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d No. 8323 -2-47. 

Amsterdam 4 Februari 1948. 

Verslag van een door het "Actie Comit~ Indonesia" 
op 2 Februari 1948 in gebouw "De Leeuw" te Am
sterdam gehouden bijeenkomst. 

Van het uit 9 leden bestaande comité waren 7 leden aan
wezig. 

De voorzitter, tevens vertegenwoordiger van "Spartacus", -' 1 Petrus Engbert Jacobus NANSINK, ge'};)oren 30 Augustus 1907 
~ te Amsterdam, varensgezel, wonende Houtmankade 27-IV al

hier, deelt mede, dat de v.s.v. niet wenst samen te wer-
ken met de N.B.v.s. en dientengevolge uit het comité is 
getreden. Het aantal medewerkers is daardoor te gering 
geworden. Gezien dit en het feit dat de toestand in Indone 
siê te onzeker is om actie te voeren, stelt Nansink voor 
het "Actie Comité Indones ia" te 11-auià~n~". 

~ korte discussie wordt hiertoe besloten .. 

J Otto .!Qlili, geboren 25 November 1880 te 's-Gravenhage, l'· kleermaker, wonende Joos dè Moorstraat 17-I te Amsterdam, 
wordt benoemd tot kas-controleur der resterende kasgeldene 

Besloten wordt, deze gelden binnen é~n maand te verdelen 
tussen de drie partijen, waaruit het comité i~ gevormd. 

Ten aanzien van de op de vorige vergadering, tegen het 
lid der v.s.v., Klundert, ingebrachte beschuldiging, 
wordt medegedeeld, dat deze beschuldiging in schrift zal 
worden gebracht en opgezonden aan de voorzitter der v.s.v. 
te Hilversum. 
Dit geval kan dan door een ereraad van de Vrije Socialistet 
worden behandeld. 

Hiermede wordt de .. bijeenkomst, welke slechts 20 minuten 
geduurd heeft, beeindigd. 

Verzonden aan: Hfd. C.V.D. Den Haag en H.C. Rdam. d-3. 
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Verslag van een door het "Actie-Comiti-Indonesia" 
op 12 Januari 1948, in het gebouw "De Leeuw" te 
Amsterdam, gehouden bijeenkomst. 

Van "Spartacus" waren 2, van de N.B.v.s. 4 en van de v.s.v. 
1 bestuurslid aanwezig. 

J •.1 ~~~I Als voorzitter traè op, Petrus Engbert Jacobus NANSINK, gebo-
. V\ '/·v·v; ren 30 Augustus 1907 te Amsterdam, varensgezel, wonende Hout-

/è A 1 v mankade 27-IV te Amsterdam. 

U! t de ing~komen stukken ~blij kt , dat de leden van bovenge
noemde verenigingen deels voor- deels tegen de stopzetting 
der actie van he-t comit~ zijn. Voorts is van het lid van het 

;-~in~ 
1 

I comi ttf, Klaas KLUNDER, geboren 9 ,December 1896 te Hefgezand, 
1•\, ., tt· ~machinebankwerker, wonende te Amsterdam, bericht binnengeko

l! (/':lt~· men, dat hij als lid van de V .s.V. bedankt heeft en hij daar
. ··· door gee n zitting meer kan nemen in het comité. 

<(; tl J Vervolgens wordt door de secretaris va:n de N .B. V .s, Theodoor 
~'·· :ff ". Willem HARSMAN, geboren 15 Januari 1905 te Amsterdam, leder-

r/(. lt/H/13 warenfabrikant, wonende Zuider ... Amstellaan 204 hs. te Amster
dam, medegedeeld, dat het L.B.V.S. besloten heeft niet meer 
samen te werken met de V.S.V 0 Nansink zegt daarop' dat1 hij 
hierdoor in een moeilijk parket komt en eerst de'leden van 
11 Spartacus" moeten worden gehoord, daar hij persoonlijk geen 
bevoegdheid heeft, zich in deze kwestie partij te stellen. 
Harsman zegt daarop, dat hij behalve het standpunt van het 
L.B.v.s., nog het volgende heeft mede te delen. 

Klunder heeft in de zomer van 1947 aan leden van de NoB.v.s., 

rl waaronder spreker, gevraagd om een onderduikadre.s voor een 
gedeserteerd militair. Deze militair is ondergebracht bij 
geestverwanten in Belgiê. Later is gebleken, dat deze persoon 
geen militair, doch een politiek delinquent was. Hij had n.l. 
zijn opleiding.tot politieagent in Schalkhaar genoten. Klun
der was voordien hiervan op de hoogte. 

vf 1.r ifJi-IOok met onbetrouwbare figuren als Leo Eugenius HAAGEN, gebo
}!_N'lr~ ... ) .ren 27 Juli 1911 te Amsterdam, kapper, wonende WetEringstraat 

· · · 44-II te Amsterdam, valt niet samen te werken. 

J Casper Joseph PRIEM, geboren 5 Augustus 1885 te Amsterdam, 
meteropnemer G.E.B., wenende le v/d Helststraat 48-III te· 
Amsterdam, zegt daarop, dat, nu men daar toch eenmaal mee 
bezig is, hij zijn hart ook wel eens wil luchten over 

I 1; 1 1 Dirk STEVENS, geboren 25 Juli 1886 te Amsterdam, hoofdmonteur 
tl/A Gem. Telefoondienst, wonende Van Gentstraat 53-II te Amsterdam 
1!. JrV/..J Tijdens de bezetting was deze werkzaam bij get gemeentelijk 

· telefoonbedrijf. Toen dit ·door het Rijk werd overgenomen wer
den de 55jarigen en ouder in de gelegenheid gesteld hun pen
sioen aan te vragen. Ook Stevens maakte hiervan gebruik, hoe-



(~ 

wel hij, in verband met zijn klein aantal dienstjaren, slech1 
een klein pensioen kreeg. Nadat hij met pensioen was gegaan,\ 
ging hij echter werken in een Wehrmachtsbedrijf in de Valcke 
nierstraat alhier. Hij deed daar zo~ zijn best, dat hij 
door de Duitsers naar Enschede werd gezonden en daar een 
vooraanstaande baan kreeg, waarin hij werkzaam bleef tot 
aan het einde van de oorlog. 
Ná de oorlog heb ik hem verschillende malen verzocht, de 
aan de N.s.v. toebehoord hebbende goederen, zoals een 
schrijfmachine, schrijfbureau en andere artikelen, die hij 
onder zich had, te doen tpekomen aan de daarop rechthebben• 
de "Rudolf Rockerstichting". Stevens heeft hieraan echter 
tot op heden niet voldaan. 

Na deze mededelingen gaan er stemmen uit de vergadering op, 
die vragen waarom hiervan niet eerder kennis is gegeven. 
De voorzitter deelt mede, dat dit niet gedaan is, om de 
fusie-onderhandelingen niet in de war te sturen. 

Hierna wordt medegedeeld, dat het comité ruim r.200 in kas 
heeft. 

De volgende vergadering wordt bepaald op 2 Februari 1948. 

--------------------------------------~-------------------

Verzonden aan: Hfd. C.V.D. Den Haag. D-3. 
H.c. A-dam. 
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Hiermede heb ik det..eer,U beleefd 
te doen toekomen,een geschrift,hetwelk 
was aangeplakt aan een lantaarnpaal, 
staande aan de openbareweg ,Run-de ZZ te 
Emmer-Compascuum,gemeente Emmen, 

Nog enkele soortgelijke geschrif~ 
ten waren aangeplakt,in de nacht van 3 
o:p 4 November 1947.Door afscheuring 
zijn deze geschriften verwijderd. 

Wie deze geschriftem. heeft aan
géplakt,is niet bekend geworden. 
~Emmen,4 November 1947. 

'( . 

A A N 
Heer Hoofd van de Centrale 

Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

te 
(. ' s GRAVENRAGE. 
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In de nacht van 24 op 25 Ootober 1947 werden op de mu
ren van viaducten hier ter plaatse pamfletten aangeplakt,for
maat 24/35,met de volgende inhoud: 

INDONES IE 

ARBEIDERS EN INTELLECTUELEN 

Onder de mom van demooratie duikt het fascistische spook 
weer op : IN INDONESIE. 
De Nederlandse regering beweert) dat zij na het vestigen van 
het Nederlandse gezag in Indoneai~ onze bruine klassegenoten 
de demoera tie zal brengen. DIT IS NIET WAAR EN OOK NIET MOGE-
LIJK, want op een koloniale oorlog en op een gewelddadige I 

gezagsvestiging kan ' 
A L L E E N E E N K 0 L 0 N I A L. E 0 N D E R D R U K ::-! .. 

K I N G V 0 L G E N. 

De Nederlandse regering wil opnieuw de koloniale onderdruk
king van onze bruine makkers in Indoneaiö om de winst op 
OLIE1 RUBBER, TIN EN KOFFIE veilig/stellen. 
Daarvoor moet U hoge belasting betalen ! 
Daarvoor mogen Uw zonen in Indonesi~ sterven en bruine prole
tariërs vermoorden ! 
~arvoor moet U afzien van betere levensvoorwaarden ! 
Om de tegenstand te breken wordt reeds enige jaren op de brui-
ne werkers van Indonesi~ een hongerblokkade toegepast. ~ 
Dezelfde hongerblokkade die U kent van de jaren '44-'45 

Protesteert met ons tegen koloniale onderdrukking. 

Vormt aotie-oomite's in buurten en bedrijven en zoekt voeling 
met onze organisaDies. Activeert eigen verenigingen en orga
nisaties. it 

Zorg_voor demooratie in een zich noemende 
democratische wereld. 

Wekt agitatie en aoti.e. U hoort meer van ons. 

Actie-comité Indonesiä 

Vrije socialisten Vereniging 
communistenbond Spertacus 
Ned.Bond van Vrije socialisten. 

De onderstreepte zinnen waren rood gedrukt) 

>p 25 Ootober 1947 verzonden aan het 
roofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
;e s-Q_li_à V ~_}T H A G E. 

:n afschrift aan de Prooure~r-Generaal, 
'gd.Direoteur van Politie te • R N HEM. 
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UITTRE.KSEL 

·COMITE VAN INTELLECTUELEN 
.........................................................................•... , ............................. :.::·· .. ························ 

Örigineel in ----------------~----gp ____ ~-~-? _________________________________ :·-- Naam ---------------~~~~~-~-~~-~-~----~-?.?.~-~~"!!:~~~~----------
/ \ 

_ Volg nr. ______________ : _________ Ag, nr: ...... .220.52 ... ~---------- Aard van het stuk __ : __________________________________________________________ : __________ : ... : .. :_: _____ , ______ _ 

Afz. .. .. I. •.. D .•. A.m.s..t.~r_dam ________________ ,_______________________________ Datum 9~T0:~~47.c: ....... , ..... 

In de fij vari -orgaiiisatie·s die mede de boycot~a-ctie propageren,· heeft 
_zich. in de verslagpe:ri-ode een nieuw_ e gevoegd1 .ontstaan uit de samen
werk~ng van de NEDERLANDSE BOND-VAN-VRIJE SOciALISTEN (N.B.V.S.) de 
VRIJE -SOCI.AL.ISTEN :vERENIGING (V .s-.V.) en de .COMMUNISTENBO;ND SPAR1ACUS, 

!lamelij-k het: .. 
ACTIE COMITE INDONESIE~ 

Het ini tiat~ef _tot· de oprichting van dit c• Jmi te werd genomen in -de be-
stuursvergadering van de. N.B.v.s. d._.d • .-17 Aug.l947. , 

.Het- doel van /dit comi te is: de rOorlogsindustrie te verhinderen door het 
ontketenen van actie in de v~tale delen van industriem haven- en 
scheepswerven e-n metaalbed~ijven, waarbij van de veronderstelling wordt 
uitgegaan, dat: "indien _e·en yan deze tal\ken van nij~erheid begint, 
ook de anderen zul~en volg_en. u. -- - · _ · _ .. _ , 
Overeen$omstig een_ besluit van de -op 8 September j .1. genouden ver- · 
gadering, werd te Amst~rdam een ma.nifèst aangeplakt, waarin o.a. wordt 
opgewekt: 1\l&T ONS TE PROTESTEREN TEGEN DE KOLONIALE ONDERDRUKKING. ·. 

' ' - . ' . -

De -leiders van dit comité zijn van oordeel dat de C.P.N. en E.v.c. 
ev~nmin iri staat zijn om als st"i.tnulans van eeb massale doelt-reffende L. 

verzetsbeweging op te treden. 

/ 

Uitgetrokken d~or ................... !Jr ............................. , ......................... ---~--- Af~l./Sectie ___ _.AÇ_p_ ---·--······· ----· Datum _____ _lZ~*-0.~4.7 ... 
''-
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G e h e i m. Amsterdam, 15 September :állfl 

AOTIE-COMI~ INDONESim. 

"Na langdurige besprekingen over Indonesië wordt besloten 
"in samenwerking met de af'd. Junsterdam en met inschake
"ling van gelijkgezinde organisaties een landelijk actie
"oomité te stichten en een zo groot mogelijke activiteit 
"te ontplooien. Ons bestuur is van mening dat deze kolo
"niale oorlog, open~k of bedekt, nog slechts in zijn 
"beginstadium is." 

Bovenstaand uittreksel komt uit een overzicht van de 
alganene bestuursvergadering van de Nederlandse Bond van 
Vrije Socialisten dd. 17 Augustus· jl., opgenomen in het 
orgaan SOCIALISME VAN ONDER OP dd. 1 September jl. 

-----· ~_.,_,._...._.,.,....,.,.._~---...,.,.--••..,.-·~ .. ,._,..,.,~~·•~•-r·-··">- ...... ". •. ,._,. ... ,.""P.<',··••-o.•·"-•~··"'_.. • ...: 

Dat dit besluit resultaat heeft opgeleverd moge blijken 
uit een hieronder in afschrift volgende circulaire dd. 
6 September 1947, uitgaande van het Landelijk Actie CQ-
mité nd .. gevomd door de Vri e Sooial Va 
en, i . • ) de Nederlandse Bo e Soaia-

a en (!_~!:..ê.!J ëiï _ e .. ;>IIlilltJ!l_~~~~~~'!.: . 
• ~ •• > ..... 

"Aan onze landelijke verbindingen. 
"Waarde geestverwant, 
"Het wordt mee·r dan tijd dat de links-socialistische be
"weging in Nederland met kracht haar stem gaat laten ho
"ren in de gebeurtenissen in Indonesië. Daartoe hebben de 
"drie hie~oven genoemde organisaties e~ landelij~ a~
"tie-oom11?e sevo~, bestaande uit 12 ledeJ,L· die wil u 
"niet allen ZUilen noemen, maar die D állen zult kennen 
"als goede kameraden. Wij vragen dan ook Uw vertrouwen 
"en Uw volle medewerking. 
"Met ons zult ge ongetwijfeld van mening zijn dat er iets 
"moet gebeuren. Met on~ zul je ook van mening kunnen zijn 
"dat zeer belangrijke delen van het volk slechts wachten 
"op de stimulans om tot actie te komen. Belangrijke delen 
"van de burgerpers geven daarvan blijk. 
"Een comité van intellectuelen waaronder professoren en 
"zeer bekende so1Ir1j'V'ers· "ëfï Rû.nstenaars is zich aan het 
"voDmen dat zich op het standyunt stelt van steun aan 

~T~~!Hik a~~~~~<r~äf!i:~~~~~a~~<g.~:;~-~,~! 
ftO zÛlt met ons van mening kunnen zijn, dat de Nederland
"se regering als machtsapparaat een eenmaal ingeslagen 
"weg niet kan verlaten. Volgens de machtsverhoudingen zal 
"dez• oorlog, zo goed als iedere andere oorlog, tot het 
"bittere einde worden gevoerd. Tenzij het volk haar wil 
"anders bepaalt. Dit is alleen nog maar mogelijk met gro
"te acties. 

"Wi,j •••• 
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"Wij hebben gemeend deze te moeten ontketenen in Q,e vitall 
~delSQ x~ de industrie. Haven, scheepswerven en metaalbe
"drijven. Indien een van deze takken van nijverheid begint 
"hebben wij reden te veronderstellen dat ook de anderen voi
"gen. Want er is deining onder het volk, dat wacht op de daad 
"van enkele honderden. 

( 
"Wij geven daartoe onder de havenarbeiders van .Amsterdam en 
"Rotterdam t!~ maait~!~ uit met een daaraan verbonden verga

l· "dering. Maar we doen meêr. We gaan een pa~el!~ .. Wäai.!et=~ji · 
. V"uitgeven, gedrukt in meerdere kle~. rtrêrvan kun'e" '0' nu 

"reeds besteiiën;-'Ar-fiäê:1'"~d·é.,,.'S~Iaen die binnenkomen en de ao
"ti vi tei t die onze makkees kunnen ontplooien zullen we onze 
"actie bestendigen en uitbreiden. 
"Laten we zorgen niet te behoren bij de lamlendigen die bij 
"de pakken neerzitten, maar behoren bij hen, die het geweten 
"van het Nederlandse volk vertegenwoordigen en wakker schud
"den. 
"In Uw plaats van inwoning is dit rondschrijven ook verzon-
"den aan: •••••••••••• 
"Probeert U met hen een fàCtie-cg_~:i' .a:Y.Q:r!!L,!!l dat zich 
"regelmatig met ons in verbinding stelt • .Maar 1aat terstond 
"even horen of U persoonlijk deze aetie wilt ondersteunen. 
"Per ander couvert zenden wij U als drukwerk een of meerdere 
"steunlijsten, waarvan de daarop ve:rmelde penningmeester van 
"het comité precies weet waarheen deze steunlijst is gezon
"den. Deze lijsten moeten dus, al of niet met intekening, 
"aan hem worden teruggezonden. En wel zo spoedig mogelijk, 
"maar met een uiterste termijn van drie weken. 
"Meerdere steunlijsten moeten bij hem worden aangevraagd. 
"Gelden kunnen sleohus persoonlijk aan hem worden afgegeven 
"of per postwissel worden toegezanden. Ons comit' heef't 
"veel geld nodig. Wij rekenen daarom in alles op Uw#medewer
"king. Kameraadschappelijke groeten, voor het comite, Th.Hars
"man." - -.--

Aan bestuursleden vaardit landelijk comité werden geleverd 
door: 

v.s.v. 
N.B.v.s. 
Spartacue 

te weten: 

v.s.v. 

N.B.v.s. 

4 man 
4 man 
2 man, 

Stevens 
Jansen (uit Haarlem) 
Daniëls 
Klunder 

Harsman 
Schmaltz 
Priem 
N.N. (om redenen, die u zult kunnen billijken, 

( ~1.~~ z E!.J!.~.~~-~J:.~~--9.ES~B~~!~ett.~?-;S 8! • 
Spartacus 
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Nansink 
Krug. 

Behoudens JANSEN zijn al deze bestuursleden te Amsterd~ woon
achtig. Personalia en functieverdeling zijn als volgt: 

Voorzitter: ]'NANSINK,. Petrus Engbart Jacobus, geboren te 
Amsterdam, 3o Augustus l9o7, varensgezel; 

secretaris; 7-HARSMAN, Theedoor Willem, geboren te Amsterdam, 
l5 Januari l9o5, lederwarenfabrilant; 

penningmeester~SCHMAL'l'Z, Johannes Gerardus, geboren te Am
sterdam, ll Februari l895, emballeur; 

leden: /'STEVENS, Dirk, geboren te .Amsterdam, 25 Juli 
1886, hoofdmonteur Telefoondienst; 
JANSEN te Haarlem.; ·' . 

Á';-1'"~1rui& KROG,- geboren te Amsterdam, 2o Mei l9o8, 
lood- en zinkwerker; 

1[ /YJ/. D.ANIILS, George .Antonius, geboren te .AmsterdaJil, 
31 October l9o3. employe H.P.M.; 

k.,#I".KLUNDER, Klaas, geboren te Hogezand, 9 .Uecan
ber.la.96,, .. machinebankwerker; 

....t. PRIEM, Caspe_r Jos.eph, geboren te Amsterdam, 
/ 5 Augustus l885, meteropnemer G.E.B.; en 

N.N. 

Op een dd. 8 dezer gehouden bestuursvergadering werd besloten 
geen »amfl.!.1L..~t,..,.uit .. :t~ ... ga:.vaR, doch over te gaan tot 
het laten drukken van plakstroken, waarvan de definitieve 
te:kst zou wo:t'äêfi vassegêsté'!d o:rs tl\s vergadering van vem.oede
lijk 15 Sept6mber 1947. Deze stroken zouden dan op een gecom
bineerde ledenvergadering der drie organisaties, te houden 
op 19 Septamber a.s., aan de bezoekers worden uitgereikt, met 
de opdracht deze _!~..!2J.~!~~L .. ê.-,~!..,~ 
HARSMAN zou zich met buitenlandse zuster-organisaties in ver
binding stellen om vandaar financiële steun voor een en ander 
te krijgen. 
--------------------------------------------------------------
VERZONDEN AAN: Hfd. C. V.D., Haag. F.2. 


