij ifoa ik ïï* ter overhandiging aan
MSpil5*^een fotocopio toekomen van exemplaar
Ho*7 van de in Nederland uitgegeven Anarcho-
Byndicalistische Persdienst*

De uitgave wordt verzorgd door HAZEVOKT.
J&oobus, geb«20-8-1899 te Haarlem, assuradeur,
wonende Gaelstraat 1> te Haarlem, die bekend
staat als vrij e-socialist.

Gaarne «al ik inlichtingen ontvangen be-
treffende de op pag.5" genoemde Ch.KUSKK. St.
Jweobsiaarkt 7* te Antwerpen, voornanelijk
voor wat betreft zijn contacten met de Vrije
Socialisten (anarchisten)'in Nederland.

HET ïiOOH) 7m DS DIENST,
namens deze:

Aan de Heer B.Wijlhuizen
P.Avontuurstraat 24
te
BREDA.
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Anarcho Syndikalistische Persdienst

De Nedêrfandse, anarcho-syndikalïsten zagen,
zich na d« oorlog weer op te richten. {

„De Syndikalist" is niet weer, ver-
an hun organisatie,, het N. S. V> is'

niets/x»v|ergebleven. De oude prominenten deden
n, die nu juist niet zo bevorderlijk waren voor '•

het moeizame werk dat wij aanpakten. Thans geven j
zij weer een behoorlijk teken van lesren Wij ont.
vingen n.L het ieerste nummer van de „Anarcho-Syn-
dikalistische PeTsdient', De inleiding luidt:

,,Het doel van deze Anarcho-SyndicaJistjsehe Pers-
dienst (ASP) is d(e pers Van berichten en artikelen
te voorzien, Dienstig om de lezers op de (hoogte te
istellen vani de strijd en -van de beginselen van het j
internatioale arnaeho-sydicalisni^.

Het anarcho-syndicaMsme is meer en iete anders
dan een zuivere vakbeweging; Hlet anarcho-sydicaj
lisme vertegenwoordigt een eigen politiek op gron-d
van een eigen maatschappij en levensbeschouwing.

Het anarcho-syndicaHsme beschouwt de moderne
staten m(et hun geweldige legetmiachten, die met de
verschrikkelijkste vieirdeLgingsmtyddelen zijn toege-
rust, als een gevaar yoor de mens/heid, omdat zij
onvermijdelijk tot nieuwe oorlogen leiden, die de
cultuur bedreigen). >

Het anarcho-syndicalismte streeft naar een volle-
dige decentraliijsatiie; van de macht en wil de maat-
. Erhappij opbouwen uit zelfstandige en autonome
gemeenten en syndicaten, welke ttaate-te bedrijfsge-
wijze worden georganiseerd en die alle wierkers van
een bedrijf dienen te omvatten. Dje samenbinding der
verschillende groepen wil zij bereiken -iuor f«n vrij-
willige en federatieve samenwerking, yan, onderen
naar boven georganiseerd, waarbij liedere gemeente
en ietlier syndicaat zich sljechts gebonden achten aan
hebeen zij vrijwillig zijn overeengekomen.

Nationaal en internationaal .staat ,j.e werold in1 het
teken van de tegenistelling tussen de Sovjet-Unie en
de Verenigde Staten, een ti,genstel::iu./ ,|ie vroeg of
laat tot een vo-lgende wereldoorlog moet leiden. De
politieke partijen in Nederland hebber haar keuze
reeds gedaan: voor of tegen de Sovjet-Unie, voor of
tegen de Vereniigdj? Staten. De vier vakbewegingen
in Nederland zijn allen aan politieke partijen gebon-
den: de ïooms-katholieke aan de KVP, de pro%s-
tatits-chrietelijke aan de ARP én d)ï GHU„ de m'o'

o
't ̂

l Tv

dterne aan de P v d A en( de E V C. aan de C P N.
Daarvoor hebben ook zij haar plaats aan een der
fronten in de cfletde wereldoorlog reeds ingenomen
en allen (Streven naar samenw;erking met de staat.

Het anarchö-syndlicaüsnie vormt het derde front,
't istaat in beginsel tegenover de staat, het bestrijdt
iedere; ̂ taat in jhet bijzonder, hét staat niet op een
nationalistisch stanpdun't en is de enige wezenlijke
internationale vakbeweging. Het anavrho-syndicalis.
m)q wil de staat vervangen door autonome, federa-

jlistische samenwerkende syndicaten en gemeenten,
j de enige'Oïganisatievorm'.die waarborgt de onafhanke
lijkheid van individu, syndicaat, gemeeate-mdustrie-
gebied, gewest en taalgemeenschap."

Personenj kunnen zich abonneren voor f 1.— por
jjaar. Adres: J. Hazevoet, Gaelstraaat 13, Haarfem-


