


OD. No. JAhI

Sfaam intern

Se ook:

In Uit In Uit In Uit In

Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum

1 2

#' ry



DOSSIER No. :ODL.16.6.7. ............................ NAAM

Uit
Datum Aan

In

Datum

Uit

Datum Aan

In

Datum

Uit In

Datum Aan i Datum

Uit In

Datum Aan i Datum

.»

t/f

,' ZjUNitJ

fr >/

\ 5069-'48



DOSSIER No. ...ÖD 1S67

MINUTENBLAD
NAAM: IH!JSENA:!d.<mi*&.. JtJS&ÖEES SIXJEE.TAEIA.iaN

Aangelegd op verzoek vap B V
op 25-5-50 door AÖD-4b

5067 - '48



. INHOUDSOPGAVE
DOSSIER

- Volg
Nr

•

i '

_..-,-,._ ' INTERNATIONALE BEROEPS
,, Nr ' u** -Lböf NAAM: QüinocirnADTAmirw ^

1 v: u£i\J

' ' ' AFZENDER

l

\ ,7(j96,- '49 • ' M " -. _ • ,• '

' ' f' ' ** - • '

Agenda Nr

i

-

'

•

»
INGELEGD

Datum

'

'

Par.

A

. ''



EAPPOHT :
VAN : KA-RA - L.
AAN : Hoofd B.
No. : E/1155
ÖNDBHW3HP : Edward DBNMI3.

ACD

PAR: &.L-.

21-5-51.

HSF. ; Uw nota 99220 d.d. 30-12-50.

jACD/ tëj'f&j
Sardine bericht ons iA antwoord op de door ons n.a.v. Uw boven-

öt.MV
Op-Jll

,- — '
-Of.ï'f

21 ME1195!

genoemde nota geschreven brief, dat Edward DENNIS waarschijnlijk
identiek moet worden geacht aan Dennis EDWAEDS, fran Britse natio-
naliteit, geb. 11-12-14 te Aghington, Northumb'erland, lid van
de National Union of ijinewoïéiïsi clie de secretaris voor het Èu-
ropese vasteland schijnt te zijn van Arthur HOBHSH, die hij op
zijn reizen naar het buitenland begeleidt. Men gelooft, dat
-EDWAHDS' een zekere positie bekleedt in, of waarschijnlijk zelfs
hoofd is van het "Hiners International Department of the lline-
workers Federation of Great Britain"
Er zijn geenjlirecte aanwijzingen, dat EDWASDS lid is van de
Britse communistische partij, maar het moet wel waarschijnlijk
worden geacht. ~~ ~~ '



NOTA: \' i!rTr'raV*fvi'
Van: KA-RA . UtlGfc$Vfe!S?

Op 7.11.51 werd aan Sardine brief nr.OEH/51/705
geschreven, waarin hem de inhoud van de nota van
KB aan KA-RA dd.26.10.51,nr, 104333 werd medegedeeld,

15.11.51. v.H.



00 104333

Aan ÏUk-HA
Van HB. ! UfTGBöB;
No. :B 104333. __
Betr.ï Verhouding I.B.5. - I .V.V.V..

B V WK 4.

Haar aanleiding van uw schrijven no. E 1024-, d.d.
27-2-'51, bericht ik U, dat de in mijn brief no. 99220 van
30-12-'50 vervatte gegevens omtrent Edward DEHBI3 (11-12-
1914) werden opgenomen door de grensveiligheidadienst op
Schiphol. Deae inlichtingen werden mij door de verbinding
van Amsterdam, gemeentepolitie, toegezonden, welke daarbij
aantekende, dat op 14 en 15 December 1950 te Amsterdam een
zitting werd gehouden van de OoÖrdinatie-cosnaiaaie van de
Internationale Beroepsseeretariateii» waaraan door meerdere
Engelsen werd deelgenomen.

Deae beroepsseoretariaten werden in mijn genoemd
schrijven abusievelijk aangeduid met het woord "bedrijfs-
secretariaten". De Internationale JSeroeps ^Secretariaten,
welke elk de bundeling van de nationale socialistisch©
vakorganisaties in een bepaald beroep (tranaportwerkers,
mijnwerkers, enz.) vormen, bestonden reed» ver vóór de
laatste wereldoorlog. Toen in 1945 liet W.V.V. werd opge-
richt, poogde dit langs de weg van onderhandelen deze I.B.S.-
en in de nieuwe wereldvakorganiaatie op te nemen. De onder-
handelingen verliepen niet vlot en de animo tot aansluiting
bij het W.V,V. werd hoe langer hoe geringer. Sa de scheu-
ring in het W.V.V, in 1949 verbraken de I.B.S.-en de rela-
ties met het W.V.V.. Nadien werden contact-besprekingen ge-
voerd met vertegenwoordigers van het I.V.V.V. - Internatio-
naal Verbond van Vrije Vakverenigingen.

Op de bovenvermelde bijeenkomst in December 1950
vormde deze zaak ook een punt van bespreking. Gesproken
werd over de verhouding van de Internationale Beroeps Secre-
tariaten en het I.V.V.V. en de wijze waarop de I.B,3.-en
kunnen deelnemen aan het werk van de regionale commissies
van het I.V.V.V., meer speciaal in de zogenaamde onontwik-
kelde gebieden.

Daar zowel het I.V.V.V. als de I.B.S.-en tot nu
toe als bonafide organisaties moeten worden aangesterkt en
zij mitsdien buiten de directe observatie van onze dienst
vallen, wordt de aamenstelling van buitenlandse delegaties
naar haar bijeenkomsten hier te lande over het algemeen
niet nagegaan. Haaien van andere deelnemers aan de meerge-
noemde bespreking te Amsterdam staan dan ook niet tot mijn
beschikking.

HB, 26 October 1951.



RAPPORT
Van: KA-R.A.
Aan: Hoofd B
No. E 1024 >/ï v̂ ' -~"V>
ONDEPWERP: Besprekingen der Coördinatie Commissie van de

Bedrij^fgsecretariaten.

D

C

2)

3)

4)

In antwoord op Uw rapport No. 99220 dd. 30-12-50, deelt
SARDINE ons mede, dat zijn dienst verwonderd is omtrent
de besprekingen der Coördinatiecommissie van d? Intern.
Bedrijfssecfetariaten,. die op 14-15 Dec. te Amsterdam
zouden zijn gehouden, daar ze niets van deze commissie
afweten.

bericht bovendien, dat Edward DEHIIS niet bekend
is bij zijn dienst. • -

SARDINE vraagt, of wij hera nadere ge^e'/ens kunnen ver-
schaffen omtrent de Intern. Bedrijfssecretariaten. Be-,
horen ze tot de W7TÜ en niet tot de ICPTÜ, zoa.ls SARDINE
uit Uw rapport meent te moeten

Hij zou het eveneens op prijs stellen namen van cte com-
missieleden en hun functie te ontvangen.

257-2-51, H



Aan KA.RA
7an S, B*
So.s B 99220
A7 3

Op H en 15 December 1950 vonden te Aast erdam besprekingen
plaats van de coSpdiaatieeoiwaissie ras de laternatioaale Üe-
drijf s»ecr«tariatea, ter feepaliag ram d* houding dezer secreta-
riaten tfif*|Mir«r ket Imtermatiöaaal Verbond raa T̂ rije Ya|c Teir-

(1.7,7.7.).
Sea van de deelaemera aan desse feesprekingen «aai

Edward Dennia, geboren te Hort humb er land, 11-12-1914, im set
zit van paspoort ao. 11166.

Aan es ambteaaren op het vliegveld Schipnol, waar Bennie
op 1? December 1950 per vliegtuig arriveerde, was liet opgeval-
len, dat in Benaie* paspoQrt vlaa roor JaJeclio-SlöwaJciJe warea
opgéaoaea.

Hoewel de I.B.S. en het 1.7. 7. 7. buiten extreiaiame staan,
is signalering van de reiaen van Bennia naar ïâ echo-Slowakije
wellicht toch van belaag .

(l T) H.B., 5© S*c«ifl&er 1950.



NOTA
VanT KARA

Op 10.1.1951 werd aan Sardine brief CEIÏ/51/013
geschreven, waarin hem de inhoud van nr. 99220
dd. 30.12.1950 werd medegedeeld.

19.1.1951



No. 4527-50.

VERTROUWELIJK.

i !<-*
iv.. V*

15 December 1950,

/

Volgens ontvangen mededeling van de Koninklijke Mare-
chaussee op Schiphol, kwam op 13 December 1950 per
vliegtuig op deze luchthaven aan de Brit: Edward

* DENNIS . geboren te Northumberland , 11 December 1914.
Hij is in het bezit van paspoort 11166; hij logeert
in het IIAmerican"-Hotel, alhier. Op Vrijdag 15 Decem-
ber 1950 zal hij weer naar Engeland vertrekken.

Naar bij dezerzijds ingesteld onderzoek bleek zal be^-
4 trokkene de besprek-i «flen h -i j wonen van de qp Donderdag
14_en~Trijgaigl5 December 1950 in het "American" -Hotel
te houdea ziffiTing van de Coördinatiecommissie van de

/\
W v 1"* _2i!ï-
1 ̂ .̂ -*-*1*̂

C

^
InTernâ Tpnale Beroêp3_aecrétariaten. Hieraan nemen
veel Engelsen deel.

De aanvraag voor de zaal werd ingediend door de heer
X'Leendert Marinus van WAASDIJK, geboren te Arnhem, 10

Maart 1896, wonende Vechtstraat 105-11, alhier, eea
der bestuurders van de JÏEBSÏBfiRS BEDRIJPS&ROEPEN CEN-
TRALE (voorheen Nederlandse Bond van Fabrieksarbei-
ders), aangesloten bij het HYY. . gevestigd Museum-
plein 17, alhier. Onderwerp der besprekingen is ia
hoofdzaak de verhouding dezer Beroepssecretariatea
tegenover het INTERNATIONAAL VERBOND VAN VRIJE VAKVER^-
ENIGINGEN en de wijze waarop de Beroepssecretariatea
kunnen deelnemen aan het werk der regionale commissies
van het IWV, meer speciaal in de z.g. onontwikkelde
gebieden.

Nu was er geen reden om bovenstaande aan U door te
geven, ware het niet dat het aan de ambtenaren op
Schiphol is opgevallen dat in DENNIS ' paspoort visa
voor JPsjecho-^lpwaki ,1e waren opgenomen.

F5,No—T. 13.



i 335»- VEBTBOUWELIJK.-

Onderwerp:"De Engelsman : M.POLAK".-

7 Juli 1950.-

*

ïiermede moge ik U berichten, dat ik van een
lid van de dienst van "Labile" te Antwerpen, gisteren, -
6 dezer - het volgende vernam:

l "Een persoon, genaamd: P O L A K, Morice, geboren
te Amsterdam, 23»3*1917» van Engelse nationaliteit, wonen-
de te Londen, (adres niet bekend) - heeft als vertegenwoor-
diger van de Engelse diamantbewerkers-organisatie, het on-
langs te Amsterdam gehouden internationaal Congres van
diamant bewerkers, bijgewoond.

Tijdens zijn verblijf in het "Park-Hotel" te Amster-
dam, waar POLAK logeerde, heeft hij bezoek gehad van twee
onbekende Nederlanders, die zich zouden hebben gelegiti-
meerd met een bewijsstuk betreffende hun lidmaatschap van
de C.P.N.

Uit het onderhoud met bedoelde twee onbekende Neder-
landse communisten, zou moeten worden geconcludeerd, dat
POLAK - die tijdens het congres de indruk wekte, op poli-
tiek gebied een gematigd en niet uiterst links georié'n-
teerd persoon te zijn - in werkelijkheid als communist
moet worden beschouwd."

Deze aangelegenheid is bereids door de dienst van
"Labile" aan "Spil" gerapporteerd en daaromtrent kunnen
dan ook onzerzijds van dezen nadere berichten worden tege-
moet gezien, in afwachting waarvan ik U moge adviseren,
terzake geen nadere inlichtingen aan "Spil" te doen vragen"
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DEC. 1949

ACD/Aan

/£./<?, ̂

Ter aanvulling van eerder gezonden documentatie-materiaal

over de Internationale Beroepss-Secretariaten en meer in het bijzonder

over het contact van deze organen met de Internationale Vakcentrales

volgt hieronder de weergave van een verhelderend artikel, overge-

nomen uit en publicatie bestemd voor het N.V.V.-kader:

De I.B.3. en de nieuwe vakverenigingsinternationale

De Internationale Beroepssecretariaten (I.B.3.) hebben op 8 en 9

November j.l. te Parijs een conferentie gehouden, waar ze hun houding

ten opzichte van de nieuwe Vakbewegings-Internationale hebben be-

paald. De I.B.3. hebben een lange staat van dienst achter de rug en

bewezen, hun taak, de behartiging van de belangen, ieder wat zijn

eigen beroepsgroep betreft, volkomen te begrijpen en meester te zijn.

Bij de oprichting van het Wereldvakverbond, in 1945, bestond het

plan, de I.B.3. in het werk van het W.V.V. in te schakelen maar de

voorwaarden, door het W.V.V. gesteld, isaren zodanig, dat ze onaan-

vaardbaar bleken.

Wij hebben gezien, hoe het W.V.V. al spoedig na zijn op-

richting een politiek begon te voeren, waarmede de vrije vakver-

bonden het absoluut niet eens waren, hetgeen ten slotte tot de uit-

treding van alle vrije, democratische en onafhankelijke vakverbonden

leidde.

Wat van het W.V.V. overgebleven is, is niet meer dan een

internationale bond van communistische vakverbonden en vakbonden,

een instrument voor de uitvoering van de communistische politiek.

In het bestek van dit artikel is het niet mogelijk, uit-

voerig in te gaan op de onderhandelingen van het W.V.V. met de I.B.3.



die drie jaar lang geduurd hebben.

Heb W.V.V., dat zeer goed wist, van hoeveel belang en hoe

invloedrijk de I.B.S. waren, heeft alles gedaan, om ze tot zich te

trekken en tegelijkertijd monddood te maken, wat natuurlijk niet

lukte. Steeds weer formuleerde het nieuwe voorstellen, maar zelfs al

zou het ten slotte de meest gunstige voorwaarden aangeboden hebben,

zou medewerking van de I.B.S. aan het W. V, V. toch niet mogelijk

geweest zijn, evenmin als de samenwerking van de vrije vakverbonden

in het W. V. V. gehandhaafd kon worden.

Nu moeten wij hierbij nog even doen opmerken, dat de I.B.3.

een Coördinatie-Commissie hadden benoemd, die in naam van alle I.B.Si.

met het W. V. V. onderhandelde.

Deze Coördinatie-Commissie van de I. B. 3. bestaat uit de

volgende leden:

""' —l Hewitson (Fabrieksarb. } voorzitter; M.C. Bolle (Openb.
~ """"

_

.k/ Diensten) . secretaris; Dame Anne Loughlin (Kleermakers) lid; /F. Gmur
(Bouwarb. Y * " /
lid; — f *(» (P .T. T.) lid; K. lig (Metaalbew.) lid; J.H. Oldenbroek (Transportarb. )

/Mj<"r*lid; J. Young (Handels- en Kantoorbedienden) lid; J. Greenhalgh
r ̂ 7ti — --V ">\ (Textielarb.) lid.

Intussen werden na de uittreding van de vrije vakverbonden

uit het W. V, V. voorbereidende besprekingen gevoerd door vertegen-

woordigers der vakbeweging van Amerika en West-Suropa, waarna op

25 en 26 Juni 1949 een Internationale Vakvérenigingsüonferentie ge-

houden werd om de oprichting van een nieuwe Vakbewegings-Inter-

nationale voor te bereiden.

Gepleit voor erkenning

Op deze conferentie waren de I.B.3. vertegenwoordigd door drie afge-

vaardigden en een waarnemer. Bolle en Oldebroek hebben beiden het

woord gevoerd op deze conferentie en gepleit voor een behoorlijke

erkenning van en samenwerking met de I.B.3.



In een resolutie, die door de conferentie aangenomen werd,

•wordt onder andere gezegd, dat de nieuwe Internationale er naar moet

streven, zo nauw mogelijk samen te werken met de Internationale

Beroepssecretariaten.

In de ontwerp-statuten van de nieuwe Vakbewegings-Inter-

nationale is dan ook een speciaal artikel opgenomen over de samen-

werking met de I.B.S,, waarin o,a. gezegd wordt, dat "maatregelen"

getroffen zullen -worden voor de meest doeltreffende samenwerking

tussen de nieuwe wereldorganisatie van vfije vakverbonden en de I.B.3

en dat de I.B.S. in overeenstemming hiermede la het Uitvoerend Bestuur

van de nieuwe Vakbewegings-Internationale vertegenwoordigd zullen zijn.

De Coördinatie-Commissie besloot in verband hiermede een conferentie

van vertegenwoordigers van alle I.B.S. bijeen te roepen om hun stand-

punt ten aanzien van de nieuwe Internationale te bepalen. En deze

conferentie heeft nu op 8 en 9 November 1949 te Parijs plaats ge-

vond eni

Br waren 34 vertegenwoordigers van 16̂ I.B.3. aanwezig.

Hewitson, de voorzitter van de Fabrieksarbeiders-Inter-

nationale en tevens voorzitter van de Coördinatie-Commissie, was

voorzitter van de conferentie.

Punt 3 van de agenda luidde: "Verslag van de Coördinatie-

commissie in zake de verbindingen van de I.B.S. met de nieuwe Vak-

bewegings-Internationale" .

Over dit punt, dat ingeleid werd door J.H. Oldenbroek, al-

gemeen secr. der Internationale Transportarbeiders Federatie (I.T.F.)

vond een levendige gedachtenwisseling plaats. Het resultaat van deze

discussie is ten slotte samengevat in een resolutie, die met algemene

stemmen aangenomen werd en waarvan de tekst luidt:



"De vertegenwoordigers van de Internationale Beroeps-

secretariaten, in vergadering bijeen op 8 en 9 November 1949 te

Parijs,

kennis genomen hebbende van het verslag van de Coördinatie-Commissie

der I.B.3. betreffende de Voorbereidende Vakverenigings-Conferentie,
v

die op S5 en 26 Juni 1949 te Geneve plaats vond en der vergaderingen
i %

van het Voorbereidend Comité benoemd door de Conferentie van Geneve,

om een internationaal vakverenigingscongres bijeen t© roepen van

vrije en democratische vakbonden van do hele wereld;

hebben hun goedkeuring gehecht aan het standpunt door de vertegen-

woordigers van het Coördinatie Comité ingenomen op deze vergaderingen;

betuigen hun volledige instemming met het initiatief van de vrije

vakverbonden, in zake de oprichting van een nieuwe wereldorganisatie,

waarin de arbeiders, georganiseerd in de *rije en democratische vak-

bonden, verenigd zullen zijn;

wensen deze nieuwe Internationale te steunen en vriendschappelijke

verbindingen met haar aan te knopen;

machtigen het Coördinatie Comité van de Î .B.3., in hun naam in
*

f onderhandeling te treden met de bestuursorganen van de nieuwe

Internationale, met het doel:

a. duurzame verbindingen tot stand te brengen met de nieuwe Inter-

nationale, onder voorwaarde, dat elk I.B.3. zijn autonomie en

zijn functie, zoals in zijn statuten is vastgelegd, behoudt en

dat het fcevens de werkzaamheden, die hem "eigen" zijn, kan

blijven verrichten;

b. een raadgevende oommissie op te richten, waarin het Dagelijks
t *-

Bestuur van de nieuwe Internationale en de Coördinatie-Commissie

van de I.B.S5. vertegenwoordigd zullen zijn en waarin de werk-

zaamheden en de gemeenschappelijke belangen van de nieuwe Inter-



nationale en de I.B.3. besproken moeten -worden.

De I.B.S. zijn het ©r over eens, dat de in artikel X van de ontwerp-

statuten van de nieuwe Internationale bedoelde bepalingen een be-

hoorlijke vertegenwoordiging van de Coördinatie Commissie der I.B.S.,

met raadgevende stem, in de uitvoerende organen van de nieuwe Inter-

nationale zouden moeten waarborgen, evenals de vertegenwoordiging

van de I.B«S. op de twee-jaarlijkse congressen van de nieuwe inter-

nationale organisatie, op voorwaarde, dat deze vertegenwoordiging

op wederkerigheid berust".

De resolutie bevestigt dus datgene, wat ten aanzien van

de samenwerking tussen de nieuws Vakbewegings-Internationale en de

I.B.3. in de verschillende voorbereidende conferenties en vergade-

ringen hierover gezegd is.

Wij mogen dan ook met vertrouwen de totstandkoming van

een werkelijk doeltreffende en vriendschappelijke samenwerking met

de I.B.S. tegemoet zien.

Met het vroegere Internationaal Verbond van Vakvereni-

gingen (I.V.V.) bestonden behoorlijke relaties. Met het Wereldvak-

verbond was het niet mogelijk overeenstemming te bereiken over de

samenwerking als zodanig. Onze innige wens is, dat thans de nieuwe

Internationale en de I.B.S. een samenwerking tot stand mogen brengen,

beantwoordend aan het verlangen, eensgezind op te trekken om het

doel en streven van de vrije, democratische en onafhankelijke vak-

bonden der gehele wereld te verwezenlijken.EUüDE.

6 Deoamber 1949.


