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v rr ~ VERTROUWELIJK C"f, ~ 3 ~11· 1f 

Verbinding: No.l2 I i2 April :·13 APR. 1951 · 

y ACD/ ;o . oss.7A/26 
· O~derwerp: W . M.~.A.CONVENTS. 

B. O.S. van 7 Maar~ 19?1 
No • .Lul 'i42 M.v.B.Z. 

Naar aanleiding van nevenvermeld senrijven wordt 
medegedeeld, dat ten aanzien van het verblijf te Sche
venlngen van de voorzitter-secretaris van het A.O.S., 

Willy Marcel Pieter Antoon CONVENTS, geboren te 
Boom (B.) 21 October 1910, machinis~ ter koopvaardij, 
w nende Beeldhouwerstraat 24 te Antwerpen, ~een nadere 

jzonderheden bekend zijn geworden. (einde) 



I. D. No. 287 

V·'RTROU'.!ELIJK 

. Betreft: W. H . P .A. Conv ents . 

~ ~- 9 MRl1951 

ACD/ ' a~ 'tL. I 1---=------s Ö I. .... J I~ 1 

4 

• 

00 f Met betrekking tot het geste l de in Uw brief 

No.l01742, d.d. 5 rviaart 1951 , betreffende de bekende 

W. H. P . A . Convents vl ordt ber icht , dat te di en aanz ien ge en 

nadere inlichtinge n verstrekt kunnen worden. Einde . 
~ 

Aan B. V.D. 

~~~·14 
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...._ 7 MRT. 195 : 
MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 
9 s-Gravenhage, 5 rt 1951. 

Noe : B101742 

Betr.: W.M.P.A.Convents 

V AV 

Te ·Uwer in~ormatie moge ik U berichten, dat van be
trouwbare zijde bericht werd ontvangen, dat de voorzitter
secretaris van het A.o.s., Willy Marcel .Pieter Antoon 
Convents, geboren te Boom (B), 21-10-1910 1 Belg, wonende 
te AntWêrpen, Beeldhouwerstraat 24, zeemaohinist, die op 
het op 9 en 10 December 1950 te Rotterdam gehouden O.VoB.
congres tegenwoordig was en bet woord voerde, tevens in 
Scheveningen is geweest, waar hij waarschijnlijk de be-
kende Koning of Drenth heeft bezocht. · · 

In een eind December 1950 - · begin Januari 1951 door 
·het A.o.s. te Antwerpen verspreid vlugschrift, gaf Con
vents een kort verslag van zijn reis naar Nederland, waar
bij hij melding maakte van het feit, dat hij zowel ~n 
Scheveningen als in Rotterdam werd geschaduwd door een 
hem onbekend gebleven persoon. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten, 
of U omtrent het vorenstaande nog nadere bijzonderheden 
bekend zijn. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
's - GRAVE N HA GE. 

eveneens aan: 
H.C.v .P . Rotterdam 

HET HOOFD VAN DE DIENSTe 
{L Namens deze, 

7 VJ' 

·J G c-,..bl-
·- - ''-- .J.,. • Ao 
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No: 22·- DIENSTGEHEIM.- 19 Januari 1951.-
6_/v" / 

~f'.-'j>.l ~V:~/ . J 4' / 
Onderwerp: "Het 11fh.Q.§.." te 11

9 --?J"J - & . / - -~ 

Bij lagen 

X I 

Antwerpen".- t?tl. L- _, ~~ 
tt f . .lfJ -og . / 2 4 JAN. 1951 I 

I Aal/ /P;lf~ één.-

A A N ;ê_.-.,2.-

V A N W.---
Hierbijgaand heb ik de eer U te doen 

toekomen, afschrift van een gestencild pamflet, he~velk 
einde December 1950, op ruime schaal onder de zeelieden 
te Antwerpen werd verspreid.-

Uit de inhoud daarvan moge U blijken, dat de voor
zitter/secretaris van het A.O.S. -de reeds in de bijlage 
van dezerzijds schrijven, No:9, d.d.lO Januari 1948, gesig
naleerde: CONVENTS, Will.y Marcel Pieter Antoon-;--gëb. te 
Boom(B.)21.10.1910, Belg, Zee-machinist, wonende te Antwer
pen, Beeldhouwerstraat 24 - die blijkens de publicatie op 
de vóór-pagina van het orgaan van het "Verbond van Bedrijf 
organisaties" (O.V.B.) "NIEUllE STRIJD': No:l9 van 25 Decem
ber 1950, op het op 9- en 10 December j .1. te Rotterdam ge- · 
houden O.V.B.-Congres tegenwoordig was en het woord voerde, 
blijkbaar toen tevens in Scheveningen is geweest.-, 

Voorts moge U daaruit blijken, dat CONVENTS bij 
terugkeer te Antwerpen, in dé avond van 12 December j .1. 
door een Inspecteur van de Gerechtelijke Politie aldaar, 
werd aangesproken en ondervraagd. 

Ofschoon mij omtrent de reden hiertoe,op heden 
nog niets naders bekend is, meen ik toch - althans indien 
dit geschiedde in verband met het bezoek van CONVENTS aan 
Nederland - te moeten betwijfelen, of daarmede wel een ver
standige daad werd gesteld. 

Met betrekking tot de redenen, die tot bedoelde 
ondervraging van CONVENTS door de Gerechtelijke Politie, 
aanleiding gaven, hoop ik bij een eerstvolgend bezoek aan 
"RIVAL" iets naders te vernemen, waaromtrent U dan bij aan
vullend schrijven zal worden bericht".-



Telef: 336265. 

A F S C H R I F T.

ALGEJ.VlEEN ONAFHANKELIJK SYNDIKAAT. 
==== ======== ==================== 
De Waghe~akerestraat 19, Antwerpen - P.G. R.454698. 

-------------------------------------------------------------------------------
De geheimzinnige arrestatie van Kd.CONVENTS, na deel te hebben genomen 

aan een buitenlandse Zeeliedencongres, heeft opnieuw onze aandacht op de 
gebeurtenissen in Be l gië gevestigd. 

Wat er pr ecies gebeurt, valt slechts te gissen. Maar de strijd om de on
afhankelijke syndikale beweging, die reeds zovel offers gekost heeft, s 
nu toch in een nieuw stadium te komen. Het Algemeen Onafhandelijke Syndi
kaat dat men zo dikwijls naar het weerlicht wenste, schijnt nu i n de be
langstelling van ~ spionnen te komen staan. Bij het verlaten van SCHEVE
NINGEN, werd door CONVENTS opgemerkt dat hij geschaduwd werd, door iemand 
die h1j nog steeds wenst te kennen. Dit gebeurde ook te ROTTERDAJvi en te 
AN~VERPEN. Dinsdagavond, 12 December, scheen hij verlost van deze vrolijke 
vre1nden, ware het niet dat opeens een soort ceremoniemeester, met een 
glimlach op het gelaat, op klagende toon mededeelde, dat hij in gezelschap 
was van een inspecteur van de Gerechtelijke 0 ·drachten, en de eenzelvig-

~heidskaart van CONVENTS verlangde. Vermoedeli~k dachten deze heren(?) dat 
CONVENTS exterogen had opgelopen, vermits zij hem verhinderden om verder 
te gaan. Als het tegen de Zeelieden gaat zijn de Reders het eens met deze 
heren, altijd roerend eens, zijx mogen zich in het kamp der collaboratie 
of in dit der zegezegde democra tie bevinden! 

Dat zij echter dit in acht nemen: het geduld van het zeevolk loopt ten 
~ einde. Zo de regering en de reders niet onmiddellijk de eisen door de zee

lieden gesteld, goedkeuren, dan is het zeevolk vast besloten, alle midde
len aan te wenden om zijn rechten te verkrijgen! 

Reeds bij het bekendmaken van de verlaging der lonen en de verslechting 
der arbeidsvoorwaarden, gelukte het de syndikale leiding(?) nauwelijks de 
staking te vermijden. 

Maar alles laat voorzien dat de zeelieden en nu vooral, dat zij het 
dewoord kennen, niet langer met zich zullen laten sollen. 

Zij zullen met het A.O.S.het lot zelf in handen nemen. Zij hebben er g 
noeg van om zich nog langer door de syndikale mislèiders met een zoet lij 
je te laten naar huis sturen, want meer en meer wordt het zeevolk zich be
wust dat de oude vormen van syndikale strijd steeds tegen hen uitvallen. 

Het wil dms de nieuwe weg der bedrijfsorganisatie op. Het wil de strijd 4t tegen de Reders opnemen en dat men dan niet komt aandragen met de concur
- rentie of met de belangen der nationale economie. 

Als de nationale economie, in de persoon van Minister Seghers, niet het 
minste belang stelt in de toestanden van het zeevolk, dan is er ook geen 
enkele reden, waarom het zeevolk zich zou bekommeren om de belangen van 
de Reders. 

Laat dit een laatste verwittiging zijn aan allen! 
Het Zeevolk is bereid tot het uiterste te gaan tot het verkrijgen van 

het inwilligen zijner gerechtvaardigde eisen! 
Het woord is thans aan Minister Seghers. De Internationale Solidariteit 

van vier landen is toegezegd. Provocatie of arresaatie zal hier niet hel
pen, het geduld van het zeevolk is uitgeput; door Kà.CONVENTS werd de 
laatste...l!lê:.and het nodige gedaan, zowel in binnen- als buitenland, om de 
stri"d voor het zeevolk volledig te doen slagen. 

MRm En men weet het, er is slechts een vonk nodig om het ganse vat bus
yxuit, dat gereed ligt, te doen ontploffen! 

Kameraden Zeelieden, tekent onze lijsten voor de uitbetaling der Pool
gelden door het A.o.s. of de Pool zelf! 

Verantw. uitgever en drukker: M.Convents, De Waghemakerestr.l9, Antwerpen. 
Antwerpen, 28 December 1950.-

-------------------------------------------------------------------------
Voor eensluidend afschrmft. 

w.-



B. 
D.A./1-067/.1. 831. 

r 
- Uw nota 97404/CB0/641 ~d. 17-1-1&51. 

Ih heb met voldoening de inlichtingen in uw 
nota van 17 Ja11uari vermeld, ge:Ezen. 

Jat betreft Vt.ïRBECICllN (of ,VÄ~EI~) Georges, 
Prosper, hij is geboren te Tourcoing (Frankrijk) op 
21-8-18~6 en niet op 14-8-1898 zoals bij vergissing 
in zekere stukken werd vermeld • 

. mderzijds, werd irtderdaad in Juni 1948 mede
gedeeld dat V:~REECILi]}l~, uit de 3elgische Trotsky stische 
Partij getreden was. ,{ij kunnen echter niet met zeker
heid de juiste duur van deze verwij de ring bepalen, gezi 
op dit ogenblik Vi~REECKEN ziek geworden is en alle acti
viteit zowel politieke als syndicale heeft stopgezet. 

De 5 Februari 1951. 



• NOTA 
Van: KARA 

Op 17.1.1951 werd aan Spil brief 97404/CBS/641 
geschreven, waarin hem de inhoud van nr. B 97404 
dd . 9.1.1951 betr. VEREECKEN werd medegedeeld. 
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co 97404 

copy voor ·on 1081 

H.B. 

: B 97404 ' VERfROUWELIJK 
Betr.g G. Vereecken (21-8-1886) 

AV 4 

Naar aanleiding van het schrijven van Spil D.A./1-
067/W.741, d.d. 10 November 1950 bericht ik U, dat niet 
bekend is geworden, welke syndicale bijeenkomst is be
doeld met het <in dit achrijven gemelde in Nederland te '· 
houden congres. 

Gezien de trotskyistisehe mentaliteit van ·Vereecken 
werd dezerzijds het meest waarschijnlijk geacht, dat met 
dit congres zou worden bedoeld het congres van het Onaf
hankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties - O.V.B., dat 
op 9 en 10 December 1950 te Rotterdam werd gehouden. 

Het is echter gebleken, dat Vereecken niet op dit 
congres aanwe:~dg is geweest. · 

De enige buitenlandse afgevaárdigde was de U beken
de Convents, Willy Marcel Pieter 1L~toon, geboren te Boom, 
21-iö-1910 9 wonende te Antwerpen, Beeldhouwerstraat 24. 

Ik moge nog opmerken, dat mij eerder door Spil was 
bericht 9 dat Georges Prosper Vereecken, geboren te Tour
coing (B.), 14-8-1898, taxichauffeur 7 wonende te Brussel, 
Place Madou 5, optrad als een van de leiders van de Bel
gische Trotsky'iatische Partijo In het Belgisch Maandover
zicht noo 6 ván 1948 werd echt~r gemeld, dat Vereecken,
GoP., uit deze partij was getreden • 

Gaarne zal ik vernemen of laatstgenoemde Vereecken 
met de thans door ·Spil gemelde Georges Vereecken {ge
boren 21-8-1896) is te vereenzelvigen; in welk geval ik 
het op prijs zal stellen te vernemen, welke persoonsge
gevena als de juiste moeten worden beschouwd. 

BV ~.B. 9 Januari 1950. 

fl1 
.1< 
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B. 
D.A./l-067 j.V. 741 

Voorwerp : Syndicale Vergadering in 

Er wordt mij medegedeeld dat in de v.ergadering van 
het 11 Syndicat Autonome des ouvriers dL1 Trans:port" dat 

·[r.Çt~ ~ ~:o;~~~~e~e~~r~~ ~~t~~~~c~~~~u1;~a~~~fjk)~~~E~~~: 
v ~~ 1896, voorzitter Vàn het syndicaat, zou gezegd hebben 

dat er eerstdaags een syndicaal congrès in 1·1ederland zou 
gehou.den. worden. 

Gezien Vj!:REECI<:EN, bekend staat als trotskyst, is 
het mogelijk dat het congres WE:J,arv.::.m spri:ike tot · een 
vergd.àering Vd.1l and.rchistische of trotskystische ele
menten zou kunnen d.angezien. 

' 
Het zou mij dan ook ten zeerste verheugen inoien 

u mij eventueel alle nuttide inlichtingen, betreffende 
dit congres en oelaHghebbenden, zou willen mededelen. 

De 10 november 1950. 
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Aan KA.RA (voor doorzendjng .naar SPi\) 
00 96205 van H.B. 

I'lo. : B 96205 
oopy voor OD 831 .. 

etr.: A.N.B.Z. " " 1689 

AV 6 
1081 

i.j wel'd van betrouwbare ziJdé bérioht, dat mat Jahulp 
van A.N.B.Z.-E.v.c.-runct·onarissan getracht v1oxdt in Bel
g~ e een Eellheidssyndicaat op te richten. iüs een der Merbij 
op . de voorgrond t:r:edende personen werd genoemd een zekere 
s:tksma of storiksma,--een lid van de C.P.N •• oeze persoon v1as 
enige tijd geleden nog l~d van het Onafhankelijk syndicaat 
en is tengevolge van oomi:nunj.sti scha agi te.tf_o u5. t deze organi
satie geroyeerd. Ia j zou thans nog in Antwe.rpen ve.rtoeven. 

vermoedel1jk zal met het E nh&idssyndioaat worden be
doeld het onlangs opgerichte Verbond van Eenheids oYndioaten 
1n nelgie. 

Jlilet S1.ksma of S1ar1ksma zal \iaa:rschijnli.Jk worden aange
du~d: l{end:rik vallam §i&.rsema, geb. ·te Amsterdam, 27·10-1894, 
wonende te iUD.sterdam, Balistraat 137-I, die eertijds reeds 
1n BelgiG heeft ve~toefd. 

Gaarne zal ik vernomen tot ~elke opmerkingen het voren
staande ~pil aaule5d1ng geett. 

U.B., 30 Novamber 1950. 



-? ROCUREUR-GENERAAL A 
./'FGD. DIRECT EUR VAN POLITIE / 

,· TE 'S-HERTOGENBOSCH 

No. Ka.b • -485 • 

Bï;l. 1. 

Belrelfende: E. T. F . te .Antwerpen. 

Hiernevens heb ik de eer Uhoog
edelge strenge te do en toekomen een 
exemplaar van door de Eenhe ids
:&:ederatie te 
fletten. 

Den Heer Hoofd van 
Veilighe idsdienst, 
Javastraat 68, 
' s-G~l.A VENRliGE • 

Lw 5178 - 1000- 19i9 



De erom, Gust De Muynck en 

OVERTROEVEN GOEBBELS 
Woedend, . razendzot zijn ze geworden, de knechten van de dollar, de paljassen van Wall Street. Ja, de oude 

liga-helden zijn arm in arm met Rome en h et kapitalisme ten velde getrokken tegen de vrede, tegen het communisme. 

«Wapens, atoom- en waterstofbommen», roepen zij, <<want ·wij voelen ons bedreigd.! ». Inderdaad, zij voelen zich, 
samen met hun meesters, bedrëigd door de vrede, bedreigd door de groeiende bewustwording van d~ arbeidersklasse: 
bedreigd voelen zij zich in hun vetbetaalde positie, en om die te redden, om HUN positie te redden, moet de mensheid 
in een nieuwe oorlog gesleurd worden. 

De Keyzer, in het blad « De Werker », en De Crom in « De Haven », hebben ganse bladzijden gebruikt om hun 
schrik af te koelen en om te tracbten aan te tonen dat men de wapens, die men kortelings naar onze haven zal brengen, 
door de dokwerkers moeten gelost wordèn. -

De gele vakbondbonzen zi jn akkoord met de wapenleveringen, maar wat zij NIET zeggen is, dat zij dan ook akkoord 
zijn met de politiek der C.V.P.-regering die deze wapens laat komen met de verhoogde belastingen, met de lage werk
lozensteun, met de lage lonen zonder dewelke de wapens niet kunnen betaald worden. 

Het is dus duidelijk, kameraden dokwerkers : de strijd voor de vrede is tevens de strijd om het brood, de strijd 
om de verhoging van· onze koopkrac9t. 

HET WORDT TEN ANDERE HÖOG TIJD DAT WIJ DE KWESTIE DER LAGE LONEN EENS TER BEHANDELING 

NEMEN. Daarover zwijgen de dollardemocraten als vermoord, eveneens als ze geen woord meer reppen over de 
algemene staking tegèn de terugkeer ·van Leopold III. In woorden· zijn ze er wel tegen (otndat ze niet anders kunnen), 
maar ... daden, mijnheren! · 

HOE STAAT HET DUS MET .DE LONEN DER DOKWERKERS? 

De kwestie van een directe loonsverhaging stelt zich vandaag! Want dank zij de Amerikaanse hulp doen de prijzen 
de laatste tijd niet anders dan dalen (volgens De Crom) en de werkloosheid neemt met de dag af (ook volgens De Crom 
en Compagnie). · 

.Doch de arbeiders weten beter ! Niettegenstaande álle Amerikaanse « giften » worden de armoede en de ellende 
steeds groter bij de arbeidersklasse. Dit geldt natuurlijk niet voor de gele vakbondbonzen, die allang niet meer tot de 
werkende klasse behoren. De vakbondbonzen zitten bij de kas. Niemand van de werkers heeft controle en geen kat 
weet wat die heren aan lonen en ~< bijzondere » onkosten opstrijken. Wat elke dokwerker wel weet, is dat de verplaat
singen van de here~ gebeuren met prachtige Lincolnèars en het is best mogelijk dat dit die fa~euze Amerikaanse 
« giften » zijn. 

DE DOKWERKERS W_ORDEN HET WACHTEN MOE ! 

Hun lone~ dienen aangepast te worden en als eerste stap eisen we 

10 o/o LOONSVERHOGING 

Deze eis is in alle opzichten rechtvaardig en direct te verwezenlijken. 

De gele vakbondleiders geven alle dagen toe in « De Volksgazet », dat het leven maar steeds duurder wordt. Wel,
aan dan, heren, waarop gewacht ? Gaat ge morgen weer uitschreeuwen dat dit een eis js van het « Cominform » ? 

DOKWERKERS ! 

Of wij zullen morgen ' naar de slachtvelden gedreven worden en kreperen ! 

Of wij eisen loonsverhoging, wat betekent minder bewapening, 

Voor het Actiecomité is het klaar ! 

Hoger lonen Meer k_oopkracht - LEVEN - Geen miserie 

Geen· kanonnen, maar boter 

HET ACTIECOMITE. 
aangesloten bij de BELGISCHE VERENIGING 

VOOR DE VERDEDIGING VAN DE VREDE 

Frans Van den Branden, Terlistraat, 8, Antwerpen . Drukkerij N. V . SPP.. Kaze r nestraat, 33. Brussel. 
Verant. uitg.-ops teller : Een beheerder : FRANCIS LATOIR, 32, Spiraallaan, St-Lambrechts-Woluwe 
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Q. y. Q· 
OPGB.E&O ===-=== Breda, 9 April 1948~ 

No:lZ§/-48-Geheim. 
....14 t. :'P.. !948 -

Onderwerp:"Intern.Bedrijfskernen". AC . JJ.t5~ 

Bij lagen één. 

--
IUPEAU B 
1 5 APR 1948 

Hierbij gaand heb ik de eer U. H.E. G. te doen toe
komen, een exemplaar van het te Antwerpen verschenen tweede 
nummer van "De Vrijt: Arbeider", orgaan voor 11 Internationale 
Bedrijfskernen". 

Dit nmmmer werd op 14 Maart j.l.,voornamelijk onder 
de havenarbeiders te Antwerpen verspreid. 

Enige tijd geleden had ik in verband met aangelegen
heden "De Vrije Arbeider" betreffende, een onderhoud met het 
betrokken afdelingshoofd van Uw dienst, waarbij deze als zijn 
mening weergaf, dat het te Antwerpen op 7 Februari 1948 ver
schenen eerste nummer van bedoeld blad, hetwelk ik U toezond 

:} ]bij d. z. schrijven,No :86/-48-Gehe im ,d. d .21 F'ebruari 1948, te 
Amsterdam zou zijn samengesteld en gestencil~. --- · 

-
~ 7-R (""" Volgens de thans ontvangen mededelingen van de dienst 
I g ·~ - an "La.bile", moet met een aan zekerheid grenzende waarschijn 

lijkheid echter worden aangenomen, dat het hierbijgaande,No:2 
an genoemd blad te Antwerpen werd samengesteld en ten huize l an de daarondervermelde verantwoordelijk ui gever: L. VICTOR 
paarstraat 22 te Antwerpen werd gestencild. 

A a n 

Men grondt deze veronderstelling op het feit, dat een 
tweetal vrienden van L.VICTOR, op een avond in de week van 
8- 13 Maart j.l. aan een derde persoon mededeelden, dat zij 
dien avond aan de woning van VICTOR werden verwacht, teneinde 
dezen bij het stencilen van "De Vrije Arbeider" behulpzaam te 
zijn. 

Voorts is te Antwerpen nog geblek~n, dat h~t clubj,e 
personen, dat aldaar geacht wordt tot de Internat1onaf.e Be
drijfskernen" te behoren, in ernstige mate met financiele 
moeilijkheden heeft te kampen, als ~evolg waarvan een zeer 
onregelmatige uitgave van het blad 'De Vrije Arbeider" wordt 
verwacht." 

w. 
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Voor dé lesers 1 die. Z10h reedb 
de3e vra~g gesteld hebten, zul
len wij tre.chten een z~o klaa-r 
mo6elijk be &ld . te bC lleiJp~u t~u 
~anóien van het doel, he~ w~~en 
en de taak de~pr organisétie'&• 
ln de ni~er luwe~de str~jd, 
gevoerd door . de bezittGnQe kla~
ae tege.iJ, de raet be<~ittapde, 
kwam biJ de arbei.;lerb .het i.u
zi.cil t,. de , a.ood z aaJr <l$..l.e Kre.c.u t.eu 
te bundelen (org lllibe~r~.n) t · 
Uit dit. inzièllt v 1ll krashten 
groepeering, groeiden da~ de 
vakorganisatie 1 s. In oor9p:ro!lg 
dus strijdorganen der d~Oeiders; 
verwerden zij - door geb :'alt aan 
bewustzijn, het in htnde~ ~~~en 
van den strijd en het bfi.1schil~
kingsrecht aan zich lli.ilt het ka
pitalisme co~»romiteerende.~~i~ 
ders - tot doodgewone verzeke
ringsbureaux en . erber tut e,n 
rem in den ontvoogdi.u.6st.rij(l. de• 
on.treclüe werkers. ~-~a.a.r zich de 
beheersching van het ecouomische 
leven nu ln g.,nsch ander~· vormen 
en verhoH.di.n.:;;en voordoet, is het 
ook: uu noodz _,kelijk dit de kle-e• 
sestrijd gevoerè gevoerd word 

. met nieuwe methoden en organiia• 
t ievo rnen. 
W~ar voorheen den etrijd gevoer4 
werd tegen het initiatiet van 
den private bezitter ; bevind d~ 
~rheider zieh nu ... in de.n strijQ., 
altijd direct tegen. 1 de in den 
staat gèoeutre.liaeerde m .• cht vau 
de gehe&le b~zitteude k1~sae, 
~~begrepen zijn eigen zgz. strijd 
órganisa.tie (vakor[pnisatie).. · 
DlJ.r ~e v~kcrrg1niaatie's d~s 
r&e~~door haar Gomgro~is met 
h~t ~ talisme 1· de spelre~els 
d~r Ü~f•sende klas$e a~nv aard.t 
en be~'~. de oude vormen p~opa• 
geert;.- •rdt de arbeideruklasse 

1 • -- - "- ·- ~- .... , "" 'hQ_f lt~ er ,;-

J 
;' 

de veruieti~!ug dezer en hare 
verv · ~ugiug dÇ: or ee.u lf!enschwaa:r 
dige s~enle~ing te betrachten 
Jet zoeken d~r klasse naar deze 
n:i,euwe vorn1e* van st"rijd en or
g.nü::satie ge~; eurd t Alhoewel 
nog niet lüa~r en •vast omlijnd 
in de geeste~ der werkers, wij
zen vele :pha\$en. uit den k.lass~
strijd erop .J.at het begrip aan
wezig en gr~e~ende is • 
··et · doel del.· bedrijfskernen is 
u dit begr~p levend te houden6 
n wezen zi~u h f:; t re11olutionnai -~ 
e prop~g-a.rt~akernen voor ä.e 
dee dat : ide bevrijding der ar
eiders h~F werk der arbeiders 

zelve is à.JJor eigen vonneh van 
trijd en :Organisatie. . 
e t 10.k de·r bedr~jfskernen is 

· .US , .Stuwing en voorl.ichting 
~ ~e arbeiders na1r het zelf

d~n~en, voele:n en wille:J. i tel}. 
ini!e de geestelijke en me.ter1·

ee~e bevrijding. van de werkers: 
ç>6r middel van een soola1:i..z· .. 
t~eche maatschappij 1 te béwerk·
-telligen. 
~eze kernen kunnen.en ~oeten .. 
~evotmd worden op 1eder bedr1Jf 
~f bedrijfatak 1 waar ·verschil
l,ende arbeiders 1 reed.s 'in volle 
tnzioht de idee en het willen 

~
ragen naar een socialistisch0 

. emmenscha.p. 
.,n sQme-nwerking met kernen uit 
~e verschillende bedrijven zul•en .deze kgmeraden de taak van 
propJga.nda en voorlicht~nf?.: ~;~ 
c.,e richting der zelfa.ct1v~te1t.> 
~n volle overgave op zich nemen. 
Zij zullen acti-veeren, -opdat 
hun bedrijfsmakker~ verder en 
bewuster het zelf-initiatief 'n het zelf-beschikkingsrechtJ 
sl& een eerste noodwendigheid 
in den bevrijdingstrijd v e.n het 
k~nitalistische wanbeheer, zul-

l 
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Q. y_. Q. 
====:::== Breda, 12 MaaTt 1948. - ~ 

No: 116/-48-Geheim. 1 8.MRZ 194ö 

Onderwerp: "Verslag vergadering 

A a n 

"Eénheid-Transport-Federatie" 
te Antwerpen." BUREAU B 

IJ • ~" ~J 

Hiermede moge ik U.H.E.G.berichten, dat 
mij - met betrekking tot bovenvermeld onderwerp - te AntvJer
pen, door "Labile", de volgende gegevens werden verstrekt: 

"Op Woensdag, 3 Maart 1948,werd te Antwerpen in het 
lokaal van de "Eenheid-Transport-Federatie"(E.T.F.) gevestigd 
Klapdorp,Nr:68, een openbare vergadering belegd, waarop het 
woord werd gevoerd door: 

)( I le.-C 0 N V E N T S, Willy Marcel Pieter Antoon,geboren 
te Boom, 21 October 1910, Belg, Zee-machinist, wo
nende te Antwerpen, Beeldhouwerstraat, Nr:24, en 

/ I 2e.-T R 0 N C K 0 E, Franciscus Xaverius, geboren te 
Rupelmonde, 3 September 1909, Belg, kantoorbedien
de, wonende te Antwerpen, Marnixstraat,Nr:24. 

Deze vergadering werd aangekondigd doormiddel van 
pamfletten, ?.ie aan het aanwervingslokaal voor Zee-lieden, 
aan de It~lielei 149 te Antwerpen, door voornoemde CONVENTS 
werden uitgedeeld. 

Volgens de inhoud van deze pamfletten, zou de ver
gadering om 19.30 uur aanvangen, doch het was reeds ruim 20 
uur, vooraleer voornoemde TRONCKOE, voor een 65-t~l aanwezi
gen, betstaande uit zeelieden en bmnnenschippers, de bijeen
komst opende. 

Na de aanwezigen te hebben bedankt voor hun opkomst, 
wijst hij op het feit, dat de E.T.F.protest heeft ingediend 
bij de bevoegde Minister en eveneens bij de Zeemanspool, te
gen de samenstel~ing van de paritaire commissie voor de Bin
nenscheepvaart.(zie ook het artikel"Wij Protesteren" in het 

1 blad "De Eendracht" van F'ebruari 1948, U toes;ezonden bij d. z. 
~~~~b~schrijven,No:l10/-48-Geheim,d.d.8 Maart 1948).-

J TRONCKOE spreekt schande over het feit, dat alle le-
den van deze commissie mensen zijn buiten het "vak", dus geen 
zeelieden of schippers. Hij vraagt zich af, hoe deze mensen, 
die de noden en ware toestanden niet kennen, beslissingen 
nen nemen ten gunste van de schippers en zeelieden. 

De Heer Hoofd van de ~·Y·Q· Vervolgens 

J a v a s t r a a t, 68. 
's-G RAVEN HA G E. ============-====;==;== 
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Vervolgens beklemtoont hij nog eens de eisen van de 
E.T.F., te weten: 

a.- Toepassing van AB uren week, welke tot op heden niet 
wordt nageleefd. Hij haalt hier voorbeelden aan van 
stewards, dme tot 70 uren per week moeten arbeiden. 

b.- Aanpassing van de lonen van de vrouwen, werkzaam op 
lleine schepen, en 

c.- Toepassing van de Zondagsrust. 

Spreker brengt scherpe critiek uit op de reders en 
patroons, die in plaats van een hele dag rust te geven, soms 
maar enige uren toekennen, om dan tijdens die rust-uren nog 
opdrachten te geven voor het verrichten van allerlei bood
schappen. Hij waarschuwt tegen deze praetijken en vraagt een 
krachtig optreden van de zeelieden en schippers zelf. 

Daarna wordt het woord verleend aan CONVENTS voornoemd 
die begint met zijn teleurstelling uit te spreken over de ge
ringe opkomst der aanwezigen, daar het hier toch een openbare 
vergadering geldt. Voorts spreekt hij de hoop uit, dat onder 
de aanwezigen ook vertegenwoordigers van de "syndicale lei
ders van de kleurpartijen" zijn, om na zijn spreekbeurt, met 
hem in het debat te treden. · 

Aan de hand van een aantal cijfers, schetst hij de ve 
houdingen van de lonen van de zielieden en de schippers, die 
in 1919 golden en thans worden uitbetaald. Hij meent hieruit 
te moeten besluiten, dat de levensduurte meer van 10 maal is 
gestegen, terwijl het bedrag der huidige lonen daar vér bene
den is gebleven.Tevens wijst hij op het feit, dat ia 1919 een 
pond sterling gerekend werd aan 50 francs en hoe de patroons 
hebben getracht dit te brengen op 35 francs.Alleen door de 
i~tensieve actie van de zeelieden, is een no~ gro~tere afglij 
ding voorkomen kunnen worden. 

Later werd getracht, aldus spreker, de zeelieden aan 
het werk te zetten op Duitse schepen en het pond-sterling te 
berekenen tegen 40 francs. Vele zeelieden lieten zich door 
deze manoeuvres misleiden en gingen onder die voorwaarden 
varen, waarmede zij - naar sprekers' mening - een slechte 
hebben gediend. er 

SprekeD wijst vervolgens op het feit, dat/Ei~ reeds in 
de jaren ná de oorlog 1914-1918, werd gesproken over de 48-
urige werkweek en hoe aan dit probleem toen reeds internatio
nale bijeenkomsten werden gewijd, onder meer te Duisburg,ter
wijl thans, dertig jaren later, deze eis voor de zeelieden 
en schip_pers, nog steeds niet is ingewilligd. 

In 1936 tijdens de grote werkstakingen aan de haven 
te Antwerpen en elders, werden de zeelieden door hun syndical 
leiders kalm gehouden en lam-geslagen, door hen vrees aan te 
jagen voor een economische crisis,die -volgens bedoelde lei
ders, niet geschikt zou zijn, om vanwege de zeelieden en de 
schippers; een actie in te zetten. 

In 1940 - vervolgt spreker - werden van de zeelieden 
de grootste opofferingen gevraagd en alsdan werden ook aller
lei beloften gedaan, o.m.dat alle zeelieden na de oorlog, 
staatsbedienden zouden worden. 

Met 



., 

• 

• 

- 3.-

Met verheffing van stem, roept spreker uit, dat hij 
tijdens de oorlog in Engeland, de belangen van de zeelieden 
reeds heeft verdedigd en dit zal bijven doen. De gebeurtenis
sen, die hij zelf heeft beleefd, gedurende de oorlog, toen 
ook het schip waarop hij voer werd getorpedeerd, hebben hem 
tot de overtuiging gebracht, dat het verdedigen van de belan
gen van de zeelieden en schippers, zijn hoogste plicht is. 

Spreker besluit met te zeggen, dat hij zich financiee 
zou bevoordelen indien hij weer ging varen, doch de belangen 
der zeelieden dwingen hem zijn plaats in de E.T.F.aan de wal 
te blijven vervullen. 

Hierop wordt het woord vrijgegeven aan de vergadering 
Er worden alsdan de x, volgende vragen gesteld: 

le.-Hoe komt het, dat talrijke jonge elementen, die k 
nooit zeeman waren, thans gaan varen? 

2e.-Wie helpt deze mensen? 
3e.-Hoe komt het, dat zeelieden, die tijdens de bezetting 

hun plicht hebben gedaan, thans aan de dijk worden 
gezet? 

4e.-Verschillende voorbeelden worden door de aanwezigen 
aangehaald van de mistoestanden op de schepen, als 
slechte huisvesting en veel te lange arbeidsduur. 

CONVENTS antwoordt in algemene zin op deze vragen, 
zonder nochtans in bijzondere details te treden.Hij maakt 
duidelijk, dat eenheid geboden is om de mistoestanden op te 
heffen. Indien - zo zegt hij - op het meerendeel van de be
manning kan worden staat gema.akt, zal iets kunnen worden on
dernomen.Niet alleen de zeelieden, maar ook de schippers en 
de sluismannen e.a.moeten zich aansluiten, om te voorkomen, 
dat met het zeevolk zal gehandeld worden als met de dokwer
kers tijdens de laatste staking aan de haven te Antwerpen. 
Hij merkt hierbij op, dat bij de dokwerkers een vijftal per
sonen beslist had over het lot van de 14 000 dokkers en hun 
vrouwen en kinderen • 

Als voorbeeld haalt hij aan de geldsanering in Rus 
Zoals in Belgi~ de 11 Gutt-operatie" werd toegepast, zo werd -
volgens CONVENTS - in Rusland een geldsanering doorgevoerd 
van 1 roebel voor 10, waardoor vooral de kleine boeren en de 
arbeiders ten zeerste benadeeld werden. 

Hij noemt de beschuldiging, als ~ou hij "Communist" 
zijn, belachelijk en deelt mede, hme door de politie, zowel 
bij hem thuis, als in de burelen van de E.T.F.huiszoekingen 
werden verricht, onder voorwendsel dat men naar wapens kwam 
zoeken. 

Het feit, dat hij niet in het aanwervingslokaal van 
de Zeelieden mag komen, vindt - volgens spreker - zijn oor
zaak in zijn opzet tot optreden bij de aanmonstering, die hy 
wenste stop te zetten, op het ~nblik, dat willekeurige maat
regelen tegen de zeelieden werélen getrof:ten.Zijn uitsluiting 

uit 
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uit het aanwervingsbureau, is bewerkstelligd kunnen worden, 
doordat de leiders van het lokaal onder 'én hoedje spelen 
met de patroons. 

Spreker vraagt zich af, waarom nog zoveel zeelieden 
en schippers hun "geld dragen naar de B.T.B.", met name hun 
contributie aan die organisatie blijven betalen? 

Hij bespreekt verder nog de paritaire commissies en 
brengt critiek uit over de samenstelling daarvan, aangezien 
daarin geen vakmensen zijn opgenomen en alleen de reders en 
enkele vakbondleden de lakens uitdelen. · 

De vakbondleiders steunen, volgens spreker, de reders 
en naar hij kort geleden had vernomen, zou thans een actie 
zijn op touw gezet van de zijde dezer vakbondleiders ten gun
ste van de reders, met het doel, om de E.T.F.uit elkaar te 
doen vallen. 

Het feit, dat hij zich niet als v$~bond wil laten er
kennen, vindt zijn oorzaak in de overtuiging, dat hij hier
mede de zaak van de zeelieden zou verraden • 

Tot slot deelt hij mede, dat de leden van de parita 
commissies een eed moeten afleggen, betreffende de geheimhou
ding van alle besprekingen ter vergadering gevoerd, en hij 
rm}!lrt roept dan op luiden toon uit :"Als ik zoiets moet doen, 
moet ik verraad plegen en dit weiger ik, want ik kap nog lie-
ver mijn handen af111 ".-------------------------------------

Daarop wordt te omstreeks 22 uur, de bijeenkomst door 
CONVENTS gesloten verklaard. 

Voor zover nagegaan is kunnen worden, waren op deze 
bijeenkomst geen Nederlanders aanwezig • 

w. 
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A D S C H R I F T. 

DE "E E N H E I D - T R A N S P 0 R T - F E D E R A T I E" • 
QGG===================================================Qéé 

A.- ONTSTAAN 

Bij de bevrijding kwamen in verschillende gewesten 
en voor verscheidene bedrijfsgroepen vakorganisaties tot stand 
onder de benaming "EENHEIDSSYNDIKAAT", die in feite de voortzet
ting waren van de reeds tijdens de bezetting agerende "SYNDIKALE
STRIJD-KOMITE'S" (S.S.K.), aangesloten bij het"ONAFHANKELIJK
HEIDSFRONT". 

Deze "Eenheidssyndikaten" groepeerden in hoofdzaak 
de revolutionnaire en extremistische elementen; het aantal kom
munistische en kommunistisch-gezinde aangaslotenen was zo over

. wegend, dat deze "Eenheidssyndikaten" bestempeld werden als de 
"kommunistische syndikale organisaties". 

De pogingen van de "Eenheidssyndikaten" om een 
groot vakverbond op te richten naast het "Algemeen Christelijk 

I 

Vakverbond" en het "Belgisch Vakverbond", mislukten. 
In Walloni~ kenden ze weliswaar een V~J belangryk 

sukses (o.a.in de mijnen en metaalnijverheid), doch in de Vlaam
se gewesten was hun aanhang eerder gering. 

Ook te Antwerpen, zelfs onder de dokwerkers, zee
lieden, scheepsherstellers, e.a., kende het "Eenheidssyndikaat" 
weinig bijval.- Het ledenaantal zou einde Februari 1945 te Ant
werpen ongeveer 1400 hebben bedragen. 

Nadat de onderhandelingen op mationaal terrein had
den geleid tot de stichting van het "ALGEMEEN BELGISCH VAK VER
BOND" (A.B.V.V.) door de fusie van het "Belgisch Vakverbond
B.V.V." en de "Eenheidssyndakaten- E.S.", werden ook te Antwer
pen de aangaslotenen van het "Eenheidssyndikaat" opgeslorpt door 
het numeriek veel sterkere "Belgisch Vak Verbond". 

De leden van het voormalige "Eenheidssyndikaat" 
konden zich echter moeilijk aanpassen aan de atmosfeer van het 
B.v.v. -Verwijderd van de leidende functies bleven ze toch in 
de schoot van het A,B.v.v. een sterke oppositie voeren tegen de 
leiding van de organisatie, die volgens hen veel te bureaucra
tisch was geworden en de sociale strijd tussen arbeider en werk
gever niet scherp genoeg voerde. 

"Nu 
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".Nu worden onze zaken beslecht in een deftige, democra
"tische verstandhouding, een ander woord voor "onder-ons-jes". 
"Konflikten tussen kapitaal en arbeid worden voortaan op een ge
"moedelijke wijze opgelost door "onderhandelingen" tussen de ba
"zen en de leiding van do vakbonden, onderhandelingen die zo 
"het steeds van hunne zijde, een "gunstig verloop" hebben, maar 
"waarvan de arbeiders steeds achteraf ondervinden, dat ze weer 
"eens het kind van de rekening geworden zijn, en dat ze andermaal 
"bedrogen worden", -schreef enkele maanden later een voormalig 
aanhanger van het "Eenheidssyndikaat". 

Te Gent bleef echter het kommunistische "EENHEIDSSYN
DIKAAT" voortbestaan als een zelfstandige organisatie, onder 
ding van VAN HERCK, George, en MALYS, George. 

Het was gevestigd aan het adres: Koestraat 29, te 
Gent en gaf een maandblad uit, getiteld "DE NIEUWE WEG". 

De genaamde JACOBS, Charles, wonende te Antwerpen, 
Fortuimstraat,nr.2, die officier zou zijn bij de Havendienst te 
Antwerpen, bleef in verbinding met het "Eenheidssyndikaat" te 
Gent en streefde ernaar ook te Antwerpen terug een afdeling van 
het "Eenheidssyndikaat" in het leven te roepen. Hij interesseerde 
zich in hoofdzaak voor de schippers, de zeelieden en de havenar
beiders. 

JACOBS, Charles,is kommunist, doch hij was van oordeel 
dat de syndikale organisaties los en onafhankelijk moesten blij
ven van alle politieke partij-invloeden en zelfstandig de actie 
voor de lotsverbetering van de arbeiders moesten doorvoeren. 

Alhoewel hi~ er naar streefde te Antwerpen een onder
afdeling op te richten van het Gentse "Eenheidssyndikaat", kon 
hij zich toch niet volledig akkoord verklaren met de leiding van 
het Gentse "Eenheidssyndikaat". 

Zulks blijkt o.m.uit volgende zinsneden, die voorkomen 
in brieven, door hem verzonden aan het E.S.te Gent : 

"'""'""'""""'En laat VAN HERCK me a.u.b.van mijn lijf blijven met 
"zijn vondsten als SIERSEMA. Die rotzak ken ik. Zo'n gasten krij
"gen niet voor de tweede maal de kans om de beweging te nekken. 
"Als ik kommunisten in de leiding betrek, dan zullen het ook wa 
"lijk kommunisten zijn en geen grapjassen die gedirigeerd worden. 
"Geen mensen, die van hun eigen syndikale schol~ng zo'n armzalige 
"dunk hebben, dat ze zich geregeld om de week hun syndakale soep 

"moeten gaan inlepelen in de partij.Hier zijn zelfstandige wer-
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"kers nodig, die zelf initiatief bezitten, die zelf richting kun
"nen geven.Aan marionetten hebben we hier niets.Dan geraken we 
"verward in de touwtjes waaraan ze hangen. 
" ••••••.•• In alle geval geen SIERSEMA. Nog eens, we hebben onze 
"Energie nodig om het patronaat, en de reactie, maar bovenal de 
nB.V.V.-leiding te bevechten. 
" ••••••••• Onze organisatie zal volstrekt los staan van de p~rtyen 
"Em de koilliilunisten die eraan komen meewerken, zullen verstandig 
"genoeg moeten zijn om als arbeider naar voren te komen, en niet 
"als partij-mensen.Hier heb ik echte kommunieten nodig, en geen 
"synpathisanten van drie maanden oud, die nu toevallig een bij
udrage mogen betalen omdat de partij ook centen nodig heeft. 
" •••••.••• Ik ga voortdoen AL de leden der organisatie "bestuurs
nleden" te noemen, om hen te beschermen tegen alle grapjasserij 
"van enige would-be kommunisten, die beter de eerste beginselen 
"van het revolutionnair A.B.C.gingen leren, voor ze proberen om 
"ook voor anderen te denken. 
"········ Gij allen zijt het verleerd als synäikalisten te spre
"ken, en als ge het probeert, dan loopt de kommunistische siroop 
"er uit. Dat kunnen we hier wel missen nu we moeizaam terug op 
"de been wisten te komen na de ezelsstreek die Jefke MAEREVOET 
Meet de Antwerpse organisatie heeft uitgezet. 
" ••••••••• ge zult in de toekomst steeds voor het feit staan te 
"Gent, dat ge U sedert het ontstaan geblameerd hebt met de Kom
"munistische Partij 11 

• 

JACOBS, Charles, die zich persoonlijk bezighield met 
de schippers, had als medewerker weten aan te werven : de genaam
de C 0 N V E N T S, Willy, Marcel,jPieter, Antoon, geboren te 
Boom, 21 October 1910, zee-machinist, wonende te Antwerpen, Beeld 
houwerstraat, nr-2~, die zich hoofdzakelijk bezighield met de 
zeelieden. 

CONVENTS, WillY,M•E•A., stond sedert lang als een extre 
mistisch element aan onze diensten bekend. 

Reeds in de periode 1934-1936, toen hij nog woonachtig 
was te Boom, deed hij zich in de Rupelstreek opmerken door zijn 
revolutionnaire taal tijdens vergaderingen en meting& waar hij 
als tegenspreker optrad. 

Vóór 10 Mei 1940 was hij toegetreden tot de Kommunisti 
sche Partij en in 1945 was hij zelfs bestuurslid van de Kommunis
tische Partij, Afdeling Bo·om. 
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Hij zou nadien evenwel uit de rangen van deze partij 
zijn uitgesloten. 

Bij de verkiezingen in .E'ebruari 1946, kwam hij voor 
op de lijst der kandidaten voor de Kamer van Volksvertegenwoord 
gers der nTECHNOKRATEN" (de partij van Leo F.RENSEN, die trouwens 
ook vroeger tot de Kommunistische Partij had behoord). 

Thans is hij actief in het "NATIONAAL DEMOCRATISCH 
EENHEIDSFRONT- N.J:.D.E.E'.", een nieuwe politieke groepering,die 
voor enige maanden te Antwerpen is tot stand gekomen, doch dme 
tot op heden slechts een geringe activiteit naar buiten uit 
heeft vertoond. 

Het "Nationaal Democratisch Eenheidfsfront" publice 
de op 8 November 1947 het eerste nummer van zijn orgaan "De DO 
BRAAK". Als verantwoordelijk uitgever voor dit blad fungeert 
CONVENTS, !•M·~·!·• hiervoren vereenzelvigd. 

Uit de inhoud van het blad "DE DOORBRAAK" ~ou men 
kunnen afleiden, dat het "N.A.D.E.F." zich geenszins 
verklaren met het Kommunisme. (zie daarover nadere gegevens ver
der in dit verslag). 

Het is echter vermoedelijk slechts een camouflage
maneuver om de ware bedoelingen van CONVENTS te verbergen. 

Inderdaad, het is gebleken, dat CONVENTS door bemid
deling van de genaamde BOOMS, Johannes, een Nederlands kommunist 
en secretaris van de onder kommunistische invloed staande "Alge
mene Nederlandse Bond van Zeevarenden", zich tot LALMAND, Secre
taris-generaal van de Kommunistische Partij van BelgH~, heeft 
gericht met het oog op zijn her-opname in de Kommunistische 
(zie bijlagen 1 en 2). 

B.- A C T I V I T E I T 

Op 1 April 1946 begon het Eenheidssyndikaat te Ant
werpen met zijn openbare activiteit, onder de titel "ONAFHANKE
LIJK EENHEIDSSYNDIKAATu. 

Het bureel was gevestigd in Café "De WATERRAT", St.
Aldegondiskaai,nr.8, te Antwerpen. 

Aanvankelijk bestonden twee onderafdelingen : de af
deling "SCHIPPERS" met ongeveer .365 leden, en de afdeling "ZEE
LIEDEN", met een vijftigtal leden. Plannen werden beraamd om 
te gaan tot de oprichting van een afdeling nHAVENARBEIDERS". 

Jacobs 
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JACOBS, Charles, gaf vrij spoedig zijn ontslag en als de 
geestelijke leider van het "Eenheidssyndikaat" te Antwerpen, 
bleef CONVENTS, Willy, voren vereenzelvigd, die tevens secretaris 
was van de afdeling "Zeelieden". 

De eerste vergadering van het "Eenheidssyndikaatn te Ant
werpen greep plaats op Zaterdag, 6 April 1946, in het lokaal "De 
WATERRAT". De druksels, waarbij deze vergadering werd aangekon
digd, vermeldden als verantwoordelijk uitgever: VAN HERCK,Q., 
van het "Eenheidssyndikaat" van Gent, hetwelk nogmaals aantoont, 
dat het "Eenheidssyndikaat" te Antwerpen de eerste maanden in 
nauw contact stomd met de organisatie van Gent. 

Reeds op 4 April 1946 werden in het Aanwervingsbureel 
voor Zeelieden incidenten uitgelokt door leden van het "Eenheids
syndikaat", Afdeling Zeelieden, waarbij zich vooral deden opmer
ken: 

S Y M 0 N S, Alfonà, geboren te Antwerpen, 17 Mei 1906, 
stoker, wonende te Merksem, Heirmanstraat,nr.22, en 

VAN HOUTEGHEM, Jozef, geboren te Lokeren, 1 September 
1901, bootsman, en vorengenoemde CONVENTS, Willy. 

Dat het hier reeds om een eerste poging tot staking ging, 
blijkt duidelijk uit een schrijven van JACOBS, Charles, aan 
MALYS, Georges, van het Gentse Ee~nheidssyndikaat, waarin sprake 
van bovenstaande incidenten : 

" ••••••• In één woord, de geest is geweldig.Beter konden we het 
"feitelijk niet wensen.De agitatie is er, zoveel als we wensen. 
"Maar met dat al zullen voorlopig drie der kameraden op de stenen 
"staan.E!mr dan is het ogenblik aangebroken voor Gent om mee bij 
"te springen. Bereidt U dus voor op een grote steun-actie bij de 
"Gentse kameraden, om hun Antwerpse kameraden van het Eenheids
"syndikaat bij te springen. Vanaf vandaag zullen wij al reeds 
"beginnen met steunlij sten" ••• 

Ver gaderingen voor de Zeelieden grepen dan plaats in het 
lokaal " DE WATERRAT", st.Aldegondiskaai 8, te Antwerpen, op W 
dag, 17 April 1946, Zaterdag, 20 April 1946 en Zaterdag, 27 April 
1946. 

Tijdens deze laatste vergaderingen werden de statuten van 
de afdeling "Zee-lieden" onder de leden verspreid. 

Deze statuten omvatten zestien punten, waarvan de voor
naamste zijn : 

· le.-
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le.- Volledige vrijheid en onafhankelijkheid tegenover alle poli
tieke partijen. Het syndikaat is evenwel vrij, de hulp van gelij 
welke politieke partij, aan te nemen, maar deze een houding zou 
verdedigen in overeenstemming met het programma van het syndikaat 
Echter, onder geen voorwaarde zal het syndikaat ooit mogen di 
als een springplank naar een politiek mandaat. 

2e.- Volledige vrijheid voor alle militanten van het syndikaat, 
betaald of niet, een politiek mandaat aan te nemen, op voorwaar
de echter, dat ze eerst voor hun syndikale mandaat danken. 

3e.- Volledige vrijheid voor alle leden van het syndikaat, te 
behoren tot gelijk welke partruj. En algehele vrijheid, om in den 
wchoot van het Eenheidssyndikaat, gelijk welk sociaal~ of syndi
kaal standpunt te verdedigen, maar met de verplichting zich te 
onderwerpen aan de meerderheid van het syndikaat, na een vrije 
en democratische discussie over de houding in kwestie. 

4e.- Het syndikaat is zich bewust van de kapitalistische uitbui
ting der maatschappij, en het organiseert de zeelieden, met het 
doel, hunne belangen te verdedigen tegenover deze voor hen zo 
schadelijke machten. 
6e.- De breedste en tegelijkertijd de sterkste democratische 
macht zal steeds dienen te heersen in het Eenheidssyndikaat. 
Wekelijks zal er minstens één bestuursvergadering plaats grijpen. 
In deze zin dan echter, dat, gelet op de bijzondere toestand der 
Zeelieden, ieder lid der organisatie, als lid van dit bestuur 
aanzien wordt. 

?e.- Alle verantwoordelijke posten zullen steeds dienen toege
kend aan mensen die zeeman zijn. Alle bestendigen zullen steeds 
als zeelieden uit het beroep dienen gekQzen te worden. 

Dat het "Eenheidssyndikaat" van in den beginne niet 
alleen in verbinding stond met de Gentse organisatie, maar boven
dien ook met de onder kommunistische invloed staande Nederland-se 
"EENHEIDS VAK CENTRALE': bleek onmiddellijk uit de houding van 
het "Eenheidss~ndikaat"-Afdeling Zeelieden", naar aanleiding 
de solidariteits-aktie met de stakende Nederlandse Zeelieden en 
Havenarbeider_s~ • 

Op 3 Mei 1946 werden te Antwerpen strooibiljetten ver 
spreid door het "Eenheidssyndikaat- Afdeling Zeelieden11

, met 
als verantwoordelijke uitgever CONVENTS, Willl, voornoemd. 

In 
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In dit druksel worden de eerste parolen voor staking ge
geven ten opzichte van de in de haven van Antwerpen bevindende 
Nederlandse schepen, gezien er in de Nederlandse havens staking 
was uitgebroken onder de zeelieden en de havenarbeiders. 

Volgende passussen kwamen o.m.in dit druksel voor : 

""" .. """""Zij (dit zij I1 de .Nederlandse zeelieden) hebben zich nu 
"bij de E.V. c. (Eenheis Vak Centrale) aangesloten, die hun recht-

"vaardige aktie ondersteunt. Hoewel de E. V .C.door de arbeiders en 
"zeevarenden is erkend met een ledental van ruim 180.000, is dit 
"Syndikaat nog steeds niet erkend door de Readers-Havenbaronnen, 
" en er wordt uit hoofde daarvan op dit moment dus een hardnekki
"strijd gevoerd •.••••...•. 

nne Nederlanders doen dan ook een beroep op de solidari
"teit van alle arbeidèrs en zeevarenden in andere landen, om zich 
"met de Eenheidssyndikaten aaneen te sluiten en het in Nederland 
"uitgebroken konflikt met alle macht te ondersteunen. 

"De Antwerpse haven heeft voor de Hollandse Reeders en 
"Havenbaronnen altijd een grote rol gespeeld en andersom de Hol
"landse havens voor de Antwerpse scheepvaartmaatschappijen altijd 
"als operatie-terrein is gebruikt geworden, om daardoor de kon
"flikten te breken. In Holland wordt nu bewezen dat de bourgeoi
"sie geen schip meer bemand, geladen of gelost kunnen krijgen, 
"want ook de dokwerkers zijn uit solidariteit in staking gegaan. 

"Kameraden, Havenarbeiders en Zeevarenden van Antwerpen, 
"weest paraat en laat dus ook de Hollandse schepen, zoals het 
"s/s "Zaanstroom", die nu naar hier op weg is, ook hier geen be
"manning krijgen; dokwerkers houdt een oog in 't zeil voorwat be
"treft het lossen en laden". 

"In verhand met de staking in HoJ.land zal op Vrijdag, 3 
Mliäi 1946 in het lokaal 11 De Waterratn een grote zeeliedenverga-
"dering plaats hebben" ••••.•.•.•.....••...•..••••.•.•••...•...•• 

Deze vergadering ging inderdaad door, doch er waren 
slechts een dertigtal aanwezigen. 

Dat CONVENTS handelde in opdracht van de Nederlandse 
heids Vak ~entrale, blijkt wel degelijk uit de briefwisseling, 
die omtrent deze aangelegenheid gevoerd werd tussen het Nederlnd
se E.V .C. en CONVhNTS. 

a) -
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a).- een brief van de E.v.a.,d.d.7 Mei 1946, gericht aan 
het Eenheidssyndikaat te Antwerpen, waarin voorkomt : 

"Je brief d.d.4 Mei 1946 ontvarigen, waarvoor onze dank. 
"Ik kan je mededelen dat de staking in Amsterdam en Rotterdam no 
ttmeer uitgebreid is. Wij hopen dat jullie er in zult slagen te 
nbewerkstelligen, dat er geen schepen gelost of geladen worden, 
"welke uit Nederlémd komen of voor :Nederland bestemd waren. 
"Wij zullen nog wel eens uitvoeriger met elkaar discuseren,doch 
"voorlopig dit korte briefje. Wij zullen elkaar op de hoogte hou 
"den van wat er gebeurt." (zie bij lage 3 ) • 

Dit brt t fje was ondertekend door de genaamde : 
K L E I N S M A, Dirk, geboren te Amsterdam, ll Mei 

1893, bootwerker, wonende te Amsterdam, aelebesstraat, 49-III, 
voorzitter van de groep "'l'RANSPORT" van de E.V.a. te Amsterdam. 

b).- een schrijven,d.d.l4 Mei 1946, door de E.v .a., te Am-
sterdam verzonden aan !·aONVENTS, waarin o.m.voorkomt : 

"Wij hebben alle bescheiden omtrent hetgeen jullie te 
"á ntwerpen hebben gedaan om onze staking in Amsterdam 
"ontvangen. vVij voelen, dat jullie een moeilijke taak hebben om 
'' tegen de "Reformisten" in, de propaganda te voeren. 
" ••••.•• Van alle delen van de wereld ontvangen wij synpa.thiebe
"tuigingen, ook f:i,nancieel. 
" ••..••• Dms wanneer wij de kracht kunnen vinden schouder aan 
rtschouder te blijven staan zal het niet mogelijk zijn ons de 
"nederlaag te bezorgen. BOüMS deelde ons mede, dat hij moeilijk
"heden had met de financiÈJn. Als je hem kunt helpen, zou je ons 
"een genoegen doen. Wij kunnen dit dan met jou verrekenen." •••• 

( zie bij lage 4.). 

Dit schrijven werd eveneens door Dirk KLEINSMA, hoger 
vereenzelvigd, ondertekend. 

De genaamde BOOMS, waarvan spreke, vereenzelvigt zich 
met : B 0 0 M S, Johannes Bertus Marinus, geboren te Amsterdam, 
18 December 1906, thans algemeen secretaris van de "Nederlandse 
Bond van Zeevarenden",aangesloten bij de E.v.a., die reeds tij
dens de staking in Mei 1946 te Antwerpen verbleef. 

c).- een schrijven, d.d.l3 Juni 1946, door de E.v.a.,afde
ling Rotterdam, verzonden aan het Eenheidssyndikaat te Antwerpen, 

en luidende als volgt : 
"Hiermede 



• 

• 

- 9--

n • •••••••••• Hiermede maken wij U erop attent, dat het Ned.s/s 
"stad Maassluis" een dezer dagen in .de Antwerpse haven zal arri
"veren. Wij delen U dit even mede, omdat de bemanning van dit 
"schip, is gemonsterd tijdens de staking hier en dus onderkrui
"pers zijn(''ratten"). Mogelijk, dat jullie hen daar een feestalij 
"ke ontvangst kunnen bereiden." (zie bijlage 5).-

d).- een schrijven, d.d.? Juli 1946, verzonden door J. 
BOOMS, voornoemd, aan CONVENTS, waarin o.m.voorkomt : 

" •••••.•••. van deze week ontvang je nog een volledig overzicht 
''van ons bestuur. Houd mij inmiddels op de hoogte aangaande het 
"eisenprogram van de havenarbeiders in Gent, en de mogelijkheid 
"van havenconflict in Antwerpen en Gent, zodat wij hier direct 
"klaar voor stil legging van de Belgische schepen, zo gauw dit 
"nodig mocht zijn." (zie bijlage 6). 

Bij dit schrijven was de doorslag gevoegd van tv1ee 
brieven, uitgaande van de Nederlandse E;. V .c., en waarin volgende 
zinsneden voorkomen : 

le.- 11 Van D.Kleinsma, voorzitter van het Plaatselijk Be
"stuur E.V .C.-.Afd. "Tranpport", ontving ik het volgend schrijven, 
"met het verzoek daar een doorslag van te maken, en aan de Kame
"raden in Belgi~ door te zenden, waaraan ik zeer gaarne voldoe. 
'' •••••.••.•• Het is het verlangen van de E.V.C., dat ik de verbin
"ding met Belgiij blijt behandelen.Hoewel nog niet in actieve 
"dienst, ben ik candidaat gesteld voor propagandist en voor de 
"internationale verbindingen. U zal binnenkort ook nog een oor
"konde ontvangen van het E.V.Q. voor de bewezen diensten in de 
"solidariteitsstaking" ••..........•........................... 

2e.- "Het is U bekend, dat de staking van Zeelieden en 
"Havenarbeiders op 2 Juli 1946 is geëindigd. Uw solidariteit 
"heeft er veel toe bijgedragen om onze strijd zolang vol te hou
"den. Wel was het jammer, de.t vooral op advies van Minister 
"LALM.AND aan deze nooit betoonde solidariteit een einde werd 
"gemaakt. 
" •••••• Deze staking heeft de werkgevers iets geleerd. Zij zullen 
"in de toekomst geen overeenkomsten meer afsluiten, zonder de 
"stem te hebben gehoord van de arbeiders der E.v.c. Ook is de 
"grote winst, de nationale en internationale solidariteit, die 
"in deze strijd is geboren. Wij hopen dan ook dat deze verbind 
"gen niet meer verbroken zullen worden en dat we tijdens 
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ttperiode, elkaar op de hoogte zullen houden van hetgeen er in 
"havens gebeurt.Nu is de tijd om ons in een sterk front te orga
".niseren. 
" ••.••.•• Wij gaan nu weer beginnen om de eisen van de havenarbe 
"ders (welke voor de zeeliedenstaking al aan de orde waren) 
"lair te maken. Gij kunt er op rekenen, als in Antwerpen staking 
"mocht uitbreken, de Hollandse havenarbeiders geen Belgische 
"pen zullen laden of lossen. Voor de oorlog heeft men ons steeds 
ntegen elkander uitgespeeld, dit zal in de toekomst niet meer 
"mogen plaats vinden" ••••.•••••••...••••••••••••..•.•.•...•..•• 

Deze briefwisseling l~ert ons de ware bedoelingen van 
CONVENTS, Willy, en het "EENHEIDSSYNDIKAAT" : agitatie voeren 
onder de zeelieden en trausportarbeiders, in opdracht van een 
buitenlandse organisatie. 

Hoeveel belang de E.v.a.hecht aan de diensten van CON
VENTS, wordt aangetoond doo::::- het feit, dat hem een "oorkonde" 
voor bewezen diensten" werd afgeleverd. 

In de solidariteitsstaking met de Nederlandse zeeliade 
en havenarbeiders werd aan de Antwerpse haven eveneens een actie 
gevoerd door de bekende agitators : VAN DEN BRANDE 1 Frans, gebo
ren te Antwerpen, 23 April 1914, dokwerker, wonende te Antwerpen, 
Terliststraat,nr-8, en VAN DEN BRANDE, Petrus, geboren te Antwer
pen, 19 September 1905, dokwerker, wonende te Deurne, Clara Snel
lingstraat,nr.38, beide lid van de Kommunistische Partij en van 
het "ACTIE-KOMlTElfl"' DER HAVENARBEIDERS". 

Aanvankelijk werkten CONVENTS en 
BRANDE, zeer nauw samen, doch achteraf zou er een meningsver
schil tussen beide groepen zijn ontstaan.Zulks blijkt o.m.uit 
een verslag do&r CONVENTS opgesteld, betreffende de solidariteits 
staking : 
•••••.....• "U weet ook, dat wij een moeilijke strijd te voeren 
"hadden tegen de reform Lsten. De propaganda was niet alleen te 
"een partij, maar wel tegen drie lage vuile partij politiekers. 
"Alles ging goed, alleen had ik achterdenken, uit reden dat led 

"van het Bes·t;uur van het Eenheidssyndikaat van Zeelieden en Schip
"pers, stelselmatig uit het Actiecomiteit geweerd werden. Vooral 
"kreeg ik achterdenken, dat juist op het ogenblik dat de strijd 
"he\t schitterendst was, het Actiellomiteit uitgenodigd werd om 
"met een K.P.-Minister in Brussel te komen onderhandelen.Deze 
"onderhandelingen grepen plaats zonder dat de leden van het Een-
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"heidssyndikaa·t van Zeelieden en Schippers daarvan op de hoogte 
"waren gesteld. Ik begreep watÈ er ging gebeuren, vermits ik het 
"gesprek had bijgewoond,wanneer er voor de eerste maal gesproken 
"werd om de solidariteitsstaking uit te roepen in Antwerpen. 
" ..... ftet waren wij, BOOMS en CONVENTS, die stelling tegen een 
"K. P.-Volksvertegenwoordiger moesten kiezen wanneer deze in de 
t•eerste plaats trachtte de staking te verwerpen, met te schermen 
"met de bevoorrading. Maar na lange discussie wonnen wij het 
"pleit. 
" •••••• Gedurende de onderhandelingen in Brussel werd door een K. 
"P. - Minister LALN~D aangedrongen, de goederen voor de Belgische 
"bevoorrading te lossen; zonder de minste verwittiging aan het 
"Actiekomiteit, verscheen de volgende dag een artikel in de "Ro
"de Vaan" meldende, dat het Actiecomiteit besloten had de sche
"pen te lossen. 
" ••••••.••• Het was opnieuw BOOMS en CONVENTS, die heftig protest 
"aangetekend hebben, en dezelfde dag nog een vergadering bijeen 
"hebben geroepen en waar besloten werd een terechtwijzing aan de 
"Rode Vaan" te laten geworden. Maar deze terechtwijzing verscheen 
"eerst dagen na het besluit in de "Rode Vaan". Het eerste artikel 
"volgens K.P.-leden was een vergissing. Het recht op antwoord was 
"een toeval, maar het gevolg van deze vergissing en het toeval 
"is geweest, dat de solidariteitsstaking in de hoek van het on
"bewust of bewust verraad is geraakt. 
" •••••••••• De broederlijke solidariteitegaest is eens te meer ge
"broken geworden ten voordeale van de partij politiekers" •••••••• 

Het is vermoedelijk als gevolg van deze onenigheid, 
dat CO~ENTS practisch geen sukses heeft gehad bij de oprichting 
van een Afdeling "DOKWERKERS" van het Eenheidssyndikaat, daar de 
gebroeders VAN DEN BRANDE op dat ogenblik zeer veelLkXRBÉX hadd 
bij de extremistische havenarbeiders. 

Einde September 1946 hernieuwde CONVENTS 
om een Afdeling "Dokwerkers" op te richten bij het "Eenheidssynd 
kaa t'1

• Hij richtte een oproep aan de Antwerpse havenarbeiders, 
waarin hij trachtte het "Actiecomiteit" te diskrediteren en de 
dokwerkers aanzette zich aan te sluiten bij het "Onafhankelijk 
E~.NHEIDSSYNDIKAAT"T-

Volgende passussen komen o.m.in bedoelde oproep voor: 
" •.••.••.• Het Aktiecomiteit dat in de laatste strijd (d.i.voor 
"de bestaanszekerheid) de grootste rol heeft gespeeld en die de 

eerste 
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"eerste was om de bestaanszekerheid te populariseren, is door de 
"schuld van zekere politiekers voor een groot stuk tot zijn ont
"binding gekomen. 
" ••.•.....•• Wat moet er nu gebeuren? De strijd is niet geëindigd 
"met een volledige overw~nning en het havenpatronaat loert steeds 
"verder om de haar voorgenomen maatregelen aan de haven door te 
"drijven, is het dan niet zo brutaal, dan toch zullen.:x:M zij 
"ten de klip te omzeilen om hun doel te bereiken. 
" ••••.••.•• Om deze redenen heeft het abbeidende volk niet het 
"ste belang bij de politieke kleursyndicaten en moet het zich 
"richten tot de onafhankelijke Eenheidssyndikaten, die alleen op 
"het oog hebben he·t voeren van een zuivere syndikale strijd bui
"ten alle partij-politiek • 
" •••.••..•• Het Actiekomiteit dat in zijn schoot ook enkele kapi
"tulaars kende moet de juiste les kunnen trekken uit de laatste 
"strijd die op zulke moedige wijze gestreden is geworden, dit li
"chaam heeft duidelijk kunnen vaststellen, dat het nodig is in de 
"syndikale strijd op ieder oogenblik syndikalist te blijven en 
"geen politieker. 
" • ••.•••.• staande voor al deze ·feiten en de nieuwe vraagstukken 
"die komen, roepen wij de Antwerpse dokkers op om zich zoals de 
11 Gentse kameraden aan te sluiten bij het ünafhanielijk Eenheids
"syndikaat, dat zich voor doel stelt een machtige transport-cen
"trale te vormen om te keer te gaan datgene waarvan U allen het 
"slachtoffer zijt geweest" .................................... . 

Ook deze poging mislukte en het aantal havenarbeiders, 
aangesloten bij het •tonafhankelijk EJ:t..NHJ!;IDSSYNDIKAAT", is uiterst 
gering. De extremistische havenarbeiders blijven hun vertrouwen 
stellen in het "ACTIEKOMITEIT DER HAVENARBEIDERS", waarin de ge
broeders VAN DEN BBANDE de ''hoofdrol" spelen. Het is trouwens 
bleken, dat voor wat betreft de problemen der havenarbeiders, 
Neder landse E. V. C. ook in verbinding st~at van vorengenoemde 
VAN DEN BRANDE. 

Op Zondag, 19 Januari 1947, werd door het "Onafkanke
lijk EENHEIDSSYNDIKAAT" een algemene vergadering voor de Zeelie
den ingericht, zulks in verband met de gedeeltelijke staking, di 
op 13 en 14 Januari 1947 onder de zeelieden plaats had, op aan
stoken van de leden van voornoemd Eenheidssyndikaat. Gezien de 
meeste zeelieden aan het werk bleven en zich normaal 
monster en, had CONVENTS zijn poging tot staking zeer spoedig st 
gezet. Tijdens 
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Tijdens de algemene vergadering van 19 Januari 1947, 
werd dan door het "Onafhankelijk I~EJ.II1HEIDSSY.NDIKAAT" - Afdeling 
ZEELIEDEN - volgend eisenprogramma opgesteld : 

le.-
2e.-
.3e.-

25% verhoging basis-salaris met behoud van bonus ; 
onmiddellijke oprichting van een modern zeemanshuis 
verhoging uitkering van ziektevergoeding ; 

4e.- afschaffing van de Pool en deze vervangen door bestaanszeke 
5e.-
6e.-
7e.-
8e.-

bedlinnen zal aan iedere zeeman aan boord verstrekt 
kontroel en verbetering der voeding, logies, enz.; 
vierwachtenstelsel voor machine-personeel ; 
voor de 48 uren werkweek op zee (keukenpersoneel) ; 

heid 

9e•- drie extra verlofdagen per maand voor Zon-en feestdagen 
gebracht op zee. Geen enkel overuur mag voor deze dagen ge
werkt worden ; 

16e.-oorlogsvaart zal als dubbele vaart aangerekend moeten worden 
lle.-geen overuren meer aan boord mits deze het dubbele worden 

betaald; 
12e.-medezeggingschap voor onze zeelieden in de vakraad en aan

wervingsbureel ; 
13e.-het plaatsen van de bemanning aan boord der schepen zal ge

beuren onder toezicht van de afgevaardigde gekozen door de 
zeelieden zelf ; 

14e.-onmiddellijke voldoening voor de weduwen en wezen ; 
15e.-sloop chest voor onze zeelieden ; 
16e.-heraanpassing der schamele rente onzer zeelieden-verminkten. 

Einde Januari 1947 verspreidde het "Onafhankelijk EEN
HEIDSSYNDIKAJ;T", Afdeling "SCHIPPERS", een druksel, waarin volge 
eisenprogramma was vervat : 

le.- dat de sociale wetten zouden betaald worden door de werkge-
2e.- dat de wet op de 8 urendag in toepassing zou ge

bracht worden gelijk in de andere bedrijven ; 
.3e.- de algemene Zondagsrust op de ganse vaart ; 

vers; 

4e.- het invoeren van het overurenstelsel zowel bij het varen als 
bij het l assen en laden 

5e.- .overuren te betalen bij het verhalen bij nacht in de dokken 
van Antwerpen ; 

6e.- overuren te betalen bij het inkomen en uitvaren van de d 
7e.- voor de Zondagvaart met bederflijke goederen zal dubbel moe

ten betaald worden. 
8e.- het toezicht op de woonst der sc~epen(door de Gezondheids

dienst); 

9e.-
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9e.- loonaanpassing voor de vrouwenarbeid op de schepen. Dit 

loon van 420 frs die er voor het ogenblik betaald wordt, 
is geen loon; wij eisen en strijden voor een beter bestaan 
voor de vrouwen en schippers. 

Op dat ogenblik fungeerde als secretaris van de Afde
ling 11 SCHIPPERS" de genaamde : T R 0 N C K 0 E, l!'ranciscus ~
~; geboren te Rupelmonde, 3 September 1900, echtgenoot van 
Y!Q HORENBEEK, ~~· ~aria Veronigue, wonende te Antwerpen, Mar
nixstraat, nr.24.-

In April 1947 werd dan de naam van de organisatie 
and erd in nE E N H E I D - T R A N S P 0 R T - F E D E R A T I 
De zetel was nog steeds gevestigd in het lokaal "De Waterrat", 
St.Aldegondiskaai, nr.8.-

0p 25 Juni 1947 greep in genoemd lokaal een vergade-
" ring plaats van de Afdeling "Vrouwen-" van de EENHEID TRANSPORT 

FEDERATIE". Tijdens deze vergadering, die slechts door een zes
tal vrouwen werd bijgewoond, werd uitsluitend gehandeld over de 
loonaanpassing ~oor de schippersvrouwen.- Als verantwoordelijke 
voor de Afdeling "Vrouwen" zou fungeren de genaamde VAN ~~~:::::~ 
Anna Maria Veronigue, echtgenote van de voornoemde TRONCKOE, 
Franciscus Xaverius. 

Intussen had CONYENTS Willy, zich terug verzoend met 
VAN DID~ BHANDE, Frans. Zulks blijkt o.m.uit een schrijven,d.d. 

11 

24 Juni 1947, door de "Algemene Nederlandse Bond van Zeevarenden" 
aan CONVE~TS gericht.(~zie bijlage 7 ). 

" •••••••.•• Nog in aansluiting op ons laatste schrijven delen wij 
"U mede, dat Kam.KLEINSMA, na zijn terugkeer uit Antwerpen bij 
"ons is geweest. Hij vertelde ons dat hij U heeft gesproken en 
"het verheugt ons zeer, te hebben vernomen dat er tussen U en 
"Kam.F.v.d.Branden, weer een goede verstandhouding is. 
" ••••..•••• Verschil van politieke richting blijft altijd bestaan, 
"maar dat mag voor de leidende personen nooit een reden zijn om 
"te weigeren samen te werken, alles te doen wat mogelijk is om 
"de groeiende reactie in Europa de nek te breken. Wij zeggen dit, 
"omdat wij weten dat mm U het ook zo ziet.De vakbeweging en de 
Ttbelangen van de arbeiders zijn nummer I, de politiek nummer 2. 
" •••••.•••• Wij zullen elkaar direct weer nodig hebben, daarom mo 
"ten wij een goede verbinding krijgen tussen ons en Antwerpen, 
"zodat wij onafhankelijk worden van Post en andere belemmerende 
1'instanties'' .................................................. . 

Het 
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Het sukses bij de havenarbeiders bleef toch steeds 
zeer gering. De "EENHEID TRANSPORT FEDERATIE" telt onder zijn 
aangaslotenen slechts enkele dokwerkers. 

Op 1 October 1947 werden de burelen van de "EENHEID
TRANSPORT FEDERATIE" overgebracht naar het adres : Klapdorp, 68, 
te Antwerpen, (le verdieping). 

Te dezer gelegenheid greep op 11 October 1947 een 
kosteloos inhuldigingsfeest plaats in de zaal "DE KLOK", Klap
dorp 68, te Antwerpen. 

Op Woensdag, 5 November 1947, werd in het lokaal "DE 
KLOK" een protestvergadering ingericht. Tijdens deze vergadering, 
die door een vijftigtal personen werd bijgewoond, sprak vorenge
noemde TRONCKOE, voor de "Schippers" en CONVENTS,voor de "Zee
lieden". 

Een protestmotie werd goedgekeurd, waarin o.m.voor-
komt : 

"Het is voorwaar geen eer voor hen die het bestuur van 
"het land en medezeggingsschap in de Pool en Aanwervingsbureel 
"hebben, dat zij drie jaar na de bevrijding, de Zeelieden in het 
"harnas jagen en dwingen op te staan voor hun recht : 
" Recht op een menswaardig bestaan voor onze weduwen en wezen; 

" ,, 

" 
ft 

" 
" 

" 

Recht op 
Recht op 
Recht op 
Recht op 
Recht op 

bestaan voor onze Zee-lieden-verminkten; 
bestaan voor tijdelijk zieke zeelieden; 
erkenning van de oorlogsvaart als dubbele vaart; 
aanpassing der lonen aan de levensduurte; 
verhoging van vergoeding-overuren; 
DRIE extra-verlofdagen per maand, voor de Zon-en 

Feestdagen doorgebracht op Zee ; 
Recht op 

Recht op medezeggingsschap voor de "EENHEID TRANSPORT FEDE
RATIE" in de Pool en Aanwervingsbureel en Syndicale Commis-
sies". 

Op Woensdag, 3 December 1947, had een vergadering van 
het "E.T.F." plaats in het lokaal nDE KLOK", Klapdorp 68,te Ant
werpen, waarop circa 17 leden aanwezig waren. 

TRONCKOE, voornoemd, deelde mede, dat de Afdeling Gent 
van het uEenheidssyndikaat", onder leiding van VAN HERCK, voor
noemd, zich had afgescheurd., nadat VAN HERCK, een deel der ont
vangen bijdragen had achtergehouden. 

CONVENTS, voornoemd, richtte een aanval tegen de Re
gering en de patroons. Aan het einde van zijn uiteenzetting,deel
de hij mede, dat vanaf l Januari 1948, cellen~ de "EENHEID-
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TRANSPORT-]'EDERATIE" worden opgericht te Boom, Niel, Hemiksem, 
~ Willebroek, waarvoor hij thans reeds de nodige leidende ale
mentem ~ ~ scholing onderwerpt. Verder, dat twee varende 
délégués werden aangesteld : DE WACHTER, Frans en KOEKEN. 

Op te merken x±aX valt, dat één der laatste uitgegeven 
druksels van de "EENHEID-TRANSPORT-FEDERA'l'IE" ondertekend werd 
door : CONVENTS, namens de Zeelieden, door TRONCKOE, namens de 
Schippers en door Fernand CLAES, namens de Dokwerkers. 

Fernand CLAES, vereenzelvigt zich met : C L A E s, Fer
nand, Clementina, Roland, geboren te Antwerpen, 16 Januari 1928, 
ongehuwd, bediende, wonende te Antwerpen, Hoogstraat,nr.61.-

Deze is sedert enige tijd tewerkgesteld als administra
tief bediende bij de "EENHEID TRANSPORT FEDERATIE" en is nooit 
als dokwerker tewerkgesteld geweest. Dit bewijst eens te meer, 
dat de Afdeling "Dokwerkers" slechts theoretisch bestaat en niet 
eens onder de aangesloten dokwerkers een persoon kan gevonden 
den, die bereid is ZlJn naam te plaatsen onder een door de orga
nisatie uitgegeven druksel. 

De Afdelingen "SCHIPPERS" en"ZEELIEDEN'; kennen echter 
meer sukses, zoals blijkt uit bijgevoegde gedeeltelijke leden
lijsten. 

Hier dient nochtans opgemerkt, dat in verschillende ge
vallen werd vastgesteld, dat de leden van de "EENHEID TRANSPORT
FEDERATIE" ook bij een andere vak-organisatie zijn aangesloten, 
(o.a.bij de Belgische Transportarbeiders Bond - B.T.A.B.), en 
anderzijds, dat de secretaris CONVENTS, reeds herhaaldelijk zijn 
misnoegdheid heeft uitgedrukt wegens het feit, dat de vergader 
gen van de "E.T.F." zo weinig door de leden worden bijgewoond. 

Dit alles neemt niet weg, dat enerzijds door het feit, 
dat CONVENTS er in gelukt is een aantal extremistische elementen 
in zijn organisatie in te lijven, en anderzijds door zijn c 
ten met de onder kommunistische invloed staande Nederlandse Vak
organisaties, en met de gebroeders VAN DEN BRANDE te Antwerpen, 
de "EENHEID-TRANSPORT-FEDERATIE" dient beschouwd te worden als 
een organisatie, die er niet voor zou terugdeinzen regelmatige 
agitatie en wanordelijkheden uit te lokken onder de Zeelieden, 
Schippers en Havenarbeiders, in perioden, dat zulks hoogst onge
wenst is voor de belangen van het land. 

x x 
x 
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C.- VERBINDINGEN MET ANDERE VAK-ORGANISATIES. 
I.- BINNENLAND : 

a).-EENHEIDSSYNDIKAAT ~ GENT 

De "EENHEID-TRANSPORT-FEDERATIE", voorheen ttONAFHANKE
LIJK EENHEIDSSYNDIKAAT", was aanvankelijk in zeer nauw contact 
met het "Eenheid~syndikaat" te Gent. In die aanvangsperiade werd 
de afdeling "Antwerpen" bestempeld als een "Onder-afdeling" van 
het "Eenheidssyndikaat" van Gent. 

Vrij spoedig wist het "Eenheidssyndikaat" te Antwerpen 
zich tot een meer zelfstandige organisatie op te werken, alhoe
wel er steeds een enge samenwerking met Gent bleef bestaan. Ge
zien de belangrijkheid van de haven van Antwerpen en ook gezien 
het contact van CONVENTS met de Nederlandse E.v.a., ging het 
11Eenheidssyndikaatll-Antwerpen, meer en meer de. hoofdrol spelen. 

Voor enige maanden geleden zou de leiding van het Een
heidasyndikaat te Gent zich hebben aangesloten bij het "Liberaal 
Vak Verbond". Als gevolg daarvan heeft de "Eenheid-Transport-ll'e
deratie",-Antwerpen, alle samenwerking met Gent stopgezet. 

b).-VEREENIGD SYNDIKAAT VAN TRANSPORTARBEIDERS EN TAXIMANNEN, 
Cipletstraat 2, te Brussel II.- De secretaris van deze organisa
tie is de genaamde: ~· S T E S, die, zoals het merendeel zijner 
leden, een aanhanger zou zijn van de IVe Internationale. 

Reeds einde April 1946 werd door het "Verenigd Syndikaat 
van Transportarbeiders en Taximannen" een poging tot toenadering 
met het "Eenheidssyndikaat" te Antwerpen gedaan.Er grepen alsdan 
onderhandelingen plaats tussen afgevaardigden van de Brusselse 
organisatie en de leiding van de 
Antwerpen. 

.. 
... , 
Eenheidssyndikaten"van Gent en 

Tijdens de solidariteitsstaking met de Nederlandse Zee
lieden en Havenarbeiders in Mei 1946, werden door CONVENTS, stap 
pen aangewend bij het "Verenigd Syndikaat van Transportarbeiders 
en Taximannen", om ook te Brussel te beletten, dat Nederlandse 
schepen zouden worden gelost. ( zie bijlagen 8 en 9 ).-

Ook in verband met de uitbreiding van het stelsel der be 
staanszekerheid der havenarbeiders te Gent en Brussel, werden 
onderhandelingen gevoerd tussen afgevaardigden van de organisa
tie van Brussel en van de Eenheidssyndikaten van Gent en Antwer
pen. 

Op verzoek van de organisatie van Brussel, zou ook de 
genaamde : V IC T 0 R, Louis Jozef, geboren te Antwerpen, 4 

October 
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October 1903, dokwerker, wonende te Antwerpen, Spaarstraat, 
gekend aanhanger van de IVe Internationale, aan deze besprw~L~~ö~'~' 

hebben deelgenomen. ( zie bijlage nr. 10 ). 

c).- Op initiatief van het "Verenigd Syndikaat van Tran
sportarbeiders en Taximannen", te Brussel en de .. Onafhankelijke 
]'ederatie van Wevers", te Verviers (secretaris J. LABEYE) werd 
contact gezocht tussen afgevaardigden van de verschillende afge
scheurde syndikaten van het land, ( zie bijlage, nr: 11 ), met 
het doel : "de krachten te verenigen van al deze die in opstand 
"komen tegen de syndikale bureaukratie en dit met het vooruit
"zicht op de strijd tegen het kapitalisme en al zijn knechten" •• 

Een eerste vergadering zou hebben plaats gehad op 12 
October 1947, waarop vertegenwoordigd waren : de "Onafhankelijke 
Federatie van Wevers (Verviers), Eenheids Transport Federatie 
(Antwerpen), Verenigd Syndikaat van Transportarbeiders en Taxi
mannen (Brussel) en de Syndicale Oppositie van het Centrum (La 
Louvière). 

De aanwezige organisaties verklaarden zich akkoord "om 
"een gemeenschappelijke actie te voeren ten einde de arbeiders
"klasse te helpen uit de schadelijke toestand te geraken waarvan 
"de grote syndicale organisaties, en bijzonder het A.B.V.V., de 
"verantwoordelijken zijn. 
" •••••••• Er kan geen sprake zijn zich met het A.B.V..V.te ver
"staan, doch het is vanzelfsprekend dat de nog in het A.B.V•V· 
"vertoevende syndicale opposities en die dezelfde deeleinden na-
11streven, zullen gesteund worden". 

Een tweede vergadering zou hebben plaats gehad op 8 No
vember 1947, waarop ook een vertegenwoordiger van Gent en 

Oostende aanwezig waren. 
Er werd overeengekomen, dat in de toekomst de organisa

ties om de maand zouden samenkomen. 

d).- Bet "ACTIEKOMITEIT der HAVENARBEIDERS" 
en inzender met de gebroeders VAN DEN BRANDE. 

Uit het verslag, door CONVENTS opgesteld betrekkelijk 
de solidariteitsstaking met de Nederlandse Zeelieden en Havenar
beiders, is gebleken dat CONVENTS, tijdens deze staking in zeer 
nauw contact stond met het "ACTIEKOMITEIT der HAVENARBEIDERS". 

Gezien CONVENTS zich echter niet meer akkoord kon ver-
" klaren met de houding van het "ACTIEKOMITEIT der HAVENARBEIDERS" 

dat op verzoek van de Kommunist LALMAND, op dat ogenblik 
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van Bevoorrading, zich enigszins akkoord verklaarde de ladingen 
bestemd voor de voeding van de Belgische bevolking te lossen, .. 
stond er een onenigheid tussen CONVENTS en het Actiekomiteit 
der Havenarbeiders". 

Enkele malen werd het "Actiekomiteit der Havenar beiders 
door CONVENTS in zijn druksels aangevallen en werden de leden 
van voornoemd Komiteit ervan beschuldigd zich te laten leiden 
door partij-politiekers, tegen de belangen van de arbeidende 
klassen in. 

Uit een brief van de "Algemene Nederlandse 13ond van Zee
varenden" (bijlage 7, d.d.24.6.1947), blijkt echter, dat er tus
sen CONVENTS en VAN DEN BRANDE, opnieuw een goede verstandhou
ding heerst • 

Zulks wordt nogmaals bewezen, door de innoud van het 
schrijven,d.d.20 November 1947, verzonden door Johannes BOOMS, 
aan de genaamde :VAN AERSCHOT, !1•, redacteur van nDe Rode Vaan". 
( zie bij lage,. nr. 12 ) • 

"Vanuit Nederland ontving ik bericht, dat Uw schrijven 
"gericht aan kam.P.de Groot, aan het juiste adres is bezorgd. Het 
"adres is : C.P.N.,Keizersgracht, 323, Amsterdam. 
" Daar wij na onze bespreking met de kam.TONCKOE, CONVENTS en 
"Y·Q·BRANDE, niets meer van U hebben vernomen, zie ik de verdere 
"afwikkeling met belangstelling tegemoet." 

II.- B U I T E N L A N D.-

Uit bovenstaand verslag blijkt, dat reeds bij de soli
dariteitsstaking · met.de Nederlandse zeelieden en havenarbeiders, 
afgevaardigden van de onder kommunistische invloed staande Neder
landse vakorganisatie "EENHEID VAK CENTRALE", te Antwerpen aan
wezig waren en aldaar i~ contact stonden met CONVENTS. 

Het was vooral de genaamde BOOMS, Johannes, voren 
reeds vereenzelvigd, die alhier werkzaam was. Deze was op dat 
ogenblik nog niet in actieve dienst van kHt de E.V.C., doch werd 
enige tijd later aangesteld tot propagandist van de E.V.C. en 
belast met de internationale verbindingen. 

Betreffende deze Zeelieden - en Havenarbeidersstaking 
schreef J.BOOMS later : 

"Gedurende de grote zeelieden-staking die wij in 1946 
"in Nederland hebben gehad, verbleef ik als vertegenwoordiger van 
"de E.V.C.in Antwerpen om mede te helpen aan de tot standbrenging 
nvan een solidariteitsstaking der Antwerpse dokkers met de sta-
"kende Nederlandse zeelieden en dmkkers. "In 
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"In genoemde actie heb ik met vele kameraden kennis ge

"maakt alsook kameraad CONVENTS leren kennen als een goed strij
"der en goed kameraad." 

Dat de Nederlandse E.v.a.tevreden was over het door CON
VENTS gepresteerde werk, wordt trouwens voldoende bewezen door 
het feit, dat hem een oorkonde voor bewezen diensten werd afge
leverd door de E.v.c. 

Uit briefwisseling is gebleken, dat CONVENTS eveneens 
in die periode reeds in verbinding was met : KLEINSMA, Dirk, 
voren reeds vereenzelvigd, voorzitter van de E.V.C., A~deling 
"TRANSPORT", te Amsterdam, die zeer veel belang schijnt te stel
len in de toestand der vakbeweging te Antwerpen. 

De Sectie "KOOPVAARDIJ ~ VISSERIJ" van de EENHEIDSVAK
CF.NTRALE was tot op 28 April 1947 ondergebracht bij de Bedrijfs
groep "TRANSPORT" - E.V.C. 

Vanaf voornoemde datum werd een zelfstandige Zeelieden
organisatie, aangesloten bij de E.V.C., onder de naam van "ALGE
MENE BOND VAN ZEEVARENDEN" - A. N. B.Z.", in het leven geroepen. 

Het is vooral met de "Algemene Nederlandse Bond van Zee
varenden", dat CONVENTS contact zal bewaren. 

volgt: 
Het bestuur van deze org8nisatie was samengesteld als 

- M·DANE, landelijk voorzitter ; 
- J.~·M·BOOMS, landelijk secretaris 
- !.ZWART, 2e voorzitter ; 
-~. VAN DER VEN, 2e secretaris 
- ~·!-BLANKENZEE, Amsterdam, landelijk administrateur ; 
- J.KONING (Scheveningen), Q.PROPITIUS (IJmuiden), !.MAR-

SIJLA (Delfzij 1); !· GLOUDI en M· VAN DER WAL (Rotterdam) 
en~·~ ROOY (Amsterdam), bestuurder-propagandisten in 
verschillende onder-afdelingen. 

Reeds vóór de A.N.B.Z. tot stand kwam als een zelfstan
dige organisatie, had ~.BOOMS aan CONVENTS gevraagd of hij bereid 
was samen te werken op internationaal gebied. 

Inderdaad, op 19 Maart 1947 zond BOOMS een schrijven aan 
CONVENTS, waarin o.m.voorkomt : 

"Hiermede mijn dank voor de krantjes die ik zo nu en dan 
"van U ontvang. Ik kan U tevens mededelen, dat ik sinds 25 l!'ebrua
"ri j .l.als vrij gesteld bestuurder voor de zeelied.en in functie 
"ben getreden. 

"Dit -
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''Dit houdt verband met de nieuwe vorm, die onze zeelied 

''organisatie als zelfstandig lichaam voor de toekomst gaat inne
"men, in sterk nationaal en internationaal verband, aangaande 
"welk U nog nadere gegevens van mij zult ontvangen. 

"Inmiddels vernam ik gaarne van U, in hoeverre 
"Uw organisatie kunnen betrekken voor samenwerking op internati 
"naal gebied. L 

"Wat wij zoveel mogelijk in het buitenland tot 
"ten te brengen, zijn adressen van organisaties, waar WlJ ons 
"materiaal en voorlichting naar toe kunnen zenden. Onze leden 
"krijgen deze adressen in buitenlandse havens ter kennis, en 
"halen het voor hen bestemde materiaal dan zelf ll!lq weg." •••...• 
(zie bijlage nr.13 ) • 

L "Wij zijn nu reeds de grootste zeelieden-organisa
"satie die wij in Nederland hebben gekend met 6.600 bonafide 
"zeeliedemr en wij schrijven nog geregeld nieuwe leden in." 

Ongetwijfeld heeft CONVENTS toegestemd om zijn medewer
king te verlenen aan de "Algemene .Nederlandse Bond van Zeevaren
den", zoals blijkt uit de inhoud van een schrijven,d.d.l8 Juni 
1947, door BOOMS verzonden aan CONVENTS, luidende : 

"De eerste uitgave van ons Orgaan wordt gelijk met deze 
"brief gepost en een reglement er bij ingesloten. 

"Gaarne vernemen wij van U, of het mogelijk zou zijn dat 
" U voor de Nederlandse schepen geregeld een oplaag van onze 
"krantjes ontvangt, zodat de zeelieden deze zelf bij U kunnen 
"afhalen. 

"Meerdere contracten van de andere takken van dienst 
"aan boord zullen nog in de komende krantjes worden bekendge
maakt. 

"Het toezenden van een groot pak drukwerk naar Antwerpen 
"levert echter weer grote moeilijkheden op. 

"Mocht U er mede accoord gaan, dan zou er misachien een 
"regeling getroffen kunnen worden door middel van een acb.ipper, 
"die geregeld op Antwerpen, Rotterdam, of Amsterdam vaart. 

" U k nt zo vele schippers die daarvoor geschikt zijn en 
"wij zouden daarmede tevens een betrouwbare verbinding krijgen 
"met het oog op de nog komende gebeurtenissen."( zie bijlage 14). 

Verder uit een schrijven,d.d.24 Juni 1947, door BOOMS 
gericht aan CONVENTS en waarin voorkomt : 

"Wij zullen elkaar direct weer nodig hebben, daarom moe
ten 
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"ten wij een goede verbinding krijgen tussen ons en Antwerpen, 
"zodat wij onafhankelijk worden van Post en andere belemmerende 
"instanties. 

"Ook zullen wij spoedig naar .Antwerpen komen om de ver
"schillende punten met U te bespreken, alsook voor het treffen 
"van een financiële regeling. Inmiddels is het aan te bevelen 
"wanneer U zelf een berekening maakt." (zie bijlage nr.7 ). 

Deze koeriersdienst is dan inderdaad tot stand 
namelijk tussen Antwerpen en Dordrecht. (Nederland). 

Het contact-adres te Dordrecht is : F.ROOZE, wonende 
te Dordrecht, Jozef Israëlstraat, nr.74, kantoor-adres:Begijnhof, 
36. 

De schipper, die het contact onderhoudt, kon tot op 
heden niet vereenzelvigd worden • 

Uit een schrijven,d.d.20 September ;947, gericht door 
BOOMS aan CONVENTS, blijkt, dat de schipper zich reeds in die 
periode bij ROOZE in Dordrecht had aangeboden zonder deze te 
hebben aangetroffen. 

"Tevens kan ik U mededelen dat de schipper zich in 
"Dordrecht heeft gemeld, daar er echter niemand thuis was, heeft 
"hij de brief maar in de bus gedaan. Hij is nu weer vertrokken 
"zonder contact te hebben gehad met kam.ROOZEN. Bet zou daarom 
"goed zijn indien U mij p.o.ook even wilde berichten of deze 
"schipper komende week weer in Dordrecht kan zijn, dan zal ik 
"mijzelf ook naar Dordrecht begeven om kennis met hem te i118.ken 
"en verschillende punten te besprekenn. (zie bijlagen nr. 1 en 
14-bis ). 

Op 25 Juli 1947 schreef BOOMS aan CONVENTS, met ver
zoek hem inlichtingen te laten geworden betreffende de havensta
king in Antwerpen. Volgens dit schrijven was ook tijdens d,eze 
staking KLEINSI~ weer te Antwerpen. ( zie bijlage nr. 15 ). 

Het betreft hier de op 18 Juli 1947 door het "ACTIE
KOMITEIT der HAVENARBEIDERSn uitgelokte staking, die echter na 
een drietal weken doodliep. De dokwerkers hernamen het werk zon
der dat enig resultaat was bekomen en spijts de ordewoorden van 
het "ACTIEKOMITEIT" dat de strijd wilde voortzetten. 

Dit bewijst nogmaals welk belang de Nederlandse Kom
munistésche organisaties aan de haven van Antwerpen hechten. 

Trouwens CONVENTS werd door de "Algemene Nederlandse 
Bond van Zeevarenden" uitgenodigd deel te nemen aan het Landelyk 
Congres, dat plaats greep in het E.v.a.-gebouw te Hilversum, op 
30 Augustus 1947. Er werd vooral aangedrongen, dat hij op dit 

congres 
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congres aanwezig zou zijn "omdat de kwestie Antwerpen daar be
sproken zal worden". ( zie bijlagen 16, 17 en 18 ). 

Intussen werd door het bestuur van de "Algemene Neder
landse Bond van Zeevarenden" besloten een afdeling te organise
ren· te Antwerpen, "gezien het feit, dat deze haven t.o.v.Ned 

nlandse schepen een zeer urgente kwestie is geworden en rekening 
"houdende met de komende internationale bedrijfsorganisatie". 

De landelijke secretaris zelf, de genaamde BOOMS,~J, 
werd belast met de organisatie van de afdeling te Antw~rpen. 
( zie bijlagen nr. 19 en 20 ). 

Einde September 1947 werd dan ook de afdeling Antwer
pen van de "Algemene Nederlandse Bond van Zeevarenden" opgericht. 

BOOMS, Johannes, Bertus, Marinus, voren reeds vereen
zelvigd, heeft zijn kantoor te Antwerpen, aan het adres: ~ 
dorp, 68, in dezelfde lokalen als de "EENHEID TRANSPORT 
BOOMS verblijft te Antwerpen, op het adres: 

In het orgaan van de A.N.B.Z. "VAREND NEDERLAND", 
de maand .November 1947, verscheen volgend artikel: 

"EEN KANTOOR IN ANTWERPEN" • 
"Met ingang van 1 October 1947 heeft de A.N.B.Z.de beschikking 
"over een eigen kantoor in Antwerpen. Dat hieraan grote 
"bestond, zullen nagenoeg alle leden met ons eens zijn, aange
"zien de meeste Nederlandse schepen deze haven aandoen. Een ge
"deelte zelfs vaart vanuit Antwerpen, terwijl weer anderen twee, 

"drie of meer reizen maken, waarbij Antwerpen tussenhaven is. Het 
"aantal telegrammen dat wij van schepen ontvingen om naar An 
"pen te komen is legio, waarop Uw bestuur dan ook besloten heeft 
"om op proef enige maanden een bestuurder daarheen te zenden om 
nde belangen der leden te behartigen en het contact te bestendi
"gen en uit te breiden. Voor deze post in Antwerpen is aangewe
"zen Kam.J.B.M.BOOMS, die gedurende de staking geruimen tijd in 
"Antwerpen vertoefde en bij uitstek met de situatie ter plaatse 
"op de hoogte is •••••••• 
"Wij spreken onze dank uit aan het bestuur 

"heids Syndikaat voor de medewerking in deze verleend en wij ver
"wachten, met de leden, dat dit experiment een compleet succes 
"zal worden. Het adres is: KLAPDORP, 68- ANTWERPEN" ••••••.••• 

BOOMS brengt regelmatig bezoeken aan boord van de Ned 
landse schepen, die in de haven van Antwerpen gemeerd liggen.Hij 
zou aldaar propaganda-vergaderingen houden, druksels verspreiden, 
bijdragen innen, e.d. 
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Daartoe houdt hij hoofdzakelijk 
mannen en penningmeesters van de Nederlandse schepen, o.m.met : 

!! . BRUINS, vertrouwensman aan boord van s/ s "NIJMEGEN n. 

DE WAARD, vertrouwensman aan boord van s/s "MAASKERK". 
LEEUWENDAAL, vertrouwensman a.b.van s/s "Lieve VROUWKERK". 
WOUTS, secretaris, a.b.van s/s "Lieve VROOWKERK". 
BARENDREGT, lid A.N.B.Z. a.b.van s/s "BOSCHFONTEIN". 
KOHLMEYER, lid A.N.B.Z. a.b.van s/s "BOSCHFONTEIN" • 
.!• DE OEVER, vertrouwensman a.b. !a~ f?/ s ''BLOMMERSDIJK" 
WINTER, vertrouwensman a.b.van s/s "LISSEKERK". 
METER, lid A.N.B.Z. a.b.van s/s "LISSEKERK" • 
.KERSBERGEN, vertrouwensman, a.b.van s/s nBLIJDENDIJK" • 
![.AKKERMAN, vertrouwensman a.b.van s/s "ALPHARD". 
!• DE ililliQ, penningmees ter a.b. van s/ s "ALPHARD". 
Piet er VAN KEULEN, a.b. van s/ s "AMSTELDIJK", georganiseerd 

lid en vertrouwensman van Zweedse organisatie. 
SIMONS,vertrouwensman a.b.van s/s "BLOEMFONTEIN". 
!L•WOLD,penningmeester, a.b.van s/s "DELFT". 
![.DOBBER, lid A.N.B.z.a.b.van s/s "DELFT". 
WEIJER,Isaäk, gewezen vertrouwensman a.b.van s/s "AMSTELDIJK". 
GORTER, vertrouwensman a.b.van s/s "TIBA". 
M_.KLOOS, penningmeester, a.b.van s/s "TIBA". 
G.MOLEN.AAR,vertrouwensman a.b.van s/s ''WINTERSWIJK". 
Q.VAN 't HOF,penningmeester a.b.van s/s "WINTERSWIJK" 
i•.!:.•EHRISMAN, vertrouwensman a.b.van s/s "ALWAKI". 
KOUSENBAND, vertrouwensman a.b.van s/s "GROTEKERK". 
!•DURIAN1 penningmeester a.b.van s/s "LEMSTERKERK". 
TIKKEL, vertrouwensman a.b.van s/s "ALCYONE". 
Q._!!.DE WEYER, vertrouwensman a.b.van s/s "AALSDIJK". 
BOER, (matroos) vertrouwensman a.b.van s/s "MERWEDE". 

De ware bedoeling van de A.N.B.Z.is ongetwijfeld in 
verschillende landen een kern van vertrouwensmannen te vormen, 
om aldus in staat te zijn op het gewenste ·ogenblik wanordelijk
heden en incidenten (stakingen, sabotage, e.a.) uit te lokken. 

De A.N.B.Z.heeft daartoe ook reeds contact gezocht met 
de Amerikaanse Zeelieden-organisatie "NATIONAL MARTIME UNION OF 
AMERICA", aangesloten bij het "Wereld Vak Verbond" en waarvan de 
secretaris zou zijn : John ROGAN, 346 West 17 th Street, NEW
YORK. 
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Hier kan nogmaals worden aangestipt, dat BOOMS lid is 
van de C.P.N. (Communistëache Partij Nederland) en alhier ook in 
verbinding staat met LALMAND,(secretaris van de K.P.B.), Rik VAN --AERSCHOT (redacteur "Rode Vaan"), VAN DEN BRANDE, gebroeders, en 
ook geen onbekende is in het lokaal "GRIETEN", Diepestraat te 
Antwerpen, zetel van de Kommunistische Partij, Afdeling Antwerpen 

Het is dan ook tenzeerste te betreuren, dat hij er in 
- gelukt is het vertrouwen te winnen van een lid van de "I:mmigt.tltil 

politie" te Antwerpen, waarvan hij - volgens zijn schrijven van 
8 October 194? - belangrijke inlichtingen krijgt. ( zie bijlage 
nr. 21 ). 

Tot slot kan worden gemeld, dat de genaamde KLEINSMA, 
hiervoren vereenzelvigd, landelijk Voorzitter der E.V.C. - Be
drijfsgroep "TRANSPORT", zich op 19 en 20 December 1947, persoon
lijk naar Antwerpen heeft begeven en zich alhier in verbinding 
heeft gesteld met: BOOMS, CONVENTS en TRONCKOE. 

KLEINSMA was bij dit bezoek aan Antwerpen vergezeld 
van de genaamde : BLOKZIJL, een van de voornaamste leiders van 
de Nederlandse E.V.C. en lid van de C.P.N. (zie bijlage nrT 22). 

x x 
x 

tn verband met de op blz.4 van dit verslag vermelde 
groepering "NATIONAAL DEMOCRATISCH EENHEIDS FRONT", 1uoweii$k is 
het misscgien niet van belang ontbloot de doelstelling van deze 
beweging even nader toe te lichten. 

In het eerste nummer van het orgaan van "NADEF", name
lijk "DE DOORBRAAK", van 8 November 194?, komt een artikel voor, 
dragende als titel "Waarom DE DOORBRAAK als titel van ons strijd
blad?" 

Aan dit artikel ontlenen wij de volgende zinssneden: 
"Omdat we als middel tot verwezenlijking onzer politiek, 

" de DOORBRAAK willen van ene NORMAAL werkende en dus CRISIS
"VRIJE OVERVLOEDSECONOMIE waaraan we de naam van NORMALISME ge

"geven hebben en die in tegenstelling met Kapitalisme, Socialisme, 
"Kommunisme, Fascisme, Nazisme, JmB New-deal, enz.alleen het land 
"nog redden kan. 
"•!••••••Door de leer van het NORMALISME l~ verspreiden willen 
"we strijd voeren : 
" le.- tegen de waardeloze politiek van de regering en van 
"de partijen, die er slechts in gelukken de crisisnood der bevol-

king 
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"king steeds groter te doen worden. 
" 2e.- tegen de geestesverwarring die in 't leven wordt 
"gehouden door al de onzin die de regering en de partijen dage
"lijks voorschotelen over de oorzaken der crisis en de middelen 
"om haar te bestrijden. 

" 3e.- tegen het regiem der onbevoegdheid 
"rij, waardoor politieke gelukzmekers zich rijkelijk 
"bezoldigen voor de ondiensten waarmede zij het land 
"grond voeren •••••• ., •• 

Verder in hetzelfde blad kunnen we lezen : 

" Dat is niet mogelijk met het Kapitalisme, noch 
"andere bestaande stelsels. Zij beschikken immers over geen leer 
" die de voorwaarden bepaalt om het evenwicht der economie te 
"handhaven en daardoor de crisis te voorkomen of op te lossen. 
"Indien alleen het Staatskapitalisme der Sovjet-Republieken • ._.._ • .,.._.
"op een uitzondering maakt, dan voegen we er onmiddellijk bij, 
"dat zijn leer niet alleen onvolledig is, doch tevens voarwaar
••den stelt, die op zedelijk en stoffelijk gebied, een totaal nut 
nteloze omverwerping van al het bestaande noodzakelijk maken. 
"Dit is het gevolg van het feit dat het Communisme geen juist 
"begrip heeft van het verkeerde in de grondslagen van het Kapi
"talisme en van de andere stelsels die er van afstammen.Daardoor 
"ziet het ook 1~liet in hoe buitensporig overdreven en ongepast 
"middelen zijn van allerlei aard, waartoe het zijn toelrlucht 
"neemt om een normaal werkende en dus crisisvrije overvloeds
"economie in 't leven te roepen, wanneer door oneindig zachtere 
"middelen en met een minimum van hervormingen, hetzelfde doel 
"bereikt kan worden.'' . ....... ~ ....................... , ...... . 

Zoals hiervoren reeds is vermeld, fungeert CONVENTS 
als verantwoordelijk uitgever van "DE DOORBRAAK" en kunnen alle 
inlichtingen betreffende "N.A.D.E.F." bij hem ingewonnen worden. 

Deze beweging, die zich blijkbaar niet kan verenigen 
met de doelstellingen en methoden van het Communisme, is noch
tans niets anders dan een camouflage-maneuver vanwege CONVENTS, 
die in werkelijkheid nog steeds de kommunistische idee is toege
daan. 

Dat hij trouwens pogingen heeft aangewend - zelfs nog 
zeer onlangs - om terug te worden opgenomen in de Kommunistische 
Partij van Belgi@, wordt bewezen door volgend schrijven van vo
rengenoemde BOOMS, aan LALMAND, secretaris van d~ K.P.B. 

Amsterdam, 
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" Amsterdam, 22 September 1947. 
" Betr:W.CONVENTS, oud-partij genoot der B.K.P. 
" Aangaande bovenstaande k~meraad richt zich met dit 
"schrijven tot U ondergetekende J.B.M.BOOMS, hoofdbestuurder 
"bovengenoemde zeelieden-organisatie (A.N.B.Z.) tevens lid van 
"de C.P.N. met het vriendelijk verzoek, om kam.CONVENTS de ge
"legenhelld te geven een onderhoud met U te hebben. 

" Mijn redenen voor dit ogenschijnlijk vreemd verzoek 
"zijn de volgende: 
" Gedurende de grote zeelieden-staking die wij in 1946 
"in Nederland hebben gehad, verbleef ik als vertegenwoordiger 
"van de E.V.C.in Antwerpen om mede te helpen aan de tot stand 
11brenging van een solidariteits staking der Antwerpse dokkers 
"met de stakende Nederlandse zeelieden en dekkers. 
n In genoemde actie heb ik met vele m kameraden kennis 
"gemaakt, alsook kameraad CONVENTS leren kennen als een goed 
"strijder en goed , kameraad. 
" In een vertrouwelijk onderhoud deelde kameraad 
"mij mede, dat hij voor de oorlog altijd lid was geweest van de 
"B.K.P., doch na zijn terugkeer uit Engeland was geroyeerd. 

" Om reden dat hij van mening was ten onrechte geroyeerd 
"te zijn, heeft hij direct protest aangetekend en destijds alreed 
"om een onderhoud met U gevraagd wat hem echter werd geweigerd. 
"Binnenkort hopen wij in Antwerpen een afdeling van onze organi
"satie te openen. Daarvoor bevond ik mij op 12 September j.l. 
11Weer in Antwerpen en heb met de kameraden Frans v.d.Branden en 
"Convents de verhoudingen in de Belgische vakbeweging, zoals deze 
"op het ogenblik zijn, besproken. 
11 Na afloop van dit onderhoud bet~igde kameraad Convents 
"aan mij wederom zijn spijt, geen lid meer te zijn van de B.K.P. 
"en zeide, ten tweede male een onderhoud met U te hebben aange
"vraagd, doch tot nu toe nog steeds zonder succes, wat voor mij 
" de directe aanleiding werd, mij met dit schrijven tcbt U te 
"richten. 

" Het mag nog steeds niet uitgesloten worden geacht,dat 
"er in Belgi~ toch nog een Eenheids Syndikaat ontstaat en aange
"sloten wordt bij het W. V. V •• Mocht dit gaan gebeuren dan zullen 
"daarvoor vooral in Antwerpen, goede krachten nodig zijn. 
" Zo U weet, zijn de laatste tijd zekere bestuurders 
"gaande de arbeiders te bewegen om over te gaan naar de Liberalen 

"Kameraad 
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" Kameraad CONVENTS heeft tegen deze verschuiving naar 
"rechts direct scherp stelling genomen, door zich van Gent af te 
"scheiden. 

" Het lijkt mij d'aarom niet juist toe, om deze kameraad in 
ttzijn streven naar een vakbeweging volgens de richtlijnen van 
"het w.v.v., langer aan zijn lot over te laten. 
" Indien kameraad CONVENTS heeft gefoudeerd t.o.v.de B.R.P. 
"dan wenst hij zich daarvoor te verantwoorden, wat ik niet an
"ders dan met warmte bij U kan aanbevelen en spreek daarbij de 
"hoop uit, dat U kameraad CONVENTS daarvoor ook de gelegenheid 
"zult geven" •••••••••••••••••••••••.•••..•••••••••••••.•••••• 

Het antwoord van LALMAND, Secretaris van de Kommunisti
scha Partij Belgi~, in datum van 24.9.1947, luidde : 

"Voor zover ik mij herinneren kan, heeft CONVENTS slechts 
"eenmaal een onderhoud aangevraagd. Wat ik hem onmiddellijk toe
nstond. Bij deze gelegenheid werd over wederopname in de Partij 
''niet gesproken. - Ik heb er volstrekt geen bezwaar tegen, CON
"VEN'l'S te ontmoeten, wat U hem uit mijn naam kunt mededelen." •••• 

x x 
x 

Hierbij worden nog gevoegd: 
le.- een lijst met namen van zeelieden, aangesloten bij de "EEN

HEID T.Rt.NSPORT FEDERATIE", Afd.Zeelieden"(zie bijlage 23)f · 
2e.- een lijst ·met namen van schippers, aangesloten bij de"EEN

HEID TRANSPORT FEDERATIE", Afd.Schippers"(zie bijlage 24); 
3e.- een foto, voorstellende het bureau van de "EENHEID TRANSPORT 

l!"'EDERATIE" tijdens een dcor deze organisatie ingerichte me
ting en waarop o.m.voorkomt: 
(1) : Johannes Bertus Marinus BOOMS, geb.te Amsterdam, 18 

December 1906, van Nederlandse nationaliteit,thans 
verblijvende te Antwerpen, Vliegerstraat,nr.ll,alge
meen secretaris van de "A.N.B.Z.". 

(2) : TRONCKOE, Franciscus Xaverius,geb.te Rupelmonde, 3 
September 1900, wonende te Antwerpen, Marnixstr,nr.24, 
secretaris Afd."Schippers" van de "E.T.F.". 

(3) CONVENTS, Willy Marcel Pieter Antocn,geb.te Boom,21 
October 1910, werktuigkundige,wonende te Antwerpen, 
Beeldhouwerstr.nr.24, Secretaris Afd."Zeelieden" van 
de "E.T.F.". 

( 4) CLAES, ]'ernand Clementina Roland, geb. te Antwerpen, 
16 Januari 1928, ongehuwd, bediende, wonende te Ant
werpen, Hoogstr.nr.61, bediende bij de "E.T.F." 
(zie bijlage,nr. 25 ). 
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4e.- een foto, genomen in het lokaal van de "EENHEID-TRANSPORT
FE.l)ERATIE" en leden van deze organisatie voorstellende. 
(zie bij lage N'r. 26 ) .-

Voor eensluidend afschrift. 

w. 
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