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GEHEIM
_ qverzi cht ove r De c emb_ e r_ JJ3J50 .

A. Mnks-extrQjnistis_ch.e _ac_tiviteijt »

a. Waj^entr_ansp_orten ejnjajjties ,iri jle havens. ... . : -..

Hoewel in begin December berichten: werden ontvangen die
•,.,,.;• wezen rfp'1 plannen van d:e; C, .B» N. /E. V. C. -leiding om desnoods met

• : • • , ; • » • gewelddadige, middelen ;een- staking in: de havens te ontketenen,
•:•- is. elke actie van de zijde., der havenarbeiders uitgebleven.

- . Kan : aan- de Voornemens "van dé ,C.P = N<.. in;,Üeze 'richting niet ge-
twijfeld worden, zoals in reeds zovele gevallen is geconsta-
teerd "bleek dé stap van: plan naar- uitvoering', niet te verwe-
zenlijken. Noch in. Amsterdam bij 'de lossing der. legermateria-
len uit Canada, noch in Rotterdam bij de lossing der Ameri-
kaanse goederen, is het tot ;enig incident' gekomen/ Vooral het
fe.it dat in Am,ste,;rdam een staking niet mogelijk bleek, moet
als een ernstige morele nederlaag voor de communisten beschouwd
worden. Tekenend is 'het dan ook in: dit verband dat "De Waar-

' ' . hè i d" de aankomst van het oorlogsmateriaal uit Canada volko-
men doodgezwegen heeft.

'Thans worden pogingen in het werk gesteld -om een nieuw
argument ingang te doen vinden, nl. dat de havenarbeiders wa-
pens lossen die bestemd zijn voor de herbewapening van het
West-Duitse "nazi-leger". Telkens verschijnen in "De Waarheid"
"berichtjes, die op dit onderwerp zinspelen.

Tot nu t» e blijft de toestand in de havens rustig. Niet-
temin blijft de heersende ontevredenheid over de slechte fi-
nanciële positie steeds een potentieel gevaar voor de arbeids-
vrede. De , van. nature radicaal ge. zinde havenarbeiders zullen
een willig ; oor lenen aan elke^ bok radicale, poging om tot

. • ' 'Mptsverbe'te'ing te geraken, zo geuw die poging naar hun inzicht
; !eeh redelijke kans op succes biedt.

• -DHet is daarom van belang om de propagandistische actie
-van het Onafhankelijk Verbond van' Bedrijf sorganisaties (O.V.B.)
zoals die op het ogenblik wordt gevoerd, nauwlettend gade te
slaan. ; .

Vooral onder de Rptterdamse havenarbeiders geniet het
O.V.B, groot vertrouwen en de thans gevoorde propaganda voor
loonsverhoging vindt veel instemming.

b, Cojiimunis_t_ i:s_ghe_ vr ede s -ac t î  . , ;••, - , . 'i. ,
" : ' . '• ' f. , ' • •".'.'' ;_~- •''''•,,•

Bijzondere manifestaties, .hebben in. het rkader van de
Communistische vredesbeweging niet plaats gevonden.

Nu de "aotie-Stockholm" ale propagandamiddel is logge-
laten, wapt men' zich op elk ander onderwerp .dat. kan. dienen om
'de vredesbeweging te propageren. .Uiteraard' : s ta.aiP dé.. Koreaanse
"vrijheids-strijd" en' de West-Euro'pesche0 herbewapening: daarbij
op de voorgrond. , , . - ".','•'.
" ' " " ' ' ' ' ;' ' '

•.•• ' . • . - •••,. . .
Het Algemeen Fe derlands' Jeugd: V.e,rb,ond;-!itstaat op- de hel-

ling".. pp ;dé jongste conferentie, van' het .partijbestuur van de
C.;P.,N. .is grote aandacht besteed aan de slec.ht.e. positie waarin
.Jie.t A.N.J.V. zich op het. ogenblik- bevind^. ;'\; "' |: .. ",

'Het blad; u Jeugd'1 . zal in' dé tó'ekbfflst : onder: de a/uspiciën
van "Dé ; Waarheid" verschijnen. Aldü's =h'oo'p;t inen; uit, het finan--
cieel 'moeras tö geraken,. : -t.: A:' '••''•• :-' •' - ; '.:':.'. .'
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Men.,, is nu van plan om op grootscheepse .wijze actie te

gaan voeren voor de uitbreiding van het A.N.J,V. en het op-
voeren van het aantal abonné' s op :'Jeugd". Het valt te "be-
twijfelen of deze plannen, die ree.ds vele. maleji naar voren
zijn gebracht, in der praotijk-veel süccëë1 nullen boeken.

B. An t i-mil̂ i t air i s_tijsche a, ct: iy i.t eijt. •• ; • . . ' • • ' - •

- • Hoewel' de* anti^militairistische en r.adic'aa'l-pacif istische
•;• . groeperingen zich aeer actief tonen,: .zijn de: pogingen om hun i

. •:•.• ideeën'naar buiten t© verspreiden weinig succesvol. Over he~'j
:, .algemeen zijn de beschouwingen ,die d0:0r deze organisatie wor-

. den ge.publice.erd en ten gehore gebracht', weinig gésqhikt om
'•• . buiten-eigen'kring veel effect te-sorteren'* , •,

Van de destijds door "Kerk en Vrede" -aangekondigde groot-
. scheepse actie onder militairen is,tot nu1 toe niets geble-

. ken, •' . . . • . - , . ; : • ; - ' '

De acties van het "commuhi'stische pro:testgomité tegen de
veroordeling van P.van Staveren boeken buiten, communistische
kringen geen belangstelling. Dit comité„ dat .vaa Staveren
slechts gebruikt als stof tot propaganda tegen..regering en
legerleiding.,.. aal, 2sondoi• veol- sücceT);" -tcóhóbböh gcbookt, even-
als.' zovele, andarocnog üe^taande of re^dc; opgeheven comité ' s ,
op den duur wel weer plaats makon voor een ander comitd met
dezelfde strekking. • ' . ' .'•'•"• ....••",

Uit de noordelijke provincies word gemeld, dat onder do
links-extremistischt georiënt'oorde- militairen, van 'de lichting
'49 II openlijk en. verkapt agitatie wordt gevoerd,, .Van po-
gingen om actie te voeren ondor de: andare ̂ militairen is ech-
ter, niets gebleken. . ,•'•'• • • ; ' .. ;. . '." • ,;•,••

: Aange'-zien men :-op- de hoogte isf-van hun "politieke opvat-
tingen en hun observatie'daardoor:gemakkelijk' isr bestaat
weinig kans op succesvolle actie van de zij.de ,'van doze mili-
tairen. . : <.:•.;:"•. •'• ; -' •' •"••' •' /;; '\..:!;' ''.',"'. •.: ;

Een aantal militairen ' go:l,Ggerd; in S'te..Gnwij;ky;; bezocht
een filmvoorstelling, waarvan later gebleken is, dat deze
onder auspiciën van de E.V.C, werd gehouden. Hot is tokone.a.1
voor de lauwheid van het publiek, .dat een motie -van' .duidelijk
communistische strekking waarin geprotesteerd werd tegen de
veroordeling van P.v.Staveren., zonder onig /protest van bete •
:kenis -werd aangenomon. ., . , -• • •/ '..;••: o e.r ••'>.-< •:'•>'' "•- '••'"'•'

:'• Hoewel:;ël'óchts'een kiein.;gG;deGl:te:..!van de •"aanwezigen ge-
acht kan worden tot .etc met :'do :Ë,.V..G,. sjmpathiSGrëndeh te beho-
.ren, protesteerden öl'c.chts o on paar mensen, ;iwa'ai*öhdo:r twee
militairen, tegen de motie . , , •;y-r -';••,.-cv^ri:-1':r r

Omtrent de in het vorige maandrappbr't vermelde spion-
nage-activiteit van de C.P.N, bij legerondordelen in Limburg,
zijn geen gegevens van belang te vermelden. Uit de-ontv^ngeii
inlichtingen is gebleken dat het hier waarschijnlijk'gaat
om een incidentele actie en niet om een goed .geleide, lande--
lijk opgezette operatie'. . ; •' -]"•• ' '::;;':;;i ':'.'

: Door het A.N.J.V, werdpn, in; .Amersfoort pamfletten ver-
spreid ondor mïlitair'ön, waarin, deze ̂ worderi opgeroepen te
protesteren tegen de, slechte ̂ ie^cring; in;.,hét kamp MWaterlc-;:.
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1. Ondanks berichten die wezen op de ernstige pogingen van de
'C.P.N, om oen staking in do havens uit te roepen is do partij
er kennelijk niot in geslaagd deze plannen in daden om te
zetten.
Hoewel ogenschijnlijk rust heerst in de havens, dient reke- '
ning te worden gehouden met de voortdurende ontevredenheid
van de arbeiders en dienen acties zoals thans door het O.V.B,
worden gevoerd, nauwlettend te worden geobserveerd.

2. Hoewel men in C„P.N„kringen plannen beraamt om hot. A.N.J.V.
tot'grotere kracht te brengen, sullen voorshands de moeilijk-
heden, vooral de financiële, wel te groot blijken.om het A.
N.J.V. te betrekken in grootscheepse acties tegen het leger,,

3. De anti-militairistische activiteit blijft beperkt tot eigen
kring. Men slaagt er niet in om buiten-radicaal-pacifistische
kringen voor deze opvattingen te interesseren.

4. Acties tegen het leger zijn beperkt gebleven tot enkele on-
belangrijke voorvallen, die op generlei wijze storend heb-
ben gewerkt.
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