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Objet : Organisation par la F.S.M, d'une journée internationale
de"solidarité et de lutte pour la Paix, Ie 25 juin 1952,

Nous donnons ei-dessous copie d'une lettre adressée en
date du 21 mai 1952 par TURREL, Henri, secrétaire général de
l'U.I.S.M. a la direction des-S.U. a Bruxelles relativement
a l'organisation par la F.S.M, d'une journée internationale de
solidaiité et de lutte pour la Paix, Ie 25 juin 1952.

r:
t!

Vienne, Ie 21 mai 1952.

Chers Camarades,

" A l'occasion du 25 juin, deuxième anniversaire de l'agres-
» sion en Goree par les imperialistes américains, la F.S.M.
" a adrèssé Ie 20 mai, un appel pressant a toutes les organisa-
." tions" syndicales et a tous les tragailleurs du monde. Vous
" trouverez ei-joint Ie texte,.

?r Cet appel doit être entendu par tous les travailleurs de
" l'industrie miniere. Chaque organisation de mineurs doit
Tt alerter et mobiliser les travailleurs dans les localités et
" entreprises minières, pour faire de la journée du 25 juin, une
" puissante journée de lutte pour la défense de la Paix et la
" solidarité avec Ie peuple coréen en lutte pour son indépendanee,
"La bonne_préparation de cette journée internationale et succes,.
" dépendront des intiatives que vont prerttire les organisations
" syndicales en réunissant les mineurs dans des assemblees sur
"une base tres large, oü pourrpnt être votées des résolutions,
tf des protêstations,' et en manifestant leur solidarité avee Ie
" peuple coréen qui donne a tous les peuples menacés par l'im-
11 périalisme américain, un si bel exemple d'heroïsme dans la
" lutte contre l'occupation étrangère.
"
" La journée.du 25 juin permettra ainsi, d'élargir l'unité
"• et la lutte pour la défense de la Paix parmi toutes les cou-
" ches laborieuses dans chaque pays. Slle contribuera ainsi a
ï? déjouèr les plans d'agression en préparation contre les autres
" peuples libres.

" En avant,, Chers Camarades, pour faire du 25 juin un succes
" et une grande journée.
" Reeeve». «.«»*.. (3é) Ttl,RaEL He^ri
'; Secrétaire général.
?t .
tr
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Vienne, Ie 20 .ma i 1952.

DE PRES3E N.° ,5/52*
" "" "~

•' APPS.L DE LA F,S,M,- POUR L'ORGANISATION D ;-«:NF JOURNEE INTER-
NATIONALE DE SOLIDAHITE Sï DiC LUTTE POUR LA PAIX LE 25-6-1952?!

•' La FvS.M. lance un appel fervent aux travailleurs et- tra -
» vailleuses du monde entiior pour qu'ils fassent du 25 juin une
'f grande journée de solidarité internationale 'active en faveur
'•<• de l'héroïque peuple coréen et pour la défense de la Paix.
« Ce jour-la, deux ans se seront écoulés pendant lesquels
» d'horribleo souf'francss ont été imposées aux hommes, femmes
» et enfants da Goree par les imperialist os. américains. Les
« -crimes., les dêvastations et la misère qui se sont accumulés en
TI deux ans on Goree, sont d'autant plus odieux que Ie Gouverne-
!ï nisnt de Washington continue a les couvrir du drapeau de l'O»
•; N»Uo ' . .
'•' Le 25 juin 1952 marquera aussi Ie deuxième anr^iversaire
?!' de la sublime résistance du peuple coréen a l' envahisseur amé-
» ricain.'
ïf Ce jour-la, dans Ie monde, les travailleurs et travailleu-
" ses glorifieront dans la ténacité de leurs frêres et soeurs
'•• de Goree, l 'echec de l'opération imperialist e. péfendant l'in-
" dependance de sa patrie, Ie peuple coréen a donné l'exemple
!1 de la fermeté et du courage -populaire mis au service de la
" Nation drossée contre les agresseurs. Aidés par les malheu-
!i reux volontaires chinois, soutenus par tous les peuple's ad-
77 versaires naturels de l'oppressiori nationale, les combattants
" coréens ont -animé.dans Ie monde l'opposition générale des
rs peuples contre l 'imperialisme et Ie colonialisme.
" Ne reculairb devarit l 'usage d'aucun moyen les agresseurs
"- américains ont employé des armes microbiennes en Corée et dans
K Ie Nord Est de la G'hine , lis ont osé accomplir eet ignoble
K forfait, poussc p.? r Ie besoin dfun succes militaire et par
?i leur mépris racicte envers les populations coréenne et chinoi-
•'• se» ' "
'r La F»S.i''L pen-se que Ie -25 juin 3i952 en af firmant leur so-
'c lidarité pj.eine 'et entière en-rora les peuples coréen et chi-
"' nois, les travailleurc et tfavailleuces du monde entier élève- .
r? ront a.noüv&au de vigeur cuse s protestations contre les respon-
» sables de l'emploi des armea bactériologiques. lis dévoilerpnt
" l o jeu de ceux qui cherchent a couvrir directement OU indi-
n rectement IR s respon.sables de cette sauvage expérience de
." guerre moderne en esaayant de semer Ie doute ou de nier Ie
r' crime.
" La F, S. M. conseille a toütes les organisations syndicales,
" affiliêes ou non, dVeauloyer lea raeillëunss methodes, les plus
r' appropriées è. liiür? fiiceesités nationales et locales, pour
" l'organisation ao la jour nee INTERKATIONALS du 25 JUIN 1952.
" Elle reoornmaade paf tlcu lier ement Ie vöte de résolutions au

• " cours d T assemblees mnita'ires sur* les lieux de travail a l'occ'a-
" sion desquelles de-s engageïrients de lutte de masse pour la
r: PAIX et l'indépendancè dés peuples seront pris par les travail'»
" leurs et travailleuses ff atérüellement- réuni-3 .
?? ïravailleufs et Travailleuses du monde entier ,

•



n Unissez-vous, rassemblez-vous a l'occasion de la journée
" internationale de solidarité du 25 juin 1952.
" . Exigez» la fin de la guer're en Goree et Ie retrait de toute
" les troupes étrangères de ce pays.
" Imposez l'interdiction inconditi.onnelle des armes de
" destruction massive ét la mise en jugement immédiate des cri-
" minels qui ont employé les armes microbiennes sur Ie front de
"Goree et sur Ie Nord-Est de la Chine,
" Développez hardiment toutes les initiatives de masse,
" toutes les inifciatives populaires pour renforeer, par votre
" actiTïdté inlassable, Ie Front mondial des défenseurs de la
" Paix.
tt .
" . La Fédération Syndicale Mondiale.

'

Le 10 juin 1952,



RAPPORT:
Van: Ka-Ra
Aan: HB
Ko.i E/1720
Onderwerp: Internationa]

* *

Jonferentie voor
S o c i al e Z e k e r hè i d.

1. Sardine doet U bijgaand inlichtingen toekomen
betreffende een Internationale Conferentie voor
Sociale Zekerheid, die de WFTU in ffituai 1952 zal
houden.

2. De B.I.D. heeft hiervan een afschrift ontvangen,

Bijlage: 1.

7-5-52, H, .



1. The W.F.T.U. intends to hold in June, 1952, at a place not
apecif ied, au International Sooial Seourity Conference.

2. The W.P.T.ÏÏ. bas cmduoted a «ide correspcndence about this Conference
and oorreapondent* have been requeated to forvwrd to the W.F.TU. - in cases
vhere they have not already done so - details of the Sooial Security Regula-
tiooB obtaining in their oountriea. The W.P.T.U. Seoretariat intend to
publish an International Handbook of Sooial Seourity •whioh will oompriae a
4 - 6 paga sunnary on existing Sooial Security arrangaaents in e ach oountry.

3. Th* Conference ia to be organised on as broad a basis as pussible,
and oorreapondenta are aaked to suggaat organisatiewas and personalities of
all tendenoiea, vbo are interested in sooial saourity work, and who could
be approached direotly for help in the preparatory nork, and for partioipation
in the International Conference itself .

>
4. Pollowing the W.F. T. U. &eneral Counoil Itoeting, held in Berlin f rom
1^-21 November, 1951, a number of individual and group discussiere vere
hild in Vienna by the Economie Seotion of the V.F. T. U. These disoussions
appear to have been held on a regional basis, i. e. Latin-Amerioa, U. 3. S. R. and
her Satellitea, Middle Bast and Par Bast, Afrioa.

5. The Vf.P.T.Ü. attachea great importanoe to this Conference and hope»
to inveigle as many non-Cooununist and humanitarian organisationa as possible
to taks part in it. /

6. A Working Ocanaitte* naa held in Vienna from 4th to 7th Pebruary, 1952,
vhen it WUB deoidad to fozm a Direoting Connittee for the Ccnferenoe, and
that the agenda ahould be dramt up on aa vide a basis aa possible. Agreement
vith the Conferenoe programri» b ' not to be a condition for ta..ing part in its
prepmration.

7, The Working Conmittee has racommended that Act ion Ccomittees for
the Defenoe óf Sooial Seourity be. formed in faotories and on a local bas ia
also. Pisally, National C omaittees nuat also be formed.
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Betreft : Activiteit van het Wereldvakverbond.

Wij hebben vernomen dat het Wereldvakverbond
thans een brochure voorbereidt, handelend over de bijeen-
komst van de Aleemeene Raad van het W.V.V. te Berlijn
in November 1951.

Be opstelling van de nederlandse tekst en de
uitgaye ervan werd toevertrouwd aan de EYC. Het Eenheids<
syndikaat van België* werd uitgenodigd aich met de E.V.C,
in verbinding te stellen voor een eventuele bestelling
van bedoelde brochures in de Nederlandse taal.

De 1ste April 1952.



)/ „VERTROUWELIJK
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No.: BV/Ö/&7/J -«52,

Verbinding: 32

De Binnenlandse Veiligheidsdienst
te
1 s-G- r a v e n h a g e .
^* ̂ .** •••*••• •""•*••• ********** •****••"* ̂  •"**"*

Bijgaand doe ik U een fotooople toekomen
van een circulaire d.d. 21 •3*1952 van het
verbondsbestuur van de E.V.G» te Amsterdam
met een fotocopie van een circulaire van het
Wereldvakverbond d.d. 5«5«1952 en een foto-
copie van de open brief van de anti-Praneo
gevangenen aan de Wereldbevolking^ betreffende
de Spaanse politieke gevangenen»
Gericht aan: Hendrik Willem van de Pol, ge-
boren te Arnhem, 2.10*1921.

E i n d e .



LAKEELIJX SSCEBÏARIAAf
VOÏTDEL3ÏKAAT 54
A M S ï E R D A M. Amsterdam, 21 Maart 1952.

AAN de Bedr i j f stonden,
de Propagandisten en
de Plaatselijke Centrales.

MM/WV/17 28/250.

Waarde Makkers ,

De Nederland se arbeidersklasse herinnert a ich nog zeer goed
de heldhaftige strijd van het Spaanse volk in de jaren
1936-1939.
De arbeidersklasse en alle ant i-fascisten van de gehele we-
reld, leefden niet alleen dagelijks met de Spaanse strijders
mee, zij toonden ook metterdaad hun solidariteit en grote
sympathie.
Wij weten eveneens, dat het z.g. eiade van de burgeroorlog
in Spanje niet het «inde betekende van de strijd de T Spaanse
arbeiders .
Het la slechts enkele maanden geleden, dat &• Spaajiae arbei-
ders weer in alle landen bewondering wekten floot
stakingen in vale steden van Spanje en voor»! In

•

Het regiem van Franco, èat aich slacht» t>i$:."êt
Amerikaanse iDaperialiateaa. In stond kan houden,
van de arbeiders door e«n %lo«digp terreur .$• ort|i|ll4rttJÖt*ïU

Spanjaarden zuchten, la g«wraagejil«»»ii |ttl'
, • • ,«

aantal deaer gavtngenen la het gelukt eeu open brt^at Viütt
anti-Pranco gevangenen aan de fureldbevolking bul ton de

te
l ontvingen deze brief van het We r« ld vakverbond tA wi 4o«n

Ü M 3gAand nlerva» een af schrift toekottefi. ook vaat mei,1
leidend sohrijven vaa het W» V. V. tlaiten we een afsehaftift

"

zijn ervan overtuigd, dat 4» Heder^landse arb«iderölÖl«««« »
«!•» eigen strijd tegen bet Hazi-fafloisHtt in de j&r«n
1940r-1945 nog zo vers In net geheugen ligt t n .die taiaaii een
steeds zwa&rdere etrijd aio e t voeren tegen de gevaren- YRA oen
nieu»e oorlog, tegen het t o en» me nd gebruik van faaciflrtiatriie
«etkodea door onze regering en door de ondernemer», niet aal
aaj»elen opnieuw machtige solidariteitsacties met d« Spaanse
kaneraden te -voeren»
Wij wekken ü dan ook op aove«l mogelijk gehoor tó geven aaa
de oproep van het W. V. V . en ons te informeren over de door Ü
in deze genomen initiatieven en de resultaten daarvan*
Tevens verzoeken wij U van alle moties en protesten, .die van-
uit vergaderingen, bedrijven enz. worden verzonden, een af*-
schrift te zenden naar ons Bureau Buitenland.

Met kameraadschappelijke groeten,

Namene het VerborLdabestuur der BVCr,

B .'Braods en» se er e t a ri s»



Afschrift»

wenen, 5 Maart 1952.

Waarde Kameraden,

Betref 1 1 Solidariteit met de slachtoffers van
het fascistische regiem in Spanje.

Het W. V. V. heeft een ontroerende brief ontvangen vanuit Spanje,
die getekend ia door politieke gevangenen, die onder de
meest onmenselijke omstandigheden en de wreedste terreur leven
in de kerkers en g® van ge ai as e» van het Pranco-regienu
Deze brief ontmaskert de door1 de dictator I<vranco ainds 1936 "be-
gane miaöaOwn, de bloedige onderdrukking die in Spande heerst
$n het karakter van het rasciatiacfee re.gi«$» 4a£ &&ló defcoora-
ten vervolgt, de uitbuiting van de arbeiders vftreaherpt, alle
vrijheid onderdrukt en de meest elementaire rediiteö schendt.
De Spaanse politieke gevangenen dosn, vanuit hu#
gevangeniaaen, in. de se brief eer* fceFoe-p <*p toet jt* V* V.
de a0iida3?iteit v&ft da arbolderskleasi»
vr«g«ft Q® de benoeming van ««n
toeötand vaji d« politlelce ^»vaBg«ïuai au
van Spanje bestaande oastaödlgheden, te

era op

oit 4e

alge««ti9
ben

blue t dat
voorbereidingen, hulp

aoiliteire

en een
arbeider* in de

liet F**aneo-fascisEaö en hun «oli<
de

ep voeren si 3 »olidaritcyü!ijQC'liéë a» V a»

Uitdrukking gevende öan d« gevoelens v$& 3^ interrmtio^al« ar-
beid ei*Bklas3«, de öprpej» van' de Spaanse pöHtiefcé geviangeaan
in haar bezit hebbende «n in oVëfêensteWaadng met de besluite»
van de zitting van de *igeffl€ïic Söad ia B€*liJ», aeht feet W.V.Y.
het nodig, dat er in alle lenden een grootse campagne wojsdt ge-



orgsniseerd uit protest tegen > J c door- /rrtncö begane misdaden en voor
het behoud van het l^ven van de heldhaftige leiders van de algemene
staking in Sarcelona.

Het voeren van de/e solidariteitscamp.vgno op basis van de breedst
mogelijke eenheid van de arbt idt,rs in do bedri jven en werkplaatsen,
zal bi jdragen tot de ontwikkt lin^ van een machtige kracht, die ?rancr

op dit punt tot de aftocht zal dwingen en het begaan van deze mis-
daden zal verhinderen. Deze campagne zal eveneens de groeiende een-
heüdsbeweging onder' de arbeiders van verschillende overtuigingen en
onder de leden van verschillende vakorganisaties en politieke par-
tijen in alle landen versterken.

Het Secretariaat van het W. V. V. roept de Nationale Vakcentrales, de
'aarigeerbten «rgafiiaatift» en alle arbcideasfr op, de solidariteit met
de ^paanse arbeidersklasse en hst Spaanse volk te versterken, en
zij adviseert lien: ,
l. In de fntyrlejfen en w.-rlttiaatsen dt= organisatie van,, ver gade ringen

en bijoeaJcoakstön van allfe^aï-beidterrs van alle vakboja<Jen ea poli-
tiek en reïiglastaö öv$rSuigln|fe» te atioaleren, téfifcUade
nigde jMPOtearf-fM»ta.«k tegen de £rtSite4>*tsttrretty eü voo^e
aef <le '^arrest v wr^k» Sp«faa«o .a3rtrei<Se*i en daooo^a-t^n iHWf.
te bi-engeïu • - . • "£> . " ' ^ ' • • . A-

'2* In de fabKtöfcart f «n

f. Allo middelt
ik- ™ 4* *f ., 1^ '̂ _ »Ll_ «.ij. yt *> ....- ja»Jll

» «p*1

•-• waarin ds berechting *%» 4?'«« Spaanse
IfêrechtisJicven tn d« volledige garantie veop hun
geëist wordt.

4, Het document van. de bpa©nar gevangenen, dit wij hierbij
te gebruik: en als basis voor solidariteitsacties' en te
in de yakvereniginge— • • en da-moeratische pers en wijd b
maken ónder al de arbeiders, teneinde hon werkelijk in t© liöfeter
over de miadaden, die de faöcistische dictator Frfjttoo tegeii.de
arbeiders en het volk van Spanje begaat.

Met kameraadachappeli jke groeten,
wt.g. Louis Saillant,
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OPEN BRIEF YAN DE ANÏI-PRANCO GEVAUG-KKEN
AAK DE' .ffiTÏELDBEYOLKMG

De zogenaamde Ppa?-.ns.; regering, opgebouwd op 'd.e liongor, de dood
en de armoede v;tn de iipanj in.,nK:H, 111 j ft harclnóicki^ verklaringen
afleggen, waarin zij haar cynisme en prinoiptlooslieid blootlegt,
door opcrili.jl; to "beweren., d il c.r in Spanje geen politieke gevange-
nen of gc-de tin^-ü raon ssi.jn BJM 'lat diegenen,, die in gevangenissen
oi' poli tia-tun.aujc K i t t sn , ^;, nu.1 di g zijn aan misdaden, dio alle ge-

« H w lle mensen t;,.,-;;n d' Voorst a oud t n staiten»
Verontwaardigd over fi!,;,:!, v i;»c verklaringen, richten wij ons tot
de ^fc re l ' ih f iV o] kin,;.i:» H j * ; r - i ( - ; > r willen we - en we aijn vastbogloton
hierin ,^1^ .^ver Spanje, dat in bloed doordrenkt

•rit i'riscistc nf aan. d t; mensheid bekend

kan
Toen

'i .:/'.cd l,a.' -;^' -t -!:';;j .tó -<ula .;,Q3fc v<3n een grot p verra-
' r>3 r ra'...y a 11,.-- vci: Hit";;;r t, r. .Siisgolii;! voor de ver-
:.!'/';..;) -• be^on in^n de aogünaamde goreöhtigheid van

rr 'a. .ao i r » , alle stcdvf? en dorpon'dic door
set waren, too te pusjsen. JfujsitZcuSiö.8>
•isaruen^ w. r te i ingeïï ajet heft
L. miadnöcr, w 'sratef hét

m«t da gemeenst
vin d t gerüffineerd wrede

tijdnll|3t
begraafplaataoB ie

en poli t ie-post* n

liet Icais *l*0Élvar oa
tó*Jj! Mli
doof' hei

Oostèr-t6gr%afpiaat» In
waar de mchson

We a ouden gaarae ,
on worden vernietigd door
mate door «sjpldemiccn en de
hongtr en a lekten' gestorven in
DUGS en San Simön. In Coï-do^n to?id er
de autoriteiten onder druk-vai 4e
de bevolking geówonge-n we»ö«n
50 3aar gevang-eïil^atraf te
leggen aan ói^ aixd'ere leden
Een ainloeie eu



het volk, wreekt zich op het vlees van de beste anti-fasoisten,
van de beste democraten, wreekt zich op al diegenen, die niet-
gewetenloos zijn. De "Caurlillo" spreekt nimmer tegen ons over
deze "edelmoedigheid" in £ijn toespraken en verklaringen.
Al deze jaren vin systematische uitroeiing van de mensen, die
vochten voor vr i jheid en voor de Republiek, kunnen geen enkel
doel bereiken. He

"*,

>
'#

zaad van hen, die vielen, zal vruchten dragen.
Honger en armoede teisteren hf b land en in de Spaanse steden en
dorpen ontwikkelen zich ateeds meer acties van allerlei aard.
Niet in staat iets anders t\, gaat "ra-co voort met zijn
moorden on gevangenzettiru-'e . -'ronco L;I zijn regiem blijven
een fascistisch regiem, 2oais dit in Yalta is veroordeeld.
Ondanks dit karakter ervan ech te r , is het £.ich ttrdege bewust van
de V£ r and e ringen, d l . ' in at wereld hebben plaatsgevonden. Het is
aich bewust vtin }u-t i 'elt, d ' . t ;-:ijr;. vro>.,gt-rt- heersers vernietigd
zijn door ii, mncht vnn het üowjot-leger, door de naac&t v-on de
volkeren, door het optreden vnn de vsrzetsgroepea in elk Ircnd
en door de kracht*» van de Geallieerde legere» Daarom zijn be-
paalde uiterlijke aspecten van het regiem "gedemocratiseerd".
B* portretten van Hitler zijn op de officiële plaatsen verboden,

d« faseistengroet. In plaats «an t« ffy^^n Q^Ê»K d©
eigensoliapiMjïi van het

wswar^éfe" en aphter .

We zouden er oojc nog
Fr-wcct

lieeft nf^olt-gd, wftaria
jaaar alleen

ii«l Sritg*-
z«i " dat
de

\ t 'i " f J i t fts* 4 * f 'J "* ^

: '-.'"'
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de waarheid willen, weten, toegang verleend wordt tot de gevange-
nisaen en arrestant erilokalerx.

Wij spreken uit mam v m de 9''0 politieke gevangenen van de
Burgoa-stichting, de 000 politieke gevangenen van de Dueso-atich-
ting en de 650 politieke ge'v:, reenen van San I.liguel de los Reyes,
uit naam v. in de 220 politie'. e gevangenen in de gevangenissen

^ fcpreken namens de politieke gevangenen
a*? Celular de Valencia in Puerto de

van Yecerfas en Cuellar. Wi
in de üelular de Barcelona,
Sai-ta M rin, uit na. m vin
Volwassenen van Geana, de (••
strafvverkpl a 'tsen v- n Alcr.l
het Op voed inga ge-, ticht Al i . -
van Albr.cete, C c r d o b a , Ciud

ten in het Opvoedingsgesticht voor
i;>dala;iara Central Gevangenis, de
. ie Henarea, de Dos Hercianos Kolonie,
.nie en de Provinciale gevangenissen

"d ileal, öevilla enz. Wij apreken namens
de vrouweli jke politieke ( jevnyenen van Vent°.s, Malaga en Segovia.
Tenslotte verklaren wi j alt naam van alle politieke gevangenen,
dat z i j veroordeeld zi ja -niet wegens misdaden oi' gewone vergrij-
pen, doch wegens de "mirrskuacl" , dat i'.ij po.litieke organisaties ge-
vormd hebben in de strijd tegen -het fascistische regiem van
generaal ï'ranco om de ï'epublikeinse rechtsgeldigheid weer in te
stellen, " • • < . • •

Dit feit is zo duidelijk:* dat het gea^dtkeli jk "bewegen kan voorden,
want voor ' l in de g*„ v-ngönineèn van lüirgos, Daeao, fel Miguel de
los Reyes en de vrouwen^evan^enissen vnn Gegovin en Mhlsgc en
in ?.l die gevangenissen *r ax een grote concentratie
gevangenen is, de ge v r rt genen ih feet bezit
sen^ in cle inhoud ffp.arvan.de P €
veroo-rèeeld zi ^aa , _ onthu^cl wordt* *
Sebastidn Zapirain «
'yr.n Logroütt êaxPalencia.
j&nt deze tw«re Republlkeift,en
Het is eveneens getaakkeli,^ *$ feö^i 32'eïï-,
duizenden opanj^-rden zi^tfij. die
oïiderv?orpen zijn a\ "beperk Le w ,
le-erde" vrijheid*. Bij de geringste Tre3rei"ori1ng van
orde - zoals ti^öena d e la.ats^e • '
gevangenissen geworpen geóttfö^de
lijk ia van de besluiten, van d*

^burgemeesters, Phnlangisten 01" Cbwfs Vtai ae
Garde.

De "ley de i'ugae'1 (een ** t, die #e politie" t o$£»t«?ï1$
die trachten te vluchten-, doo<3 té ac M et-èn ) wordt
de politipka ^evan^enen.

Op al deze punten atullen wi j 4e verklaringen Van de
de las Espan isa" tn de ir .ia ju dienst staande propagnndist-eh Open
lijk aan de Jcaak en we vei
van de Verenigde N.^ ies , ':
vakverbond, de Icttrn-nior
Internationale Vercniginc
organisatie, G en alle anti-
saties in de gehfle wertJ'
onderzoek,
gevange nissen in

anen
ereld-

Je da \rvoor compet-eRte or
fl^taoer tische -regeringen, liet

ie. Vereniging van Journü^ateó,
n .'aristun, de vrouwen- en^dè

'.\acistischt en der-.ocratisöihé
iruk uit te oefenen voo»^- een -.f ffümeel

bezoekvn in al de str xfinstitutefe e'ïi rrouwen-
gawa^.rborgd worden en waarbij doio-ï* middel

van re-chtstreekae ondervr: \girt ,j van anti-f "scistischö gevjigenën
(die niet van te voren door de gcvangtnisrut oriteiter». uitgezocht
worden) en een onderzoek van de vonnissen v.an de gevangeoien, de

'aard van de misdaad, die deze da'opore -t<-eoublikeinen ten laste
wordt gelegd, onthuld kan worden.

We vragen eveneens oei een onderzoek haar de handelwijzen vnn de
Franco-politie en de sehordili^en van dfe wetten van het regiem
zelf, door rechters en bevoegde lichamen. Vorder vrrigen wij een
onderzoek van het regiem, waaraan politieke gevangenen iri de
gevangenissen v/orden an.d,erwor pen, dat slechter is dan dat voorde
gewone g e' vang ent r,. Hen, w.ordt slechts toegtstaan 10 minuten per
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week nu: t hun n.^aate f niui l i e. led e n ii; contact te 3tr.r.n (vrouw, i
broers of ouders ) . Hen wordt slechts Toegestaan eens per
week 12 rebels op een bri ,f k-,art -cc-' <:cnri jv--;n, terwijl hen ver-
boden is ook maar enig ccni,--,et te onderhouden met andere farai-
lielcder (oom., n o o f, zwnf-or , grocrwuier e n z , ) of met verloofd?
of vriend. Alles wat K i j U zun of schrijven, hun studies en
hun gtsprekki.,n, str;.'-..n r.ncU. r atron,1: toezicht en om do kleinste
r don worden zw?.re s traffen gegeven. We vraten eveneens een
onderzoek u-v.r he t voedgf:!^ de gezondheidoomstandighedcn eïi
de modioc-he hulp,
I>c Spa-:'nsr; politieke g^v .nf.encm, in wier naam wij spreken, die
de edelmoedigheid v rui hun troedcrvolkeren, met wie zij hun
bloed vergoten hebben in do etrijd voor
zijn ervm overtuigd, dnt d tae oproep
tJcn iri nlle deDJOc
hebbun en Joor öe vijnn<|&a van
bij voortoant voor de 'taadaelit #
aaak aullen
Tevens
en

de vrijheid, kennen,
pnüvangen znj wor-

de vr&de lief-
£{tin&iatte* We danken hou,

^nn cma%

rngen o»

Wat ook het y«eultnn't van' «asïe ' b'
van klanriieid'oyer

teriafctigk

ervan
Bllbnb, ntoyM. Üaèri^t «n

een heil
len het ffohmftteli JlMr «n.

en darrrl^r iït étr jaaftt» te
die "üf^yoïcfe» 'WöfÉ 4oor «e

vfï» tm oadawrteund

i$,«$*V

'" \*tftët'' ' '^H^ï
' A' i'-"T'

'- i?- ~cXP?1 ' '-*•'* , !"r*^&i
w ,'.̂ '4 ' ' - . ' * • «

',V $
r .>$#

,;^"--*i

j -
¥
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EUROPIISCHEN ARREITERKONFERENZ
^ GEGEN DIE REMILITARISIERUNG DEUTSCBUNDS

VtM ZS.BI8 2S.MIIZ1M1 IN •EllIN

C, . ' ' ƒ

Kr.l

Beginn der Europaiaehen Arbeiter-Eonferenz.'

Eröffmmgarede des Kollegen Kurt H a n i s o h . Mitglied
des Initiativkomiteea TBerllner Slühlampenwerkj

Kolleginnen und Kollegen!

"̂Das Initiatlvkomitee zur Einberufxuog der Euxopalechen Arbelter-
Konferenz gegen die Remilitarisierung Deutschlands grüBt Euch
•auf. das berzliohste und dankt, daB Il'tr kelne Mühe gesoheut nabt,
urn als die Vertreter der europaischen Arbelterklasae an der für
die Einhaltung des Friedens so bedeutsamen Tagunc tellzunenmen.

C
c

"aeld der lebendlge Beweis und der Auadruck dessen, wie tlef
die Sorge und der Wille urn die Ephaltung des ?rledena In den

der Arbeiterlnnen und der Arbelter verwurzelt lat,

Gleloheeltig begrüsse ich die Vertreter der natlonalen und In-
ternationalen GewerkschaftsorGanisatlonen und danke ihnea,daB -
ale der lufforderung des Initlativkomltees, ihre Vertr*eter zur
Buropalscnen Arbelterkonferenz zu ent a enden, nachgekommen slndt

Ihr Eraoheinen gibt unserer Konferent elne besondere Bedeutung,
well sie die mllllonanfaobe Kraft der- ge verkachaftllch organl-
slerten Ajbelterklasae dokumentlert, j ene Kraft, die imatande
sein wird, mit allen Ultteln die fferktatlgen Buropaa zum Kaapf
gegflt» die fiemllltarlslerung Deutschlanda und den daalt verbunde-
nen drohendan Krleg zu noblllsleren,

-2-
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Kolloginnen und Kollogon!

Als in Fobruar dloaos Jnhrcs der Aufruf dor Belogschaft dos Ei-
senhüttonwerkcs Hagon-Haspe an die europaischo Arbeitorklassc
erfolgte, griffen die Kollegen dos volkseigenen Berliner Glüh-
louaporwopkes den Gadanken einor Einborufung einer Europaischen
Arbeiterkonferenz sofort auf, ""* an 18. Fobruar fond iu Ber-
liner Glühlauponwerk die erste yorboreitende Konferenz statt,-
Vertreter sandten die fronzösischen Arbeiter, die westdeutschoii
Kollegen und die Kollogen aus der Deutschcn Donokratischon Ho-
publik, Zus-tinnungserklarungon lagon trotz der kuraen Soit dor
Vorbereitung wis Belgion, England und Italien vor.

Der von den Initiativkonitee horauagebrachte Appell an die
europaiache ̂ Irbeltcrklasse hat in den Betrieben und Pabriken,
in den Gruben und Hüttenwerken, in den Hafen und Tranaportbo-
trioben, überull dort, wo arbeitende Mensohen un das tagliche
Bj?ot ringen, eine breite Welle der Begeisterung in gauz Europa
ausgolöst»'

In tausondon Zustiunungserklarungen und GruBadresaon aus den
Botriebon, von den Gowcrkschaften und Organisationen aus allen
lëndern unsores Kontin,';entes z eigen uns bereita jetat, dafl ï/ir
nit der Einberufung und Durchführung dieser Konferenz einon
bodoutondon Schritt vorwiirts getan haben in Kanpf un den Frio-

don. In tausenden von Belegschaftsversaonlungen nahnen die
Werktatigen Europas zu dor Konforenz Stellung und wahlten
ihre Delogierten.

| Die ouropaische Arbeiterklasae hat unseren Appell verstanden,
dio richtigon Schlüsse gezogon und ninit die Sache der Erhal-
tung dos Priedons in ihre Handc, un den Fricdcn bis ZUTJ auScr-
sten zu verteidigen. Dio Arbeitep̂ i.i''3? Tïiiropas er̂ artet von
der Konferenz klare und eindeutigo Bosclilüsse, wie der Reaili-
tariaierung Deutschlands und den dealt drohenden inperialisti-
schon Krieg anerikanischer Pragung ontgegenzutreten ist.

Dor Appcll dos Ini-tiativkonitoe hat trotz der Ablenkungsoanövor.
rcforriistischor und opportunistischer Gewerkschaftsführor und Bo-
triobsratc, trotz dos Totschwoigens der anerikanisch gelenkton
Preaaestinnen erroicht, daB unsere westdeutachen

-J,
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Sobxroatern und BrÜdorn ihro Dologierten sur Konforanz wfihlton
tmd alt oiner starkan Dologation vortreten aind,

^
Dlo atorke Delegofion roigt una, mlt woloher Loldonaohnf-t dio
•Jorktatlgon ffoatdeutachlanda boreit aind, dio Piano der impcri-
ollfltiaohon cunerikaniBchon Srlegatrolber und ihrer doulschon

vorn Sohloge Adenauor au durohlcrouzeii.

/ lort uit Adonauarl

Otqtaoho an oinau Tlachj

mlt dor Roaimarlajorungl

Abaohluaa oijaee grledaüarortragBa alt Deutaohland nooh ia
jnVinp ^951 uad AbBut allar Boaatg"Tvaibruppoitl t

sind die fordoiungaa der Mohrhelt dos dcutaohen VoUcoa,

In bcüdorllobor 'Verbunleahoit etehon «Ir Werktatlgen der Dout-
BohoEL Domokretlaohen RepublUc an der Solto unaerer BrMer und
Solnreatern aua f oatderutaob.lt.n4l

alnduiviego

VQr die deutaöho Arbeitorklaaao glbt ea koln-Ost- vnd Jeat-
doutaohland, aondern nur oln Doutscblandl

. • '
Durch ïohren von BondersoMchten, duroh Elngeb.cn von Solbot-
verpf llchtungcai Yon fionalellen Hilfaaktionen zu Ehrcn dor E"-
roptlaohen Arbeltarkonf eren» haben die Worktëltlgoa dor Deut-
aohon Deaokratlaohon Bepublik sum Gollogan -dor Konforons b<,i-
gotragen, Dooh goatütst sof die Intornatlonalo Solidariteit und

• KamptrerbuMenhalt Dat die ouropüaolxe Arbeltorklasao la der
Stundo höo^rtor Ghjfohr für,don Iriedon, toroufbcachworoa durch
dia BeBllltarlaleruag Dautaoblanda, doa Kanpfbaimor dos

Daa. InltlatlvtaMltod grüe|Bt die oaropaischon Werktatigon und
eprloht aelnon holB ovpfundenen Dank fQr dio Ko^pf^orbunleaa-
hült oiia. Ibx, Eolloglnnen und Koliegen, ala Dologlorto dor
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dor ouropaischon •Arbeitorklasse habt olne grosse Verantwor-tung.
Millionen -,7crktatige blickon mit Stolz ouf Euch.

Sic ein/arten Euro Boschlüsse, um aie in die Tat umzusotzon»
Sorgt dafür, daas dio ïïuropaische Arbeiterkonferenz zu einem
Ponal des Kampfes gogen die Rcmilitarisieiung Deutschlands wird
und domit gogen den drohenden amerikanischon Kriog.

In diosem Sinne erklare ioh die Konferenz dor europaisohen
Arbeiterklaase gegen die Romilitarisierung Deutschlonda für
oröffnet.

Doch bovor wir in die Tagesordnung eintreton, bitte ioh, die
Wahl des Prasidiums vorzunehmen, Ihm sollen ouf Vorsohlag des
Initiativkomitoe und nach Riicksprache und Zuatipnung mit den
Loitorn der einzelnon Lander-Delegationen folgende Kollegen
angehören:

O
O
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List c der in dao Pr&aidiun gowKhlten Kollegen.

Holland i

?inrlandi

Ru •.Union»

g' riem

lolcni

Un.;arni

DDR»

Berlin-w«Btt

B»rlin-0att

?rankreiohi

Wuutdeutaohlandi

Span i an t

Italleni

Kaait

Wouter Kalf

Murtti ZerUnen

Licuba Zichlnevoki

Leopoldo Caaparlr.o

Priodrich Mol lor

Hei nr i oh Huber

Ven Loo

Eoachenaka/Burakl

Vinzent

Hurry Gunaon

Pr»

Johunnu Weber

Marie Jancova

Jan Cfiptik

Kurt Skomsse

Kurt Hnniach

Rena Slx

Guetavc Boudln

Mlle. Poiscr

Cui. Lafo::d

Bierlneior

Be.etke

Wultar Jtjreck

Joa6 Maix

Marlaa H una

Abelardo
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• Domit lat Jedo LonioB-Delegation ia Presidium vertreten»i

Wünscht einer dor Deleglerten «u dem Vorsohlag Stellung zu
nehmen?

Da» geeohiebfc nicht. Sonit koaaen wir sur Wohl des Presidium»

C
C

Wor von don Dolegierten für die Wafal des voreeaoh.lagen.en PrèU
sidluma lat, bitt« iöh^alohtbao das Eart«nz«lohen zu geben,

loh danko und bitto urn die Gogenprobe,

loh stelle f oat - elnattramig aogonoamen.

Ich biljte, die Vertreter der einaolnan.
Praaidium Platz zu nehmen.

Das PrSaldium tritt zu einer kurzeti Beratung ausanmon, urn den
Pr&aidoaten.ziu. IT»TTT»THIPI d«o, daa VeslJuf. dor Konferen»
laiten wlrd.
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&L dea KblleKen Ajrton K o n i e_ c_ z_n j A assen-Schojinebeck

*i;"' Kann Bind 6 Jalire seit der Beendigung der ^ampfbandlungen des zweiten
f '.iBltkriages in Buroim verengen, noch umgeben uns \rielerorts die

.ï^üaaer und Scheden dieses verbrecnerischen Krieges, noch sind die
• til*en kinden, die dieoer *rieg geashlagen bat, nicht vernarbt und

wieder wird fieberhaft act der Vorbereitung einos neuen Vólker-
gearbeitet.

(~ . - tsohland haben sich die Rüstungsmagnaten, Kriegsgewinnler und Gene-
:• ".: als Centrum ihrer ^riegsvorbereitungen auserkoren, -^azu wird

\C '••': 1/HChland entgegen den internationalen vereinbarungen rènilitari-

• -i!3 deutscher ^rbeiter bin ich mir wohl bewusst, dass in den letzten
<:ó Jahren die Welt zweiaal dure h Deutschland in einen Weltkrieg ge-

I . (itüï'zt wurde.
f" ..Jtas goschah, trotzdem der boste '̂ oil der deutschen Arbelt;erklasse
| • gftgen den deutsoïien Imporialisaius und Ullitarismus kampfte,
I öle ^-rbeiter -./arun sich aber nicht einig, die Arbeiterbewegung war

;jpspolt«n und die einzeInen Telle der Arbeiterbewegung bekompften
~" " untoroinander.

b diose s?altun& de? Apbeiterklasso waren wir nicht £3iig, den
y«flohisuua und den zweiten Weltkrieg zu verhindern.
l» zeigt sioh aber, dass die deutschen Arbeiter dann, wonn sie einig
und •^esohlossen handelten, auch grosse A^ionen durchfünren konntenl
lc • orinnure an dio Verhinderung doo Kap-Putsches lm Jahre 1920, als
c1-.-;,1 '.ivueralstreik in gana Deutschland die reaktionaren Putschisten, Ge
bornlü und ^evancbepolitiker hinwegfogto} oder an den grondiosen
XJB.-v.it an der Euhr tegen die imperialistlsohen Rauber im Jahre 19231
dos in engor brüderlioher Verbundenheit mit unseren französischen
X^-^aiuidcn durehgefechten wurde.

W- dou-teohon Arbeitar haben tief und achmerzhfcft gonug erfahron,
wolohc Atiswlrkungon fiii- sic kriegsvorberoitungen und Krieg habun.
&!.> Juiben uao.U zwol verlorenen Driegen die Bechnung f^.ir die Dorren
nahlon nüssoti. ^rbeitor und Arbeiterionen waren die ersten Opfer
dar Krioge, aoi es in don Büatungsfabriken, soi ec aut den ^chlecht-
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Die- Zeratörungen des zweiten Weltkrieges baben in erator Linie die
Wohnviertel der Arbeiter uhter den Bombenteppiohen in Sohatt and
TrUamer verwandelt, wahrend die Betriebe der RUstungamagnaten im
wesentlichen veraohont blieben.

lat es nioht eine Tataache, daB die Betriebe der IG-Parben verachent
warden, urn aaah naoh dëm Kriege au3 den Knochen der Arbeiter neue Pro-
fite herauazupreaaen and om dieae Betriebe für die Vorbereitung dea
naohsten Eriegea za erhalten?

Als 1945 die Geaohütze aohwiegen und die Bombenab*U£fe aufhBrten, worde
una Demokratie, friedlicher Aufbau und Ruhe veraproehen.

Die Potsdamer Beachluaae aehen die Entnazifizlerung vor.

JawoblT Aueh in Veatdeutaohland warden faaohietiaohe Btfatlen, rauberi-
aohe Generale und profitgierige Sohlotbarone verurteilt. In der Zwi-
achenzeit aber warden aolohe Beatien wie Ilae Xooh, aolohe 0»ganioatoren
dea Hitlerkriegea, wie die Generale Speidel und Hanainger und aolohe
Eanonenkönige wie Krapp begnadigt! Ja, noch mehr, aie sind wieder
danei, die Vorbereitungen eines neuen Kriegea in Deutsohland zu treffen.

Die Potad*mer BeaohlUaae aehen die Zeraohlagong-der Monopole und Truata
vor. (

In Weatdeutaohland worde daraus unter dam General Biaenhower and den
aogenannten Hohen Eommiaaar der USA fur Deutaohland, John Mo.Cloy,
ein Tiederaufbaa der Konzerne, eine Wiedefheratellang der internatio-
nalen Konzernverbindungen, *

Aber iat daa verwunderlieh, wenn man berüokaiohtigt, daB Ho. Cloy •
vor dam «weiten Weltkrieg der oberate aaerikaniaohe Anwalt ftir dan
deutaohen lö-Farbenkonsern war?
D»her erklart ai oh aaah, warum die Werke der IG-Parben nioht «eratort
worden.

lat es verwonderlloh, dafi der sogenannte deutaohe BüadeakanBler,
Dr.Adenauer, die Politik der Eoneerne, die Politik der Kriegatreiber
aas den USA und daa fiedereratehen der ^onEeraa gegen den tillen dea
deataohen Volkea organiaiert, wenn man w«ifi, dafi er mit Reiner Cooaine
der ?rau von John Mo.Cloy, verheiratet iat?



Wie verlegen die Behauptungen des Bonnei- Xanzlers aind, gent aus
der Tatsachs herror, daB die Bildung der Montan-ünion duroh den
Sehuman-Plan gleichbedeutend lat mit der Bildung eines ungeheuren
Monopolunternehmens, dessen AusmaBe alles bis dahin geweaene in
Europa bei weitem ubertrifft.
In ihm wird ni»btial» die gesamte Kohleninduatrie konzentriert,
sondern gleichzeitig die Metall- und metallurgische Industrie in
«ina Hand gebracht.

Die HintermSnner des Schaaan-Planea sind dia Finanzgewaltigen der
( USA. Alle in dara.ua is t erkenntar, welehem Zweck dieaja Mono pol un ter-•

nehmen dienen aoll. Namlich der Vo rbereitung eines neuen, diesmal
amerikanischen Weltkrieges. Biese monopolia-tleche Zusammanballung
auf der einen Seite muB auf dsï- anderen Seite zur Verschleohterung
der lebe^alaga dsr Worktatigen führen,

DaB an eljna Zerschlagung der westdeutschen Monopole niemala gedacht
wurde, Bollen folgende Beiapielo charakterisieren:

Die Continental (jiunmi-Werka AG. mit einem Anlagekapital vrn
88 4o\o Hark beaitzt die angsten Vjrbindonger mit einer amerika-
niaoh'ea Eaatsohukfabrik, mit der seit 1949 öin engor Vertrag beat ebt.
Aufierdem mit der General Motora Corperation>aus Detroit.
Biese Verbit^ung wird Uber die ?irma Adam Opel aafrecht erhalten.
Die Firma Adam Opa! AG, Anlagekapital 80 Millionen, befindet si-h.
heute zum groBan Teil im Besitz der Ganeral' Motors Corporation,

C
C

Ein Beweis flir die Verfilzung zwisohen dem deutachen und dem ame-
rikaniaohan Mnnopolkapital lat, daB nach biaherigan Sohatzungen der
Anteil der USA-Monopole am Kapital eamtlioher westdeutsoher Kapital-
gesellsohafton gegenwmrtig mit rond 25< angenommen wird.
Mbei ontfallen auf die General Motors Corperation und auf die Ford
Motors Corperati'.n ungefahr 7olt der g-isamten westdeutsahen Lraft-
fahrzeugproduktion.

Mo.Cloy, der aelbst Besitzer gröBer^r Aktienpakute ist, weiB genau
ao wia Dr.Adenauer, dafl die fcrtachrtitende Verpfleohtung des deut-
sohen mit dem amerikaniaohen Mcnopolkapital eina Tataaohe ist und
daB aioh der amerikanisohe Einflufl auf die deutsohe Wirtaqnaft vor
allem auf die allgemeine Versohuldung des westdautaohen Separat-
ataatea sttitat. Das ist die Grondlaga dafar, dlifi auoh der
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Woatdeutaohlanda lm waohaenden Ma B a in die aggreaaiven amarikani-
aoban AufrUatungaplane eingegliedert wird.

Die f otadumer Beaohlüaaa aahen die Beaeitigung dea HUstungapoten-
tials vor.

Aber iatjrea nicht eine lataache, d&B die Stahl- und Kohleerzeugung
in Woatdeutachland nor deahilb f̂ reiert wird, urn aie der RUatungs-
induatrie in Dautschland und in den > inde ren west^urop&iaobon
Lëndarn zuzufUbfen?
i
' Welobe Werte Xönnten den Arbeitorn zur Verfügung 3 te hen, wenn dióSo
geaamtd Froduktion für friedlicbe Zwecke verwandt wiirde.

Die -fotad-imar BeacblUaae aehen die Entmilitariaierung Deut aehlanda
vor.

Abar ist es nicht elne Tataachs, duo in «estdeutsohland ein ?lug-
pl&tz nfifh dam anderen gebaat wird? lat 08 nicht eine Tataaoho, dag
nua<s Bofoatigungaonlagen und SchiiBplatze errichtet werden?
itird diö déutsche IKael He l galand nicht ala Zlelacheibe fUr Bombön-
.•bwlirfe benutzt und verhandelt man nicht dartlber, daG daa Steinhuder
Mier ala Ëxporimenticrfeld fUr Haketongeachoaae bonutzt werdun aoll?

Sind nicht zehntauaende vin Dautachan aua ihren Wohnungen
worden, urn Platz zu machan flir neue Deviaionen der Intarventiona-
truppen?

o
lat aa nicht Tataaohe, daB in Ubar 3o« BrUcken Deutaohlanda
kimmern angelegt worden?

lat ea nicht Tataache, daS die Uberachwemmung dea Rhei.nlandea
i at?

Jeder Deutsche weifi, d.ïö in Veatdeutsohland aowohl von den Be-
antzungabchdracn t.ls auch v. .c der sogenannten Bonner fiegiurung
deutaoh e militariaohe Verbande auf geatellt wurden.

t'bar den Stand der Remilitariaierung gibt una die weatdeutacha
Freaae Auakunft,

M» Zivil-Polizfji in den 11 Landern der dautachen Bunddarepublik
batrügt 87 oeo Mann.
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Die sogenannten deutaohea Dienetgruppen in der britiaehen
Zone bestehen zumindaat IUB 7o ooo Mamu

Denaben gibt es in der : merikaniaohen Zone üoutschlanda i
e in e starke sogenonnte Cnduatria-ïolieei und darlibar
hinsoa dia deutaoh* Beraitaohaftspolisei, doren Stand
auf Jo ooo featgeaetzt lat.

Der Kommandeur dieaer B -raitaohaftapoliaoi ia t deraelbe
Hitlorgeneral'i der bis 1936 die aogenannten Polizeiver-
band» in dar.angeblioh antmilitariaierten 2one Deutech-
landa konaand ierte , dij dann unter seinem Konnondo in
die deutsohe Wehrmaoht eingegliedert «arden,

Diaae PolizeiTerbttade im Rbeinland waren niohts weiter
als eina getarnte Angrlffsarmee,
Das gleiohe trifft haute auf dia Bereitaohaftapolizei zu.

Der aggreaaive milit^riache Cnarokter der tolizeiverb&nde
ge h t s. B, aua der aogenannten Dienstvoraohrif t 5/1 V der
untei* Eimerikanisohem Commando otöhendyn vuBtbarlintir
Polizöi hervor. Aaf SSitt zwel wird d ar auf hingewiesen,
duB aio h dieae Dianstvor schrift unter andorem ?.\uf
DlanatTorsohrif t der Nuzi-Wahrmaoht

C Dur ameriknniBohe General E.tsenhower bareiate vpr
einiger Zeit die europÉUschen Land er, iyn nanacht- n al a
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Kanoaanfuttar oufzukaofen, Adenauer hat ihm ala erste Hata
fUT die Bogenannte Atlantikpaktarmee nooh In diesem
Jahrd 3oo ooo junge Deutsohe versprochen. Adenauer
handelt dabei getreu den "grofian Vorbildern", Jenen
deutaohün Landeaftirsten, die ihre Landeakinder ala
Söldner verkauften und auf irgendwalchen Sohlaohtfel-
dern fUr frende Interaaaen vsrblaten liefien.

Eisenhower verlangte von Adenanar, daB er eins grBBere
Baaia ftir die Krlegavorbereitongen aohaffen müsae,
«ir Arbeiter aua Weatdeutschland geloben Herrn Eisen-
hower, dafi wir alle Krifte daf'lr einaetzen werden, •
daB er diéa<3 Baais nicht finden wird,

£a gibt Jedooh Leute, wie den Bundeskanzler Adenauer,
der die 3tirn beaafl, im Bonner Parlament am 9. U&rz
zu behaupten, doe in Weatdeutaohland nioht remillta-
riaiert wird, aondern daB die Vureinbarungen, die die
Alliierten Müchte in der Potsdamer K.0nferenz im J ah r e
1945 getroffen haben, vollinhaltlioh eingehalten werden.
Wir weatdeutsohen Arbeiter werden ihm und aeinesgleichan
aber die Maake vom (Jeaioht reiBon, sein hlnterhaltigea
and Vörbreoherisohes Spiel entlarven und den Kampf
gegen die Rémilitarisierung veratarken,

loh mbohte darum auf folgende Tataaohan hinweiaent

Die Hera^ellung von Erlegamaterlal ist in Weatdeutaohland
im groBen Dmfunge bereits wieder in Angriff genommen worden. 17
Betriabe stellen ?lugzeugmotoren und Flugeeug-AuarUatungen her.
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Dio GoschpBf abrik Bochumc-r Vcrcin erzeuct 2ohro für Goachützo,
In d'..n Berken dor IG ^erben werden Spr^nsstoffe und Antriob-
s-fcoffo fiir Raketon hcrgestollt. 'Jbor 30 v/crko befassen sicb
mit der Horsto ll;.ung von Panzortoilvjn odor Ausrüstungcn für
Panzor. 35 Botriobc produzieren Munition für Artillerie.
D?rüber binaus gibt es vide endere doutscbe Botriobc, dio
sioh mit HÜBtungsproduktion bofasson, wio z. B. :

oin Toztilbotriob in Nju.-.Miinst&r, dor Tarnnotzo hcrstcllt,
dio Toxtilbctriobo ÜQj.dt u. Pofering u. Schizmann u. Schrödor,

di^ MUitartucho horst el ie n,
diü ï'n. Bröckclmann, "arstoin/Saucrland, dio Feldflaschen
horstellt,
dio Karossoricwerko Drauss bei Hcilbronn, die Kübclwagen,
dio FP.. Scbmiedirg, Köln, die Komprossoron für ^Lugzeuso,
dio ?a. Adolf Thioss, Nümberg, und Fa. Fischc-r, Göppingon,
die Armoe-Benzinkanistcr,
Fa. Kuno Stamel, Silingen, cü.e ICarabinürhakun und Eofc-ar
die Nnhrungsmittolbotriebo wio:
^norr, Hoidolborg, dio Suppon— Praparate für die Armeo,
dio Hamburgor Konsumbackerei, dio Armee— Zwieback, und dio
MQggi-»orke, Hoilbionn, dtecbonfa'-ls Ame<.-Suppen
horstellon.

konunfc c-ino groBo Anzahl Betriebo,die indirckt für den
Oaturikaitechon Kriog produzioron.

Am 9, Mïrz he.t Adoneaier im Bonnor-Parlamont dio fctzü aus dom
Back gclasson, indem er internationale Sioherheit ,n, d. h, die
militarisobo Bosotzung dor Deutschen Domokratischcn Ropublik

Auch in Doutschland will men nacb dcm ï-ïustor von Korea bandoi.n.
Hicht umsonst wurdon nmeriksnischo 'erbSndc eus Korea abge-
zogon und au die Donmrkationslinic in DeuSschli.nd odor nrch
Wostborlin vorlogt.
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In "Vastdoutschland vorspüron die Aj*>citor dotzt t'sglich cm
olgonor, Tjoiba, wie die- ^óiniAlJarisiorTurg dun Jj.;b.inBStF3n4srfl
fortvëhrond aonkfc, wio dl. F-. al; itnri sic ruz^? Ar-joitslosigtoit
und Blond schaf f t. ÏÏic ^cd.irfssü\;ojvlndus:;rio wlvd dLngoscaran
schrankt und alle Bohstoffo, dio füv die Erbaltuns, doa Lobcfla
notwondic slnd, wcirden dor ^-riegsTrorboivitunc zugc.fY.hrt.
lm ïluhrcjüblot wird nit el.lan Mittoln vorsucht;, dio ^ohlün-
Sroduktion zu stoi&'rnt nbor di>i Arboitor sasBC-n in dioBcm
Winter in kelten Stubon. ?ü? -jio war kcine 5-ofll.c da< Sio wurde
für -ïüstux^szwecko oxportiort od;x vorschwand la don Rii-
fltungabotricibon. lm oigcnon Lande. lm onnq Fobiuar wirdo
vom Bonnor -tHin-iostae tin V-irtsehaftssiohorungsBasatz
obschiodot, daa f i> bostimnto -vrron Produktionsvol-boto und
Vorwcndun_sbo8chran!-:ungcin für -"lohstoffo, die für dio
Rüstunpsproduition wichtig eind, featg&logt und kontrolliort .
Dloffar E.vschluB, dessen Vorvirklitobung gloicbbedcutond mlt
dor • iodoroinfübrung dor -arljgswirtsobaft in '.r'otrfcdjoutsclilc'nd
ist, zolgt kier, dr.fl die Politik der Adanauoiwfiogiorung
oino Tolitilc der Kriogsvorboroitüng und dor Hemilitarlsiorung
lat.
Duroh dorartigo Gosdtzo wird dio Brwerbs.'.oaitsieit organisiort
und wordon dio wi rta chaft 11 cliun Voraussetzunsun pDachp/fon,
dio os Adonaiier ormögl icb on sollen, d5.e oöbnc, djr «üstdout-
sohon Arbitor für don ̂ intritt in die Söldnirfoi-Bationon will-
fabrig zu mach en, Haute moidot das Statistische tast v on Bonn
xund 2 Milllonen Bmorbsloso, '!!ir wisaon rbor, dr.B daa
nioht dio virklicbón Z ah Ion aind. 'Ho «irklichon Zah'.on
liogon höher, woil olloin otwa 7oo ooo bis 800 ooo Jiigcndlicbe
biabor nir.ht regietriort vntrden, wei:, slo noch nia in oinsm
Arboitsvoriialtnio gostandvin Beton, Dozu komat oinc groSa
Zobl obbamnla erwerbstatigor und beute arocrbslosor ffrnuon,
die aua don Botrleben entfornt wurdon, wei^ ihre liïanar
orböiton, abar nicbt da Ercorbsloso rosgistriart word».
In 'pstbüX'lin worden bei 2 "illl^noc Blnwohoern rund
Joo ooo Srworblose gez£hlt, dis Ist dio hgchsta
zrhly dio 'iarlin. jomr.ia geiiinst :at.
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Borcits ;jtstzt i.oidon wtr unter don Vorbereituugon dos -Nrlcges,
Die i'r^iBe warden iisnur wei tor1 erhöht, so d rB in V'ostdaut<-.>')->-
lc.n<? das Bixrt, dns l-'45 <tö ïfennig kostote-, jötzt beroiïs
85 Pfaunig kostot. W.c Stöue-Ta. werdon standig crhöht. Immer
grössor wird 4io Kliif-ö zwisohon d^n Prcisen und Löhiaen. Dor
Kempf tun höhcrc- Löhtie uod ïouorurgszulo.'\ca ist ontbrennt.

Die Ücso.tzung8ko3ton wordon in di^sem Jahr verOoppolt und
II Milliordcn tl-.ik bctragen.
Hinzu koi,unc.n noch die hohen Ausgeb'.n, dio fin- die Auf stollung
und d^n UntorfaoJ-t dor yolizeiverbündi'. und dr.rübor hinaus für Cl L
diu Sogünrmntun l'.amp^gTMppen dor neu jntstobc-ndon ':iohrmo.cht

üio dcmokrntioohon Kucht-, der Arbcitor, ihror Organisntionon
und ihrcr Pross^ wcrdou riwi^JTid cingoach rankt , um don Widoi^-
Str.nd dei' ArbeilB'zu Bchwachon. T)io ^rboitbr sol.lcn fürdic
Hlistunfcis- und Xrir..j.api'ofitc mit dor Sonkung ih^js Rerllohnjn
und lotzton ISudos mit itocm Blut zahlon.

In dicsor grolijn C-ofriir, dio für die Völkcr SuroSae durcli
dlo Roinilitarisiorunè Doutschl ndss ontstoht und in Srkcnntnis
dor GVQBSQ-Q B^unruhi^-ung , die dicso Roniilitarisiorung bui
r. '.Ion Völki.rn hoi'vorru.jrt, habon sioh dio Arbcit.r doa liüUtcn-
\vcrkos Hngon-Haspo mit oinom Aufru£ au dio Arbeiter Buropas
goii'rndtf um übcr don gonoins^mon Kampf go g on dli- Rondlitr.ri-
sicrung Dcutsohlr.nus z\\n und gunuins.-ni d..n Krjapf zu
orgonisiui-on. Dicaor Aufruf h r* nicht nnr c-ine '.•;•. l Ie dor

Bcgoistorung, sondorn vor al lom eino gownltigo V-u lu dur
üuotlremung zur T^ilnrhi» n:i dicsor ^aï-opair.chjn Arbeltorkon-
for^uz ftègon die Rouilitarisitrunj, DcutschlmdB

v;ir heuto foststollcn, daB auf unserer Aonf eronz aus
r.-i J c- n L"ndorn Airopr.s so v 3 •:'•,- Dolcgiortc r.n.: .s • nd sind,
st ist dr.s der Bowuis drifür, doB die Arb^itor Europrs dio
ungohcure Gofc.hr eines Yri.^d.;iivri=l.Jp.<_ndGn x'ascbiutischcn
und militcriatischon •^au-schl'-jids ürkannt txibon und dafi
sio in obter internet i oml.j r Soiid^ritït bor&it s.ind, éon
Knmpf go^oa Aic Kricgstx-c-ibcr und -'.ricasbï."mdstift,r aufsu-
nohioon ,
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Auch IUB 'veatdeutocfcland 11»*»* °io& groBc Anz-.hl von 2ustim-

muiiesorklïrui£t;n vor,
£us allen Gebióton dor v»ostlicbjn drci Bosstzuncszoncn sind
houtc nuf dor ^onferonz in don Betri*jbon gc^i'hi\;ü D_,oi;i-rto
raiv^scndé Das ist dor Ausdruck dos r-illons, der dlo doutscho
Arbcitorklp.sso boscolt, sich unabbïincig von ihror politischon
und roligiösen Anschauost ini* allen Km f t on fiir dio Erhaltung
doB Friedons und dio Z-rscbL-.ging dor KficgsplRno anglo-
ome rikr.nisch er Hoohkommlssarj cinzusctzen.

Dio Arbolter in Duittschlp.nd hribai den. Krjapf um dlo Brb'itunË
ihros LobenssttaidciTdcs und g-jgcn die Homilitarisiorung W^st-
doutschln.nds cufgonomBun.

In dor Doutechon Domokrr.tis<i)onRepublik ortuit-jn sic dui-cb dio
Erfüllunc ihror •.''irtschr.ftspliino um diu Jarrlniiing dos ^ohl-
BtnndoB, und dio Iriodcnskomitoes in aJlon Botricben bildon
die Grundlage cincr broitcn Bcwogun", um die Erhr Xtunc dos
Pricdons.

In V'ostdoutschlr.nd buBtehon ebonf rlls in einer g;roBen Anzphl
von Betricben Friodonskoraitoos und Romitaoe zur Vor.Tirklichung
der Aktionseinholt dor Arboltpr, GroBo Stroiks dor Etanrbui-
tor, der Mbtcllarboitor und andoror Arbcitorschiohton wordon
im Zoichen dor Aktionsoinhoit 4irohgoführt.

Auch in don Gewcrkschoftc-n vJjBtdoutBchlr.nd8 ïri.rd dor Knapf
gogen dio Homilitarisiorung goführt. So sondtoa 2.ooo Mit-
glieder dor Industriogoworksohnft Bongbr,u von dur Sohacht-
gruppo "Rhoinbabürf* oino oinstimaie angcnonfflone EntschlieBung
on donVorstond dos ï-ostdeutsohon Gcwerkacbrftsbundt-B. Sio
vorlr-ngon in dioaom Brief dio Binborufung oinor wostdcutsciion
Betriebsrate- und VortrnucnsinannBrkonf oïccz, ,iuf dcsrcn T^us-
ordming ris einzigor Punkt "der Kompf dor Gewcrksob.Tfton
gogen dio Romilitorislcrung" st»hon soll.
Dio GouorkBcbr.f tskollogon von ftheinbabon betonen cuodrücklich,
daB ihrc Entscbliessung in Twrcinstimraung mit dor Satzung dos
Deutsohon Gowerkschaf1;sbundcs etoht. 3io verlnneon , do.6 dio
Gowcrkschr.fton alloe tun, um oino froiöliehe vorst;-?iidigu.ne
zw is eb en don Volkorn zu erroichen. Sio go ben von dor 1'atsrxcbo
aas, daB sich ^oworkschafkr in vielen Betriobon in öffont-
lichen Erklarungon go go n dio Rcailitarisiorung gowcndt bc. bon,
und ste.'len fcat, daB sobon oinmnl abnliche Vorgangc in IXmtc*h»
Irnd zu vorzoiohnon toaron.
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"Wer vwuns ko'nnto vcrgosson hebon", so rufcn slo nus, "daB
das rfLos in cinem Angriffakdog» i^ Zusrciiionbruch, in furohtbo-
ren lolden endet". Sic woison don Bundusvorst-nd d,.B Dcutsohun
Gog^T'Tfflrhn.ftnbmvloft dnrauf h In, daB Kaserneu strtt <ohnungon
gebaut «orden, daB das Mitbcstimmungsrccht in den B^tricbotx
liquidlcrt wird und von denUntoroobacrn cia st&ndis--?? l-vgciCt
tut dio LShno voigenommon wird, "Diosor ','og ist eng vc-Aundon
ait dor StMrkung dor Herrschr.fi; dor Banken und
hoisst oa in der Entschliossurc.

AngosichtB diosor unhoilvollen Lego fordcrn dio
mitgliodar oino Stollungnr.hac dor Goworksoh,-.rtcnt dio
stïndlich dom Widbrstandswillon aller Go
gogon dio Remilitarisiorung ontsprieht, und unt..pstroicht,dnfl
os dio Pfiicht allor üovjorkscbaftanitgxicdoj/, sicb am Kampf
urn don ^riodon rJrtiv zu botatieón. Die Kollogon btitontin r.uob,
dafl goradc dio Gowor3jgChc.ftQ& als gröBto wuBtdouteoha Masson-
organisr.tion Entscboidendos gogon dio Roniilit.rTisicrung zu
loiston habon. "

In dloser EntBSèhlioBung komt der -dllu von
aobaftsmitgliodern zum Ausciruck, ihrc Orwganisation und sich
solbst oktiv in den Kranpf ge^on dio Kcmllitarisiorung oinzu-
roihen. ?emer kommt zum Ausdruok, daB diu 2,ooo Bgrgarboltü:
von Rheinbaben bogriffon hcbon, welcbe B.-jdoutung gorado don
Arboitern UDd^ihron Organiaationon in diooom Kompf zukommt.

Aucb diose EntschliosaiBe zeigt^ daB dio doutscbon Arboitor
boginncn, die Lütton zii durchschauon, die von Adonru.sr und

("j nen Hoifersbelforn lm Solde anglo^amcrikanischor
• vorbrcitot werden, vvio icb sic In der LQgc Adonrucrs, daB in

Dsutscbland dio internationaien vercinb?.iungc-n eingohaltun
werden, aufgezeigt habe. lob erwabno bosondore diose Entach11üd-
sung, «oil durob sie dor "illo dor üborvdogondon Mohrboit der
Workt&tigan om doutüobsten zum /usdrack gebracht wird.
Hunderto Bntschliossungcn gleichon Inbdts vmrdon von viulou
Bel og se h aft o n en den Bundesvorstmd dos DGB go il c bc et.

Jetzt kommt es darr.uf an, nrcb dlosem Willen zu handeln.
Das Lob on und dio Zukunf t der Menscto. wird nur gcsiobert
sein| wenn die Arbciter die Vcrteldicung dos Priedons in
ihre Hindo noboen. Sicbor «erdon «ir ins ünglück gohen, w on n
«ir den Eriegsbotzern nicbt puf dio Pingor klopfen.
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Deshalb ibt jjetzt dio breit e Kampagne zur •^rbaltung des
ïriedons --.la Mibtel der Entlarvung der vorbrecherlschen
Maciienachaftfn der Eriegshetzer von orstrajigigor Sedeutung,

Bs kaan nicht klar gonug gosagt werden, dass die
wortung, die wir allo tragen, ungeheuer gross ist. ^avon, ob wir
allo, - "ozialdomokraten, Eonmmnisten, Parteilose und Christen -
gomoiustua arbeit en,' hangt ee ab, ob -.vir die Eemilitarisierung
Deutschlands verhinderu und den ïrioden sichern worden.

In v'ostdeutschland v:erdon Streikkampfe zur Abwehr der Kapitals-
Offonsive, zur ^rlialtung dos I>ebens-Niveaus geführt. Dass-die
geeinte Kraft der Arbeiter von Krfolg gekrent ist, seht aus
violen ^oispielon hurvor, in denen Stroiks von den ^rbeitarn
eiesreioh beendet wurdon. 60 zwang die Belegschaft dos
warkea Kronprinz in Solingon nur durch wenige Minuton
nioderlcgung die Direktion des Werkos dazu, die goforderten
7,5 % Lohn&rhöhunB zu zahlen. In ^emseheid genügte boi der
^outschen BdelRtalil AG schon di^- Androhung eines ^roiks, urn
don ^orstand dor -u.1 zu veranlasson, für vorheirateto "erkaango-
hörigo DM 30,-,^^? jodee kind weitoro DM 10,- und für"lodiso
.<.ollt,gon DM 20,-, für Jugandllcho unter 18 Jahren DM 15i- und
für dio ^ngostelltcn 15 % des letztcn Oktobergehaltes als Teu-
erungezuln.se zu hahlen.

l)icso gomeinsamon Akijonen fördtrn d^s Kam?f- und Kraftbewuast-
soin der Aj-beitcr; sio vcrsctscn die Arboiter in die La60, die
BChlimmsten Aus^i^-migen der Remilitarisierung abzuvrohren und
kampfen zu lernon. Die Kanpfe zur ^bweiir dor verachlechterung dor
Lebonsverhaltnissu sind nicht EU tïcnnen vom Eompf gegen die
Ilomilitorisiorung. Sie genügen aber nicht, die kriegeriflchen
Piano Adcaauors und Söiner Auf traggober zuin Scaoitern zu briiigen,
Dazu sind Aktionon nötig, dio sich direkt gegon dio Kriegsvorberoi-
tungen richton. Aucb solche Bcispiolo gibt ts in ^eutsohland .

In oinigon F&llen vTurde diq Verladung und der ïransport von Beffen
und Kricssivitcrial verneigert, wio z.B. in Hamburg, v.-o die ^totladung
oinoa mit Gif tstoxf en beladenen üchiff en von don Arbeitern abgelehnt
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uurdo» In vielen Orten haben sich die Arbeiter ge^oigert,
Uchor in Brückon anzubrlngen. ^ie trösste Afction haben j edoch
die Bergarboiter des HubtRebietes durchgeführt, ^ii lohnen ir. i'r.-- ;•
übertfiegondcn «lohrzahl Souderschichten ab. ^ieso Sonderschiohten
sollen dazu dlonen, im Eanmon dor Montan-Unioii mohr Kohle fi-JC die
Rüstungsproduktión zu crhaltcn. Dis sonderschichten wordon abgc-
lohnt trotz der deaiagogisenen Behauptung, dass 10 % der gefördorten
Kohlo dor ^evölkorung in ^outechland zugeführt werden sollen,
•^n diosom Kampf haben auch die Arbeiter^rauon oinen v/esentlichen An-
tuil, da sic in voller kibereinstimraung mit ihren fiannern ruif don

lExtravordiensti don sie zur Brhaltung ihrer Familien gut ge-
brroiohen könnton, vorzichton, indcm sie eogar ihre l-ianner auffor-
rlcrton, nicht in dio Gruben ainzufahrijn. -^ie Borgicu-t;e bezeich-
»on dloso Sondorsohichten als Panzerschichtcn. arin kommt sum
jl"Ödruck, dass sie klc.r erkannt haben, dass die'Kohle, die EU-
satzlich goförxlort werden soll, zur Herstelliing von Kpiegsmaterlal
und Tanzorn bonutzt worden soll,

Arbcltor-Söhuo vcrweigortcrj in don als Arbeits£ormationen ge-
torntun militarischen Verbanden die obernahmo von rfaffen. In
BsEon woigorto sich dio Pollzoi, auf jungo ^'riodenskanpfor
oinzuschlogen und man f.ussto Sonderformationen aüs Düsseldorf ein-
cotzon,

Auusohüsse gegen die Bemilitarisierung entstehen in den Betricbcn,
•^>io Losung der Apbeitor in "ostdoutschland ist: "Eemilittiri-
sierung ? Hein, "Ohne uns,''. üie Bewogung ist im Anstoigen und di.
doutschcn Arboitor glauben, dass sie durch Entfaltung dieeer -^e-

gogon dio Kriegsvorberoitung und Komilitai'isi^rune in ^eutsob-
das VCrtrauen dor Arboitcr Buropas wieder erlangen.

"ir v/isson, dass in den anderen europëischen Landern die Arbeiter
im IT^.mpf stohen* V^ir kennen öic; ÜTOSSO Kctto von ^treikkamyfen
in ^rankrolch, die augenblicklicb ihren Pohc^n^t im ütreik dor
^orkclirsarbeiter von Paris gefun^en hat. »'ir kennen den heroischen
J mf der italianischen Landarboiter und Oer italienischen Indu-
Qtiioarboiter zur Brhaltung ihror Betriebe. Alle diese Këmpfe
\\m bassere Lcbonshaltung sind eng i&it dem Kr.mpf urn den Frieden ver-
bunden. In diesen lagen konnten v/ir davon Kenntnis nehmen, dass in
ü-.joeloaa, in dom Land, in dem soit 19^8 der Faschismus herrscht,
dio Arbeiter zur aktivcn Abwchr üborgegangon sind.
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.Diesoe Boiepiel dos grösaton KampiTcc der Apfceiter, der jcinols
untor dor f aschistischon Diktatur ;.eführt wurde, ist eine
ornste Mahnung für uns doutsche Ai-bcitor. Sic, zeigen uns
noch deutlichor als dor &treik dor fc'.r.ilandor üetallarbaiter,
mitten iu Weltkrieg gegon den i^.ilionischen ï-\schismus, dass
os in Doutschland auch möElich ist, grosso ^ktionen au führen,
Uir mussen hioraus die I'ohrs. ziehen, dass niemand von uns mehr
sagen kann, es sei unmöglich zu kampfen,

Genau so hr.bcn wir die JJehre gezogen, dass sich keinor von uns
mohr der ^.rantwortung entziehen kann, indem er behauptet, or
hatto nicht goviussb, dacs der Krier vorbereitet v/ird.
•^s darf sich nicht \viedcrholon, was sich frühor ereigneto, als
viole gloubten, sich der Vgrantoortune entzichon zu könnon, indca
sie sagtou.'''.jir habon nicht go\Aisst, dass der ^aschismus in
Dcutschland Kpieg bcdeutet".

Houto bofc,reifen die ^rbeiter, Artioitijriijn.en, Angestellton, Teoh-
nikdc und Ingeniouru immer mehr, da^G L>.UCJI Adenauer Krieg bo-
deutet. arum mussen Adenauer und seinc Eegierung fort» Oarum
mussen die amerikaniachen Generale und Hochkommissare mit
all Ihren t'anzordivisionon, Düsonjëgern, Bomt>engeschwadern und
Fallschirmjöigorn aus ^eutschland und aus ganz Europa fort*
"Ami go homo" sei die'Losung gauz Buropas. -^arum muss der
Kriogsorganisator ^isenhOT/er aus Europa verschwinden und
seini, ^elforsholf er entlarvt v;erden, urn ihnen ihr schmutziges
Geschaft utjmöglich zu machen.

-Entwicklung in don Landörn Buropas zeigt uns, dass dort, y/o
urn den ^rieden ernsthaft gekam_;ft v/ird, dass dort, wo das ^olk
unter oiner friedliebenden Rogicrung den Aufbau begonnen hat,
und Wohlstand ontstoht. Die Sntwicklung der Landor Suropas zeigt
uns aber auoh, dass dortj wo die Eegierungsgowalt in Handon
roaktionaror Kricgstroiber liogt und die Sriegsvorbereitungen
forciert \verdon, in den Lëndern, die an d(.h Marshallplan gekettet
sind, Niedergang und ̂ lend eintritt,

Der Wohlstand, dcm sich die Arbeltor ciner Reihe europaiacher
Lander nühern, ist ein ^orn im ^ugo der Imperialisten.
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Bic wollen auch diese Arbeiter ausbeuteu und darum richten sioh
ihro Kriegsvorboreitungen gegen diesc Land er. Sio richten slch
gegou dio sozialiatischc Sowjet-ünion, die volksdemokr-tiachan
LSnder, richten sic h gegen d&a Deutsche Demokratische R«publikt

don Teil Deutschlands , dei' im ïriedon aufbaut.

Doutsci?land miss oin einbeitlicher deaokrtvfcischer und
friodliebender Staat werden, Uur so 7/ird erreicht, daas Deutech»
land in Zukunft nicht mehr Kriegeherd in ^uropi sein wird,
J^oshalb ist es für die ^beiter von eiitschoidendor Bedeutung,
noch in di^-sem Jahre den Abscbluss eines Freidensvertrages mit
gonz Scutsfhland und den Abzug aller Besitzungstruppen aus
üeutschlond zu lordorn; -^s ist darum zu bogrussen, dass die westdoutec^'
BovÖlkt-rung dazu übergcgangon ist, die Yolksbefragung gegen dis
Romilitoriaioiung zu orgonisioren. ^s \7ird besonders die Aufgabe
dor Arbeitor soin, dicso Bewogung in Wostdeutschland zu unter-
atützon und zu fördern,

l>lo Kriogsvorboi'eltungon und dio ^emilitarisiorung in ^eu-bachlind
zolgon, wie oruot die Lr.ge ist, Es b cd ar.-" all unserer Krëfte»
dio T^ir lm Bündnis mit all den Mcnecben, die den ^'rieden wollen^
oinsotzen mussen, Dio Arb alter eind oin ontsoheidSnder Teil
dor noltumspannondcn *rledonsbev;ogung. I>io maehtvollo übor
500 Millionon unfissonde unterschriftonsimmlung zur ichtung
dor Atonr,ï."±fo nat dia gruizo Kraft dos nach «lom 2. Weltkriego on t*
standenen Woltfriodensl^.gore, on dossen Qpitze die machtige
Ü«iot-Union stcht, ofi'enbort. Diese Unturschrift'onsommlune
boroits diu An\/endung der A-torav/affe in Korea vt-rhindert»

Konforonz, die Buropaischo Arbeitorkonferonz gegen dio
Homilitorisioxung üoutschlanco, soll dazu dienen, die Brfah-
rungon, die v/ir in den cinzolnen. Landern lm Kanrpf gosnmmelt hnben,
r.uszxxtr.uschon, aus dloseu i;i«f ohrungen zu lernou und unscrc An-
strongungon zu koordinioreu. Diese Erfahrungen \/erden ""« bolfen,
la jodom einzolnon ^otriob die Aktionsèinheit dor Arbeiter ohno Vi'-torr,
Uoterschied dor 'at.ineohauung uad der fteligion horzustcllen.
Daboi orheben dio Arboiter gloicuzoitig dio ïorderuug nuf
f-.ltung dor friodlichon i'roduktiori, donn dadurch '̂ ird dio
KriogsiiroduktiOD zurückgodrangt^ wird dio Verstandigung
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zwisciion don Völkcrn orleichtort, wird der Wiodaroufbau ge-
fördort und Millionon Arboitaloso könnton in dia friedliche
Arboit oingoreiht eerden,

Unaoro A-ktionon, sowie unscre houtigo Konfcrenz richten sioh
nicht gogen die Gowerkschafton, lm. Gegentoil: Wtr sehon in
don Goworkachaf ton die borufcnston ^ertreter der Arbeiter und
Angestellten. Past allo sind \7ir Mitgliedor einer Gewerkschaft,
gloichgiiltig uolcher Riehtung.
Abor \vir verlangen, dass dio ^ewerkach?iten in dieser entschei-
dcndcn Erage, da es urn den ^"riedon, ura unscr Leben und unserc
Goeundhelt und Zukunft geht," nicht passiv bei Scite stehen,
sondorn zur Führcrin im Kampf urn den ?riedon uad gegen dio Kemi-
litarlsiüiung Deutechlands werden, ï/ir betrachten die Gewerkschaf-
ton als unserc Organisationen, in denen unaer ^illo ontscheldend
soin muos, Des\7cgen habon v/ir dio 3 Gev.erkDohafts-Internationalen
sonio die nationalen Vorstande dc-r Gowerkschoften aufgefordert,
ihro Vertroter zu dioser Konferenz zu entsenden.
Wir goben dor Hoffnung Ausdruck, dass sio sich zu dioeen unseron
Vorschlagon aussarn und wir sind dor Ansicht , dass dio
Geworkachaftsleitungon der vorschiedonsten Hj.ohtungon und dor
3 grossen Goworkschafts-Intemationalen zusanunentreten mus s on,
um gemeinsam über den Kompf urn den friodon zu beraton.
Binhoitliche A-ktionon der Arbeltor, einheitliche Massnohmen
allor Ge\7erkschaften, gleich welcher Blchtung, sind nach
unseror Moinunc; der entscheidendste Faktor im Kompf um den

Der Kampf gcgon die &«militariBierung Dcutsohlands und gogen
alle Kriegsrüstungen, dor Konipf um die *icherung des
kann orfolgraich sein.

Br \7ird orfolgroich sein, nenn v.dr pomeinsrjf ie, allon Lëndern
Buro1>aB kanpfen; denn unsero Kroft liegt in der Genlein-
saokoit des Willens und dos Handelns, Dio Eraf t der Arbeiter
liogt in der Aktionseinheit, die alle, unabhangig von politi-
achon AuffasBungen, Woltnasch^uungon und roligiösen Glnubonsbekennt-
nisson umfo.ssen nnass»
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Se e,oht nicht dcxnm, ob dos •"'•ine odor Andere uns trennt,
eondcm en goht darum, does unsere Zukunft, unacr Lobon,
bosondors das leben unsorer Einder bedroht iet. ^Hes, was
uns oint, allos über das wlr una einig sind, muss im Tordcr-
grund stebon. Schmieden wir die Afctionsoinheit der Arbelter gegon
die Eomilitarieierung ^outscblaods für don ̂ rieden.

i
Bs Xobc .die Internationalo öolidaritat der Arbeiter I

SB lobo die ïroundachoft und brüderliche Zusammenarboit
dor Arboitor Buropas I

C
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Nous voue faiöone parvenir, a titre confidentie!.
. l-o contenu d'uae lettrs adresseo Ie 1£-1B»5I par LE/

V l LjLjU? /J.ain, sujet francais, né a Lanneurd"~Ts".29«9̂ Ï9
l// domicilie a Pai'ia5 rue I-'ouc.hc-jts '53, secrétaire de-la

CoGcTo ifrancaiao, a la directioa dêa öyndieate commu-
nistes belges s *!"" -—-.-,....-.-, „...,.-,....,. .̂ .̂.„.̂.̂—„.„„„„̂..̂

.̂ .̂rt̂ '*:̂ ''"rf̂ -!̂ ;̂ *w'* '̂1'̂ ^Vr,tóil.-:i,-( •;*•*•

Le Bureau ïïxécutif du Ooaiité Oiivrior 'J?;u
'"'' l ut t e co Qtr ém

i -h

de

tJ.\ CL U U 0011 -t f
"National Francais do suïvre In déveloopeffiorit de 1?
lfconti?e la réniilitarisatlon de l'Ai'leinagne dans la.B _...
"Benelus, j Co-ci nécesüite éviöomment l'" établi a soment d^un "
"contact entre lui 'et les' ücj.égucs belges .avant assisté
"a la Conférenco Ouvrière de Berlin er. mars 19öl0

" . Voudrais-tu ne faire oonmltra leur adres-sa et pour
"gagner du t e m p w ^ leur dtsiander de s 'adronaer directement

-»»au Gamsracle B'JUDl'N, COMIT3 DE LWTE CONTR3 LL REMIIJTA'-
"RI3ATION.DE L'ALLEllAGNE « FALJÏLI^ HOWEI.LS"- BOULEVARD
"DE LA GHJiPEUiE-P-iRlS, en l ui,;, donna n, t toutes indications •
"élémentairea sur ce qui a éte fait au cours de la Con-
«férence do Berlin3 sur los perspoc.tives nötarament en ce
"qui concerns la cóiistitution d ?un Comité National sur '.
"des bases largos (communistes. socialistes', chrétiens) et
"sur l'asrtion contre Ie 'Plan Sclramaru

'" LS Bjxre a .u^du^Co mj JAÉ^QjLlZIlli^jg^lurg p één; devant
yta nouveau, "a la^nij-^jGnv-ier^ il- y aurait -un tres grandf _ _
"intérêt a rec~evor~ces- renseignemeatG aussi rapidemont
"que poaaible afin d?envi^cger éveutuelleraent une ren-
"contre pour une miss au point'olus poauaéeo
" - (Se) LÊ LïïAP -
" Secrétaire de, la C,-, 'G-»T« Frarig-aiseo

En data du 1B-12-51, les délégués 'ayant asaisté a
la Conférence dëTSerlTh ae mars. 1951, ont requ de

IHAKESCH, secrétaire du Comité International de Lutte contre
Ie réarmement allemand, la.lettre suivante 2

"Olier Caraaradöj
Berlin Ie 28 décembre 1951*

°? Cpnformémqnt. a la décision du Bureau., le_jComité
"Ouvrier ïluropêon contre la rétailitarisation dë"l*".Alle«
"magnea 'se rêunira':dü: lé au SO janvier' 1952 "

tnüvitöns^ar -la presente a participer a cette
"róunion et nous te prioiia d-a nous adresseer 'par retour

courrier une réponse a'f-firoiative fixe^
x - - . ( s é ) HA1IÏSCH, Secrétaires"

Le 23 O'anvior



c voos B. «r.- . .
ï A t i e te^èr- deg

* '

van
. . , . . - . . . . . . . . . . . .

Betrouwbare^ aiet n&<ler. te controleren bron meldt
bericht ACD/12Q086/247/A-5." . , •- .- ;

BRICITVAL, MOSKOU Zond. op 2-10- '51 het volgende belicht aan het
E VAis BUITEi-iLAKDSE ZAIOSIT, '

" JSUROEB.. : . . . • .. .;
La presse publie aujoxird'hui d« ïeirgés extraits des
appels, adresöés ate travailletifs d'EUBOFE et
ETATS UKIÖ par ie .COMITÉ Ei)sorâ ..DES'oŝ 7A
contre la femilitariSGtion de 1'AIiXiI'JMGl-tE. ;•

U I T T R E K S E L

Dat, é/ / f-ST
Par.;

r'* 1?ij gebruik van deze informatie buiten de dienst" "
• - O ' - ü de telegrafische hetkorast wordeja

120172. 11-10-51

.;'•'" ':.' '• #



S.T.
No. Gr.V.D. 855/51 Conf.
Bijlagen: een.
Onderwerp: D. de Haas,

20 Juni 19$1. *ƒ'*&

OP KAART

DAT:
PAR: V g,

nONFlDENTlEEli-ACDj inêtf ,[- j
X. ̂ /.^ ^.J^éL^t e-^*t*~ ..*...'***' *1

T JUNI 1951̂ 4

.sOnder verwijzing naar mijn brief
no. Gr.V.D. 1̂ 21/51 Conf, dd. 2 April
1951, met éëh bijlage, betreffende
"Terugkeer deelnemers anti-herbewape-
ningscongres", moge ik U hierbij
doen toekomen een uittreksel uit een
rapport, opgemaakt door Z, betrekking
hebbend op Dina de HAAS, naar de in-
houd waarvan ik U kortheidshalve moge
verwijzen.

Hoofd Bureau B Sectie G 2 van de
Generale Staf is eveneens terzake
ingelicht.

S.T.

AAN: B.V.D.

Typ: 10.
Coll.: ;?
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Bete» van barichti

feu wie i» hat bericht a£ko»*ti£ :
Betrouwbaarheid berichtgevers
Betrouwbaarhaifl barichti
W«li» aetiee zijn o nd ar nomen:
Itet wie san«ngeff«rkt:

16 Juni

EIgsn
B»fcr<»»baar.
Si*b fc» beoordsien.

Ond«rw«ppj D. én Haas .

ialichfeingeo van

1905, vaa
litaifc, woa«ofl« fea Anstapaan, Frederlk Itooörikstonafc na, 10
huis, vafl beroep talefouts^e bij de HUtefeelefoon
2 laaaüdea gqMU»« ' In , d d t '̂WBac tor va & aerti ;J« *
Bftï-ij* g«w«öflt «a aldaar ver»cWLHdnda «aaenteoaskea van
Jntornationale Vi*öd«»abaiieglag &1«9W$Qn$. In
i 900 en In Pariji ±200 $as&mi& aanrazig

Dl*» d« Ü&afl ia ^en Joöia, die uifcép«b Utóai
rilmatis 00 pro-aaMiBch la loges talö»

£ÉJ ** **&*** «al»« tel jö «rok öo«oö« m»t iwrt
lan vaa hanötekeningoa TÖOP d« laafcafeelijk ltif**taï£*

gaet binnenlcorfc naar aen «acantiaoord van ö*
. «n het ligt IQ haar beflo«ling vaa toarelt ver»ohll-
spreaköeui-tett l» hovalen ia amLSj&tnfo

Coll.i
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Vertrouwelijk.

No. 39.

(J

Betreft schrijven van het Ministerie

van Binnenlandse 2aken du. 21 April

1951 Wo. 1Ü5973 betreffende leden

N.V,V. in de LJV.C.

B aJELJJ o r t*

Een van de drie leden van jiê t jj«V»V. , die

zich bij de D.V.C, wilden aansluiten is genaamd

Dirk M a r k u s , geboren te G-ouderak, 7 Septem-

ber 1925, wonende te Gouda, Nicolaas Beetsstraat

no. 15. Genoemde Markus is secretaris van de

Vereniging Nederland - U.ö.o.K. af d. Gouda.

Ook had hij zitting in het l Mei comité 1951.

Deze Markus is werkzaam bij de Goudse Machinale

Garenspinnerij te Gouda. Enige tijd geleden wer-

den op deze fabriek pamfletten verspreid tegen

de directie, (hierover werd reeds gerapporteerd).

Bij onderzoek werd bekend dat Markus in samen-

werking met de secretaris van de Af d. Gouda van

de L.V.C, deze pamfletten had verzorgd,

De andere twee namen zijn niet bekend geworden.

Het gerapporteerde in het schrijven van 21

Maart 1951 betrof een uitlating van het bestuurs-

lid van de Af d. Gouda van de K.V.C, de bekende

L. LeeuwiSé

Of hier sprake is van enige organisatorische maat-

regel is alhier niet bekend.

Gouda, l Juni 1951.
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RAPPORT
Van: KA-R1A.
Aan: Hoofd B
No. D 160

C/

tO MC! 1951'

ACD/

OP KAART

PAR:

' jsfij

uu. u i uu v̂ t̂ ĉjfrg*̂  ̂  .̂ g-̂ ^̂ O)41• r.:::, .frv.,i
ONDERWERP: Europese Arbeidersconferenti« in Berlijn tegen de

1)

J

2)

herbewapening van Duitsland,

ZWARTJAN bericht ons omtrent bovengenoemde conferentie
die van 23-25 Maart 1951 te Berlijn plaats vond en
waarvan ZWARTJAN aanneemt, dat de achtergrond ons
bekend is, het volgende:

a) in Februari j.l. ontvingen de vertegenwoordigers
van & arbeiders van 2 grote Deense fabrieken,
t.w. de "Helsinger Skibavaerft1* en "Burmaister &
Wain", in Kopenhagen een uitnodiging tot bijwo-
ning van de conferentie;

b) de uitnodiging aan de "Helsinger Skibsvaerft" was
verzonden door de "Betriebsrat" van de "Deutsche
Werft" in Hamburg, terwijl de uitnodiging aan
ff.burmeister & Wain" afkomstig was van het initia-
tief comité p/a "Berliner Glühlanpen-Werk V.E.B.'1.
In beide gevallen moest antwoord gezonden worden
aan de "Betriebsgewerkschaftsleitung" van d e
"Berliner G-lühlampen-Werk";

Friedrich MfLLER, geboren 24-12-09, uit Kopenhagen
woonde de conferentie bij, Hij is een arbeider
en^huwd met Alvida MgfLgER, geboren Larsen(Sles-
vig 6-9-H), communi s tl s ch lid van het Deense
Parlement. Ook MALLER zelve staat bekend als een
vooraanstaand en actief communist.

MALLER is niet als afgevaardigde naar de conferentie
gekozen, noch door de arbeiders van de fabriek,
waar hij werkt,noch door zijn vakvereniging. Hij
moet derhalve uitgezonden zijn als een vertegenwoor-
diger van d e D K -P of van een van de afdelingen van
de Partij. ZlHARTJAH-heeft geen bericht ontvangen, dat
de arbeiders van d. e'bovengenoemde Deense fabrieken
afgevaardigden naar de conferentie hebben gezonden,
noch dat afgevaardigden van andere fabrieken of
vakverenigingan gezonden zijn.

e) Wat de conferentie zelve betreft, meent ZWARTJAN
te mogen refereren naar hetgeen daaromtrent in de
couranten heeft gestaan.

Priedrich MjtfLLER is, zoals moge blijken uit bijgaande
knipsel uit dé "TSgliche Rundschau" gekozen tot Deens
vertegenwoordiger -in het arb'eiders comité', dat door
de conferentie is benoemd.

A)'

V

d)

9-5-51



Die Milglieder des Europöisdien Arbeiterkomitees
/*

B e r l i n (ADN). Am letzten Konferenztage der EAK wahlten die ArbeitervertrettM
r *opas Delegierte aller europMischen Lander, die vertreten waren, in das Europaischr
ArbeiteTkomitee gegen die Remilitarisierung Deutschlands. Dem Komitee geboren an:

Rulgarien: Dragei Christow Kodjeikoff.
DJinemark; Friedrich Maller.
Belgien: Eduard Brissert.
Oesterreich: Heinrich Huber.
Tschechoslowakei: Karel Doutnac.
Triest: Leopoldo Gasparini.
Finnland: Uuno Syrja.
Grofibritannien; Finjey Hart.
Ruma'nien; Manolache Nicolae. ,
Ungarn: Franz Boszoki, • --
Polen: Stefan Bedkowski.

Italien; Amino Piz/orno.
üdSSR: Alexander Wdowin.
DDR: Elfriede Schmidt.
Berlin: Kurt Hanisch.

Westdeutschland: Walter Jarreck,
Hermann Baetke, Fritz Thrun.

Spanien: José Moix.
V Holland: W. Tilburg. ^^

Fj-ankreich: André Boudin, Laffond,
Jeanne Posez, Jéan Lenoir.

Tagliche Rundschau, Mittwoch, 28. Mftrz 1951.



Verbinding: 19
A/1 no 431'51 CPN
Betreft: Deelnemers aan internationale conferentie te

Berlijn.

Op 23, 24 en 25 Maart 1951 is te Berlijn een internatio-
i nale communistiache conferentie gehouden, welke bedoeld was

als proteW^fégen 'de bestaande plannen om te komen tot een
gehele of gedeeltelijke herbewapening van West-Duitsland.
Door de Oost-Duitse communisten zijn ook Nederlandse geest-
verwanten op deze conferentie uitgenodigd, aan welke uit-
nodiging door de hieronder genoemde personen gehoor is
gegeven, en die met een KLM-vliegtuig daarheen zijn ver-
trokken, t.w.:

. Blank, chauffeur van de Amsterdamse Eijtuig Mij
iAtex),

. Blom, have nar beidaa: S.H.B., wonende te Amsterdam,
Breurman, havenarbeider H.A.R. , wonende te lotterdam,
Bruggeman, spinner "Tubantia", wonende te Enschede,
Bussink, vakverenigingsfunctionaris van "De Metaal",

-^wonende te Amsterdam,
•j/piena de Haas, Rijkstelefoniste PTT, wonende te., Amsterdam,

Haenen, schilder bij de Fa. Strijland te'Amsterdam,

f . John, chauffeur Gemeente-reiniging te Amsterdam,
.A. Kalf, stucadoor woningbouw IJmuiden, wonende te

jnsterdam,
Stenacker, meteropnemer bij het GEB te Amsterdam,
van Tilburg, kraandrijver bij de NV Kon. ITederl.

oogovens te Beverwijk.



UITTREKSEL
o

Uit : OD 545 Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD HOLLAND.

Voor : OD 1828 Naam: w. V.V. ACTIES.

Ag.nr: 108748 Afz- = I.D. BEVERWIJK, datum: 23"4-5l.

Aard van het stuk: MMNDOVERZICHT OVER DE MAAND MAART 1950 betr. BEVERWIJK.

Op 23*3*51 verscheen in "Da Waarheid11 een publicatie met foto
van een delegatie van 11 Hederlandae arbeiders uit vitale bedrij*
ren, die op 22*3*51 *et een Tajeohi-oh lijntoeatel via Praag
naar Berlijn waren vertrokken, voor bijwoning van een anti-
Wehrmaoht-conferentie in Oost «Berlijn. Van de Hoojp>Vfm0 waa hier*
bij Wilhelm Corneli» Helnrich van Tilburg» geboren te ffesel »ld.
op 23-5*10, HO-arbeider, wonende te Beverwijk, Jan Vermeijen-
atraat 4a. Op 6*9-50 was door hen een buitenland» paopocrt aan*
gevraagd, voor een onbekende rei». Op de foto staat van Tilburg
met bril en bloot«hoof d achter het delegatielid Diena de Haaa
uit Aast er-da» van de PTT (de enige vrouwelijke deelneemster).

Op 23-3*51 vernoheen in "De Waarheid* een foto op de voer*
pagina van imn tarngkoer ttit Berlijn* Op de*e foto staat van
Tilburg geheel link». Togelijk publiceerde dit blad op pagina
3 een uitvoerig veralag van dene conferentie onder de kop:
"Samen met Duitse arbeiders tegen nieuwe Wehrnacht*,

Van Tilburg ia te Beverwijk een bekend en actief columnist*
Informatiekaeurfc werd ingesonden, CXp de Hoogovens heeft hij voor
de EVC «itting in de Arbeider&kern en is secretarie van de«e kern,
Voor Bit t «r van deae kern is P.M. Mulder te Beverwijk (onafhanke-
lijke groep, die uit de EVC getreden ia). Sataen «et Mulder iit
van Tilburg bij de Hoogovens «ede ia de Raad van Beheer van het
ffamokebachfond», dat op 17*2*51 25 jaar bestond» ïn het HO-
orgaan »3a«en* varaoheen vaüüien in het »r* va» Maart 1951
eea foto.

Uitgetr. door: JR Op aanwijzing van: B

Datum: 22-6-51.

40061 - '49
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foto'B woningtoestanden
in Nederland.

ïen vervolge op mijn brief van 15 Juni 1951
no. 110194, moge ik uwe Excellentie "berichten, dat
uit een ambtelijk rapport terssake nog het volgende
is gebleken:

Reeds vóór het aanslaan van het bord "onbe-
woonbaar verklaarde woning*1 aan de woning, afgebeeld
op bis, 16 van het f.V.T.-orgaan van 5 Maart 1951,
was het de bewoners bekend, dat een andere woning
ter beschikking «ou worden gesteld. Zodra in verband
met het gereed komen van een aantal nieuw gebouwde
woningen een verschuiving kon plaats vinden, aijn
de bewoners verhuisd en enkele weken later - nog in
1949 - ai-jn de oude woningen afgebroken.

Het bovenstaande onderstreept nog het tenden-
tieuze karakter van het bijschrift van de genoemde
foto, luidende:

"When this Zaandijk housewife saw the notice
"go up declaring her home uninhabitable, her
Monly answer was ironie laughterj where could
"she find a habitable home?1*

HEf HOOPD YAN DE DIESSï

Mr H.W.Pelderhof.

Aan JSijne Excellentie de Heer Minister
van Wederopbouw en Volkshuisvesting
te
's-S S A Y B H H A S E.



POLITIE Zaandijk, 16 Juni 1951,
ZAAHDIJK

Ho: J/- .

Onderwerp: ïoto woningtoestand
in Zaandijk»,

C

Aan de Heer Hoofd van Dienst
te

/xs-G R A V E U H A G E

VERTROUWELIJK

. tt o.ff

18 JUN11951

ACDf

Ter voldoening aan/Uw schrijven van dato
13 Juni 1951, No: 110194, betreffende woning-
toestand in Zaandijk, heb ik de eer U het na-
volgende te berichten :
Van de drie gesloopte wéningen was er één -
reeds ontruimd voor Augustus 1947. De bewonen
zijn vertrokken naar de gemeente Wormerveer^
De andere twee woningen zijn ontruimd in de
maanden October en December 1949̂
Eén gezin en een alleen wonende man hebben
een woning toegewezen gekregen, overeenkom -
stig hun stand en millieu.,
De woningen die floor hen zijn betrokken* zijn
beter bewoonbaar en kwamen vrij in verband
met een verschuiving wegens het betrekken van
nieuwe woningen»,
Bedoelde personen hebben hun betere woningen
betrokken op 24 October en 9 December 1949.,
Reeds voor dat het bord werd aangeslagen was
het bekend, dat zij een andere woning zouden
krijgen.. Het wachten was op het gereed komen
van nieuwe woningen^
Er worden in de gemeente Zaandijk een rede -
lijk aantal niauwe woningen gebouwd..,
Dit jaar komen er 72 nieuwe wèngen gen-eed.,
Er zal dan weer een grote verschuî ^̂ g plaats
hebben, omdat nog een aantal oude wlHhigen
voor de sloop in aanmerking komen^ If

De Korpschef van Politie
Brigadier

D.Christiani.
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ƒ ̂TfTrp;̂  ' s-0ravenhage, 1? Juni 1951./ •.' / / f, t, f>n '"̂>**|
~" " ""' Ontv. bew-

MlSISfSRIB YAJT
BIHSESLAIDSE ZAKEN

Bijl.> foto woningtoestand
in Zaandijk

\V 3

Haar aanleiding van uw schrijven van 28 Mei 1951 no, 85,aulks
in antwoord op mijn brief van 28 April 1951 no. 107871, moge ik
0 verzoeken mij alsnog te doen inlichten omtrent de wijae waarop
de in de gesloopte huizen gewoond hebbende personen zijn onderge-
bracht. Hebben zij een betere huisvesting gekregen» bv* dooi1 in-
woning of hebben zij nieuwgebouwde woonruimte ter beschikking ge-
kregen? 6-aarne zal ook worden vernomen met ingang van welke datum
eiJ hum nieuwe woonruimte hebben betrokken, benevens of deze men-
sen op het moment, dat het bord werd aangeslagen (zie foto op bis.
16 van de bijlage van schrijven 28,4.1951 no. 107871) al of niét
bekend waren met het feit, dat voor hen andere woningen ter be-
schikking zouden worden gesteld.

Hlï HOOFD TAH DE DIEHSf.
) Ramene de «e,

de heer Korpschef
van Gemeentepolitie
te
Z A A N D I J K.

Van
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foto* a woningtoestanden
in Badarlaad»

V AV 5

1. Hierbij heb ik de aar da aandacht van Uwe Excellen-
tie te vestigen op het artikel "Elendsbehauaungen und
Kammen ia den Si ederlanden", voorkomende op da |la4̂ \
aiJden 15 en volgende van het hierbij gevoegde nummer
van "Die Weltgewerksohafta Bewegung". Bit veartiendaags
orgaan van het coaavmistiaohe «SRELD VAX, VERBOND wordt \a zeven talan uitgegeven. Ala ialagral ia da bijlage J ;

wordt nog bijgevoegd da aarata bladaiJde van het «elfde
artikel "Slums and Guna in the Het&arlaada" uit da Eagal-
aa uitgave. :,

2. Al» aohrijfater wordt ia da kop van hat artikel ga-
noeadi "Corinne Snel", öadar daaa a**m ia Bij aija dianat

f bekaad: Cornella frijatja Saai» gaboren ta Eakhaiaaat
Ê.12.1921, wonende te Aaaterdam. 3iJ ie een vooraanstaan-
de figuur ia da C.P.N., do S.7.C. aa het A*H.J.V* aa
reiet veel ia het buitenland. Ia Bovamber 1949 waa eij
tegenwoordig op het Asiatiaoh Takbondaoongreö ta Peking
aa aam «aak latar bij da herdenking van da üotober-revo-
lutie ia Moakou. Sadart kort heeft aij door huwelijk de

nationaliteit varkragaa.

fiat op haar naam gestalde artikel ia het bijgevoeg-
de w.?.?.-orgaan van S toart .tî t ia geilluatreerd «et
enige foto*a* Baar aanleiding van één dezer afbeeldin-
gen, n.l. dia op blz. 16, ia bij wijs» van ateekproef •
aan ondaraoak iî aatald» Da foto blijkt raad» oaatraak»
14 April 1949 t» «ija vervaardigd door een ia Zaandam
wonende öeroepsfotograaf, dia made werkBaa» ia voor het
dagblad "Ba Waaraaid*. Behalve ia dit orgaan van da
C.P.B, ia de foto ook gepubliceerd ia hat etreekblad
"B* aaanlander* van 16 April 1949*

Tegenover Aa indruk van het artikel, ala reportage
van racanta datu», gaaf t da foto aaa tandantiexiaa voor-
stelling van eakaat de afgebeeld* woning i« a*l* raeda
eind 1949 â gebrokani teaamen »at twee dergelijke huisaa*

Ba in dit artikel aangewezen tegenstelling tussen
woniagbowt «a bawapaniag» wordt da laatste tijd waar

- «eer»al»n -

Aaa Zijne Kxoellentia
da Miaistar vani)l^até»öp3±>tw
aa mJaÖ^fei^fi^öWB t ing
ta
U. - 9 S A 7 K H H A g E*
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POLITIE
ZAMDIJK

No:

Onderwerp: ÜPoto woningtoestand
in Zaandijk.

Bijlage: één foto.

Zaandijk, 28 Mei 1951.,

KAART

:% G
»«Mu W-JwWU.

O*/''/

6 v
KT

9 MEI 1951

ACD|
VERTROUWELIJK

j naaad

.,

Ter volddening aan Uw schrijven van dato 28
April 1951 ÏTo: 107871, met "bijlage één foto van
de woningtoestand in Zaandijk, heb ik de eer XI
het navolgende te berichten :
[Bedoelde foto is genomen ongeveer 14-4-49 en wel
door de beroepsfotograaf genaamd :

ADHIAETCTS van MEEHBHDOHK: . geboren te Amster-
op 12-12-10, wonende te Zaandam, Mensehikoff-

straat 45* Deze fotograaf werkt voor het dagblad
De Waarheid en is lezer van dat blad, aldus vol-
gens I. Ĵ aandanuj
Bijgaande foto heeft niet alleen gestaan in 9e
Waarheid, doch ook alhier in streekbladen o.,*.
De Za&nlander», van 16-4-49.
De thans gepensionneerde gemeemte architect ge-/
Ewist, wonende te Zaandijk, Kerkstraat, die wel
politiek betrouwbaar is, schijnt bedoelde foto-
graaf te hebben uitgenodigd om de opname te makeî
Deze gemeente opzichter staat op de foto met hoed
op.. De timmerman genaamd Aaf j es, die er op staat
is in 1950 overleden..
Aan het einde van het jaar 1949 zijn bedoelde -
huizen, namelijk drie stuks, gesloppt.,
Eetwaren oude houten woonhuizen, waarvan er nog
enkele in de gemeente Zaandijk, staan en welke
eveneens onbewoonbaar zijn verklaard..

De Korpschef van Politie
Brigadier

D̂ Christiani.,

Aan de Heer Hoofd van Dienst
te

' s- GRAVEHHAGB



MUflSÏERIB VAK
BINHENLABDSE 2 ATEN

s-Gravenhage, 28 April 1951.

ïïo. SX 107871
Bijl. t één foto
Be t r. j Foto woningtoestand

in Zaandijk.
Ontv.

V AV 3
i H O «Vu .....rd : ........ -" .......... -J TL.

Hierbij moge ik U ten foto net bijschrift doen toe-
komen, welke was opgenomen in de Bngeiae en Oost-Duitae
editie van het in se%en talen uitgegeven veertiendaags
blad van het comoonietieohe "Wereld Tak Verbond"* De fo-
to moest dienen ter illustratie van een artikel van "Có-
rinne Snel"»

Ik veraoek U mij, na bedekt ondereoek wel te doen
inlichten omtrent de datum waarop en de gelegenheid»
waarbij deae foto werd genomen, beneven» omtrent de per-
sonalia, politieke antecedenten, dienstbetrekking en ver-
der van belang zijnde gegevens betreffende de fotograaf.

Gaarne aal ik - go mogelijk - tevens vernemen aan
wie het negatief van deze foto destijds ter beschikking
werd gesteld.

Met ïïw antwoord wordt de foto terugversoeht.

HEÏ IOOÏB TAI BB DIEISÏ.
./,} fameus deze,

U L. van

Aan de Beer Korpschef
van Gemeentepolitie
te
Z A A N D I J K .



Whenthis Zaandijk
housewife saw the
notice go up decla-
ring her home unin-
habitable, heronly
answer was ironie

laughter: where
could she. find a
habitable home?
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Speciale instructies aan AJ3 D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

A F G E D A A N

Afd./Sect.: Dat.: /b-5") Par.

Interne aanwijzingen A C D.

Dat.: Par.:

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

c

Op 8-6-51 werd aan'CLIPPER brief CAH/51/497(bfj!C$. 107809) en
aan SARDItTE brief-CE1ï/5l/281-(b-ij 00"; 107809') pwëErëvenrwaarliïJ''
hun het Bulletin van de Eur. Arb.._...Conf, tegen de JD. He r bewapening.,

"we 'r"d'"";t"ö'e gezonden, n. a. v. " : "" " ï 9-4-51
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXPRESSE bij brief CFH/51/1 21 ;aan ZWAJ3TJAH bij brief CTCD/51/089 en

...aan,:..SP...I.L....bi..j ..... br-ief -GBS/870 (•allen ̂ b-ij GO* 107809-}-v ..... ••••• ....................................................
14-8-51, KA-R. A., H

I.v-«-rae-t--aet--:bo-ve-n-B-:b-aan-de--ve3?w-e-r-k-t- EA-R^Aï ..... dus niet--het--rapp-oirt ...........
107809 bij CO. 107809 dd. 21(22)Mei 1951 van HB aan EA-R.A..g.

\0 - '50





Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

A F G E D A A N

Interne aanwijzingen A C D.

A C D. Dat.: Par.: /̂(,̂ ,
Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

Aan de hand van d (t du pi. CO,
Org. C.O. is in behandeling

!spondcntie.yjp.e.rsn

ACD/r.r

\0 -'50



. „VAN: KA -R.A.

Op 8-6-51 werd aan CLIPPER brief CAH/51/497(bii CO. 107809)
en aan ,SARDINE brief CEH/51/281(bij CO. 107809} geschreven,
waarbij hun het Bulletin van de Europese Arbeideraconf. tegen
de Duitse Herbewapening werd toegezonden, u.a.v. de nota
van KB II aan HBVD d d «_19jg4r.5,IL en op verzoek van Col.E.

/ Het Bulleting werd ook toegezonden aan
14-S-51, H / EXPRESSE bij brief CTH/51/121;aan ZWARTJAN bij

/ brief CDD/51/089 en aan SPIL bij brief CBS/870
/ (allen bij CO. 107809).

' $
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HO. JB 107809 ' VERTROUWELIJK

Betr.: Eur. A»b. Conf.
Berlijn, Maart 1951. c°Py voor OD

2x B V
V AY 4

Blijkens ontvangen berichten zou het initiatief tot het
houden van de Europese Arbeiders conferentie zijn uitgegaan van
een aantal arbeiders van de ijzergieterij Hagen-Haspe in Duits-
land.

In het daarop gevormde initiatief-eomité hadden aitting:
Fritz Thrun, Mttenwerk Haspe, Hagen-Haspe;
Wal t er""J'arr go k, Schacht Bismarck 1/4, Gelsenkirchen;
Herman Baetke. Denteche Werft, Altona;
Kurt HanTscl,' Berliner Öltihlampenwerk, Berlin;

Karl Liebkneohtwerk, Olsnitz,
Vera Ahl, Stahl und Walzwerk Siesa, Rieaa;
Sustave Boudin, Dsinea Hotchkiss, 3aint-Denia;
André Loze, lockers, Bordeaux (havenarveiders) en
Réné Sïx,"mijnwerkers te Montigny-en-Örénoble. i

In zijn openingswoord weea de voorzitter Hanisch er op, dat
het doel van de conferentie wast het uitwisselen van ervaringen
in de strijd voor de vrede in de onderscheidene landen van Suro-
pa, opdat alle deae zouden kennen en de inspanningen daarvoor zou-
den kunnen worden gecoördineerd. De ervaringen zullen er toe moe-
ten leiden, dat in elk bedrijf komt eenheid van actie van alle
arbeiders - ongeacht hun levens- en wereldbeschouwing. Overal zal
tegelijkertijd de eis van vredesproductie moeten worden gesteld.

Bij de aanvang van de conferentie werd een presidium geko-
zen. Hierin hadden de volgende afgevaardigden zitting:
Wouter Kalf - Nederland;
Martti Kerünen - Finland;
Iiiouba Kichinewaki - Roemenië;
Dragoic Kodjeicoff - Bulgarije;
Leopoldo Casparino - Triest;
Priedrich Holler - Denemarken;
Heinrich Huber - Oostenrijk;
van Loo - België;
Janina Koschewska - Polen;
Maiduk Vinzent - polen;
Harry (Junson - Engeland;
Fr. Bozaoki - Hongarije;
Johanna Weber - D.D.R.;
Marie Jancova - fsjecho-Slowakije;
Jan Capak - Tsjecho-Slowakije;
Kurt Skomgg«* - Bèrlijn-West;
Kurt Hanisch - Berlijn-Oost;
Réné Six - Frankrijk;
Gustave Boudin - Frankrijk;
M.lle Posez - frankrijk;
Cam. tafond - Frankrijk;
Bierlmeyer - West-Duitsland;
Baetke - West-Duitsland;
Walter Jarreok - West-Duitsland;
José Moi*K- Spanje.

Aan het presidium waren tevens toegevoegd afgevaardigd!1 va&
de Wereld Jeugdbonds Marisa Musa uit Itali'd en Abelarde Adail uit
Cuba; en ook vertegenwoordigers van de vakbeweging; t.w.j 1

- 2 -
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Louis Saillant - W.V.V.;
Herbert Warnke - F.D.§.B.-Duitsland;
Alain Le Leap - G.G.T.-Frankrijk;
Monmousseau - C.G.f.-Frankrijk.

Op de zittingen der conferentie werd door een zeer groot
aantal gedelegeerden gesproken. Veel nieuws kwam hierbij niet
naar voren. Allen brachten toestanden in hun bedrijf en hun land
t.a.v. de strijd voor d« vrede en tegen de Duitse herbewapening
en het plan Schuman.

Behoudens verschillende hierboven reeds genoemde personen,
werd door de volgende gedelegeerden hierbij het woord gevoerd:
August Konieczny - Ysest Duitsland» mijnwerkers 3ollverein UI/10

te Essen.
Frankrijk, vertegenw. chemische industrie.
België, havenarbeider».
Frankrijk
T/est-Duitsland, mijnwerker, soe,-democraat.
West-Duitsland, partij loos, mijnwerker uit

het Ruhrgebied.
weat-Duitsland, werklozen.
vertegenw. van de Franse koloniën.
secr, van de beweging voor Helgoland.
Engeland, arb. Vickers Armstrong.
Oost-Duitsland, jeugdige textielarb. uit Halle
Berlijn, arb. Siemens-Plania.
West-Duitsland, ijzergieterij Hagen Haspe.
Tsjecho-Slowakije, mijnwerker.
Berlijn, arb. Siemens Weet-Berlijn.
Poleö, mijnwerker,
Frankrijk.
Frankrijk, aetaalarbeidtter uit Parijs.
Hederland, geb. te Amsterdam, 13-8-1922, wo-

nende te Amsterdam.
Ben aan het einde* der conferentie gekoaen comité voor het

organiseren van een blijvende strijd voor de vrede en tegen de
Duitse herbewapening, bestond uit de volgende personen:

Seorges Lefièvre
Lodewljk Philips
Riohard Leon
Karl Ositzky
ïilkowsky

Kurt Tawrenz
Henry Larisse
Henry Richter
Peter Pery
Klfriede Sohmidt
Muller
Muller
Jarowloew Miska
Q-ottfried tóenisel
Josef ^oiznek
Chaurat
Monique 3enni
Johannes Bussink

Belgi'êt

Berlijn:
Bulgarije:
Denemarken:
D.D.R.;
W.-Duitslandj

Engeland:
Finland:
frankrijk:

Hongarije:
Italië:
Hederland:

Oostenrijk:
Polen:
Roemeni'ö:
Rusland:

Edouard griaaert, geb. te Ruisbroek, 30-10-1899,
wonende te'Ëaïïe - België.
Kurt Hanisoh.
Dragei Öhristov Kodjeiooff .
?riedrioh Möller.
Elfriede Seamidt, geb. 3-9-1919.
Wal t er
Heriaann Baetke,
Prita ïhrun.
ginley""Hart.
Uuno
André
Lafond,
Jeanne
Jean

Cornelia van filburjj:, geb. te
Weael (Dld), 23-5-1910, wonende te Beverwijk.
Heinrich Huber.
Stefan Bedkowski.
Manolache gicolae.
Alexander Wdowin.

- 3 -
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Voor HB

No. 2447/11

Betr.: BULLETIN DER SÜROPSIS0HSN AHBHTSHKOKFÏHEHZ
GEGM DIE mnirrABisrEHffla DSUTSGHLANDS

21 April 1\

Bijgaand doe ik U toekomen één bijlage, naar de

inhoud waarran ik kortheidshalve moge verwijzen.

,/•
l bijlage.(bij orig.)
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B.
D.A./1-067/W. 911.

Les ressortissants feelges «?*

MAES, Carolus,
St.FieQlasTWaes 7(9-1924
y dlié, 32 ïabakstraat
Pp : 367.121/3.063/8-XI-1950

et

PEgEES. Cornelis,
Haarlem, 16-XI-1917,
Flemalle-örande
•Pp» LD 131.518̂ 270/15-3-51

©nt quitte Bruxelles a deetination de Prague Ie 21
mars vers 13bheures 15'•

Le passeport de ohacun des intéresses était
muni d'un visa tehécoslovaque et d'un visa sovié-
tique pour la zSne d'occupation soviétique-en
Allemagne.

Les intéresses se sont vus refuser l'acoès
du territoir e néerlandais et furent ref oulés- sur
Bruxelles ou ils arrivèrent a 21 h. 15'.

Le 22 mars, ils ont k nouveau pénétré en
Hollande via Putte en voiture. A 14- heures, ils ont
pris place a Sehipol dans un avion en partance pour
Prague.

k

MAÏS et PETERS sont arrivés è. Bruzelles, veiaaal
de Prague, Ie 28 mars vers 14 neures.

Ie 10 avril 1951.
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B.A./1-067/W. 910;

OP KAART Les ressortissants "belges i

. Albert,
Anvers Ie 1-4-1915,
Anvers, Teldstraat,
Pp. : IB 357«666/Anvers 16-2-1951

.^OMimtVi!!^^^^^-

et

PHILIPS, Lodewijk,
Anvers Ie 26-10-1912,
AnTers, 91» Kerkhovenstraat ,
Pp. : L B T & A n v e r s 19-3-1951»

out quitte Briixellës è destinatioii d 'Amsterdam Ie
21 mars 1951» vers 18 lieures. Les intéresses se
rendaient a Berlin-Est via Prague, afin d'y assister
au congres eontre Ie réarmement allemandj il s'agit
du eongi'ès mie sur pied par la F.S.M.

Ie 10 avril 1951,
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MIHI8ÏBRIS VAS »s-Sravenhage, 8 Mei 1951,
ZAKBH

Ontv. bew: :.„
/ »o. :B 107288 _ . _ ^r,

/ Rappel ' '
/ Betr.i W»C.I. van Tilburg. A n \ , - - -

/ J-
7 A7 5

Van betrouwbare iBijde werd vernomen, dat de bekende
Wilhelm Cormelia HeinrioÊ yan f ll̂ ur̂ :., geb. 25-5-1910,
die als Nederlands gedelegeerde deeï nam aan de Suropese
Arbeider» Conferentie, welke op 23, 24 en 25 Maart J.l.
te ierlijn werd gehouden, nadien voor ona land als blij-
vend contact man voor het buitenland zou zijn aangewesea.

Na de conferentie werden n.l. in alle deelnemende
landen secretariaten ingesteld, ter verzameling van uit-
wisseling van gegeven» betreffende de strijd tegen Duit-
se herbewapening.

Ik moge ü verzoeken mij te willen berichten of het
bovenstaande mogelijk door Ü bevestigd kan worden en van
welke aard de werkaaasheden van Van Tilburg in dit ver-
band sijn en welke oavang deze arbeid heeft.

HIT HOOFD 7AF BE
Hamsns dese,

Aan de Heer Korpschef
van Gemeentepolitie
te
B £ Y £ I W I J K,
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B.
D.A./1-067/W.

PAR:

-•APR.1951

Le ressortissant beige :

BRISAERT. Edeuard»
Eüiaferoéifc 1@ 30 eetebre
dlié a- Halle, 125, Togelpersi
pp. L»».* 382.842/851
Halle 15 mars 1951.

a été eontrólé Ie 23 mars 1951 vers 11 kemr«e se
rendaat è lerlim-Sst via Pragme, en vue d'assister
è. un congres organisé par la Ï.SSM* contre Ie réar-
memeat ét pour la Dignité Ouvrière.

Ie 4 avril 1951.

óif-L



/ o r 3 f-

AAN: KA»
11 Aprü 1951.

Haar aanleiding van Uw aantekening op het rapport
van KB d. d. 14 Maart 1951 no. 23$2/V, welk rapport U
hierbij gelieve aan te treffen, bericht ik Ü, dat het
niet waarschijnlijk wordt geacht, dat de in het rapport
genoemdeJkuitenlanders in Nederland zullen komen, aangezien
in deze kring «en Nederlander, voor het onderhouden van het
contact, is opgenomen.
In verband hiermede wordt de door U gestelde vraag ontkennend
beantwoord.



2)!A./1-067/W. •̂APR.1951

Le ressortissant beige

YAE 1,0© Albert,
v. Vilvorde l'e 16 optobre 1917,
Molenbeek-St.«Team, 344. rue Polaerd.
pp, belger n° 12311770/6ÖST~~--
dél. a BrioieXles Ie 13 mars 1951,

- militant de la ïédératioa du Brabant
du P.O.B.

& été controle Ie 26 mara 1951 vers 16 hemree venaai
de Berlin-Ist. Il est possible que l'intéresse ö'W
est rendta. au Gongrès de la I.S.M. contre Ie réarme-/
ment allemaad. ~

ie 4 avril 1951.



CO 106491 J?*

Aam KA. RA , copy voor ODJ[YY-actie_s
Yan i. B.

** i

B0tr.i N0d. deelnemers Bar. Arte.
Conferentie te Berlijn.

AV 7

Hi0rm0d0 bericht ik U» dat aan de op 23, 24 0a 2$
Maart 1951 in de Hu8eiaoh0 sootor van Berlijn gehouden
Borop000 Arbeider» conferentie, geriont tegen de Duit 00
herbewapening, d0 volgend0 Nederlandse afgevaardigden
deelnament

BLANK, leonardu» Henriou», Arnoldua, g eb. te Amaterdaa
15-5-1920, olaauffexur van beroep, wonende te
Aaeterdaaj

SlfOMf Leonardua Ever 1 1 geb. te Watergraaf0m00r, 5-10-1912,
havenarbeider van beroep, wonende te Amsterdam;

BRUGGEMA* Johan, geb. te Lonneker, 27-10-1900, textiel-
arbeider van beroep, wonende te Bn0eh0d0)

BUS S IKK, Johannea, geb. te Ameterdam, 13-8-1922, besol-
digd bestuurder bedrijfabond E.V.C., wonende
te Aaaterdaai

De HAAS, Biena, geb* te Wierden, 4-5*1 905, rljketelefo-
ni0te van bero0p, won0nd0 te Aaatardaai

HAENEN, Wilhelmus Httbertue, geb. te Am» t er dam 19-2-1904,
havenarbeider van beroep, wonende te Ameterdaa)

JOHN, Fokke, geb. te Ameterdam 25-11 -19H, chauffeur ge-
meentelijke dlenatt W(»n0nd0 te Amaterdam;

KAJLP, Wouter Antonlue, geb. «e Amsterdam 21-11-1893, bouw-
vakarbeider van beroep, wonende te Ameterdaaj

STEHACKER, Hendrik Wilhelmus, gel»* te Ameterdam, 8-9-1892,
meteropnemer gemeentalijke eleotriolteitabadrijf ,
wonende te Amsterdam;

Van TILBURÖ, Wllhelmas Cornelie Heinrioh, geb. te Weael
(Dld), 23-5-1910, kraandrijver van beroep bij
de hoogoven0, wonende te Beverwijk.

Tijden0 de confarentie werd een atrijdooaiti gevormd,
bestaande uit vertegenwoordigers van de negentien deelne-
mende landen, Toer Nederland heeft in dit oomité «itting
genoemde W. A* Kalf* Kalf heeft in 40 meeete na-oorlog»0
etakingsaotiea onder bouwvakarbeiders in Aaaterdam 00»
seer aotlave agitatorlsohe rol geapeeld. Oedurende meer
landelijke aotiee * zoale bij da sttioadooreBtaktm» in 40
aomer van 194$ * vervulde Kalf spreekbeurten doo» het g0-
hele land.

(B T) H*l., 24 AprU 1951.



RAPPORT
Xan: Hoofd C
lan: KA-E.A.
Ho. A 1017
ONDERISRPi Wouter KALF

1) "De Waarheid" dd. 28-3-51 publiceerde, zo deelt CLIPPER
ons mede, een artikel betreffende een Europeese arbeiders-
conferentie, die kort geleden te Berlijn werd gehouden.

•%\s dit artikel was Wouter KALF een der Nederlandse
gedelegeerden. Deze persoon zou actief hebben deel genomen
aan de verzetsbeweging gedurende de Duitse bezetting
van Nederland en zou een der voornaamste organisatoren
zijn geweest van de Februaristaking.

2) CLIPPER zou gaarne inlichtingen ontvangen betreffende
KALF en de andere Nederlandse gedelegeerden naar deze
conferentie.

2-4-51, H
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Reeds eerder werd de aandacht gevestigd op t
Biena de SiAS - ?B y$L
geb. te Wierden» 4*3.1905,

won. A»s*«rfta*, frederik Sendrikatraat 10 hui a.
Zij heeft thans in Maart j.l. deelgenonen aan eek

anti-berbewapeningscongres te Berlijn (Eues. Zone), Va de
oonferentie in Berlijn ia «ij op 26,3-1951 in ïsjecho-Slo-

op doorreis (Praag).
--— - • • ^^MB 1951

17 Mei 1951

of» ni
A

'W •-"'



2 April 1951..S.T.

No. Gr .V. D. 1*21/51 Conf.
Bijlagen: een.
Onderwerp: Terugkeer deelnemers

anti-herbewapeningscongres.

CONFIDENTIEEL
OP KAART

AtD/ '/ -
DAT:

PAR:

- 3 AHt

ACO/

Onder verwijzing naaa<mijn brief
No. Gr .V.D. 421/51 Conf,., dd. 28 Maart
1951 met vijf bijlagen, betreffende "wei-
gering toelating tot Nederland aan drie !
Belgen en vertrek deelnemers anti-herbe-
wapeningscongres", moge ik U hierbij
doen toekomen een uittreksel uit een rap-i
port, opgemaakt door Z, betrekking heba-
bend op de terugkeer van een aantal
deelnemers aan opgemeld congres, naar
de inhoud waarvan ik U kortheidshalve
moge verwijzen.

S.T,

AAN: B.V. D.

10,
Coll.: ;ƒ



UITTREKSEL GRENSVEILIGHEIDSRAPPORT
BERICHT

Datum van bericht:
Rapporteur:
Van wie is het bericht afkomstig:
Betrouwbaarheid bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever:
Welke acties zijn ondernomen:

Met -wie samengewerkt:

27 Maart 1951.

Eigen personeel.

Bagagecontrole door I. em A., I.D.,
Ams t erdam
Gene.

Onderwerp: Terugkeer deelnemers
Anti-Herbewapening.

v

Op 27 Maart 1951 te omstreeks 13.0° uur arriveerden
op Schiphol met het C.S.A.-vliegtuig uit Praag de volgende
personen:
BUSSINK, Johannes;
BRUGGEMAN, Johan;
VAN TILBURG, Wilhelmus Cornelis Heinrich;
BREURMAN, Hendrik;
FOKKE, John;
BLOM, Leonardus Evert;
HAENEN, Wilhelmus Hubertus;
HAAS DE, Diena;
KALF, Wouter Antonius;
BLANK, Leonardus, Henricus Arnoldus;
STENACKER, Hendrik Wilhelm.

Allen hadden een grote schrijfmap ter herinnering aan
het congres en verder enkele gestencilde bulletins. In een
daarvan kwam een lijst voor van afgevaardigden van de
verschillende deelnemende landen, waarin voor Nederland
in het Presidium bleek te zijn gekozen Wouter KALF.

Na de conferentie in Berlijn waren zij op 26-3-1951
in Tsjecho-Slowakije geweest.

Opgemelde personen werden op Schiphol afgehaald door de
journalist Schuurhof en een persfotograaf.

Coll.:



UITTREKSEL GRBNSVEÏLÏGHEIDSRAPPORT

Datum van bericht:
Rapporteur:
Van wie is het bericht afkomstig:
Betrouwbaarheid bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever:
Welke acties zijn ondernomen:

Met wie samengewerkt:

22 Maart 1951.

Eigen bericht.
Betrouwbaar.

Tel. bericht S.T.
Tel. bericht I.D. Amsterdam.
Bericht gezonden aan Hoofd v.d. Veilig
héid van de Staat te Brussel.
Gene.

Onderwerp: Vertrek deelnemers anti-herbewapeningscongres.

Onder verwijzing naar mijn rapport dd. 21 Maart 1951
bericht ik U dat de daarin genoemdei
Lodewijk Jan PHILIPS en Albert Louis MERTENS. zich heden te
ll.JO uur op Schiphol vervoegden ter doorlating naar Oost-
Berlijn, via Praag, ter bijwoning van het aldaar op 25 en 24
Maart 1951 te houden Antl-Herbewapeningscongres, in gezel-
scheip van elf (il) Nederlandse communisten,(vide rapport
dd. 22-5-1951 gemerkt met rode C).
Uit ingewonnen informaties is gebleken dat de Belgen,na
op 21 Maart 1951 per vliegtuig naar Brussel te zijn terug-
gekeerd vandaar onmiddellijk zijn doorgereisd naar hun woon-
plaats Antwerpen. Aldaar hebben zij zich in verbinding ge-
steld met het bestuur van de organisatie van Belglsahe Haven-
arbeiders, waar hen werd medegedeeld dat een auto van de
Nederlandse B.V.C, op weg was naar Antwerpen met de bedoeling
hen op te halen en naar Amsterdam te brengen, zodat zij toch
nog op 22 Maart 1951 P©r vliegtuig naar hun bestemming kon-
den reizen.

Brlsaert besloot echter, in overleg met het bestuur
niet mee te gaan, zodat Philips en Mertens hedenmorgen per
auto van de E.V.C, van Antwerpen naar Amsterdam zijn vertrok-
ken en te omstreeks 7«3° uur de Nederlandse grens langs een
onbekende doorlaatpost zijn gepasseerd (Belgische paspoorten
worden aan de grens niet afgestempeld).

Per auto zijn zij doorgereisd naar Amsterdam en gebracht
naar het Hoofdkantoor van de E.V.C, aan de Vondelstraat,
waar zij de Nederlands afgevaardigden voor het congres aan-
troffen, die zich daar hadden verzameld om en bloc naar
Schiphol te vertrekken.

Het provinciaal nummer der auto en de naam van de «hauf-
feur zijn niet bekend. Oorspronkelijk zouden vijf (5) Belgi-
sche afgevaardigden aan het congres deelnemen, waarvan twee,
wier namen mog onbekend zijn, op 21 Maart 1951 van Brussel
naar ..Praag gijn vertrokken per C.S.A.-vliegtuig. Philips,
Mertens en Brlsaert konden met dit vliegtuig niet mee, omdat
dit vliegtuig (een nieuw Tsjechische type) slechts achttien
passagiers kan vervoefcen en geheel was volgeboekt, reden waar
om zij via Schiphol wilden reizen. Door het uitvallen van

- Brisaert -



- 2 -

Brisaert is dit aantal nu teruggebracht op vier
Aangenomen kan wouden , dat de Vroome, die op 21 Maart op
Schiphol ter begroeting aanwezig was en dus van de weigering
van toelating op de hoogte was, zorg heeft gedragen dat
op tijd een auto in Antwerpen was om hen op te halen.

Op Schiphol heeft Philips nog tegenover derden ver-
klaard dat hij zich zeer interesseerde voor elke vredesactie
en uit de Belgische afgevaardigden was gekozen om op het
congres het woord te voeren en de mening over de herbewapaiin^
der Belgische havenarbeiders aan de aanwezigen kenbaar te
maken. Indien in Augustus 1950 door de Nederlandse regering
Ŝeen spraakverbod was uitgevaardigd g-owordeft, dan zou ook

' \j op het congres te Rotterdam en Amsterdam het woord
r-'jshebben gevoerd.

Het ligt niet in zijn bedoeling de terugreis via Schip-
hol te maken, terwijl de datum van terugkeer nog niet is
vastgesteld.

De personalia van de VROOME luidt:
Pieter Cornelis de VROOME, geboren te Den Helder, de 14 Juni
1911 Hoofdbestuurslid Bedriĵ groep Metaalnijverheid E.V.C.,
wonende Stadhouderskade nr. 131 hs te Amsterdam.

Te omstreeks 114..30 uur is het gezelschap per C.S.A.-
vllegtuig vertrokken.

Coll.:



s,
f GEB KSVETLIGHEIDSRAEPORT.

UITTREKSEL. BERICHT.

(S.
Datum van het bericht: 22 Maart 1951. , /,{.. ƒ
Rapporteur: fa?&~'
Van wie is het bericht afkomstig: eigen bericht.
Ba trouwbea rhai d be rich tgeve r:
Betrouwbaarheid bericht: juist.
Welke acties zijn ondernomen: Bagage gevisiteerd, visa en pas-

poortfoto's gefotoeopieerd.

Onderwerp: Vertrek daelnemars anti Harbawapeningscongres.

Op 22 Maart 1951 te omstreeks 14.30 uur vertrokken met het C.S.A.-
v lieg tuig naar Praag op doorreis naar Berlijn, onderstaande deelnemers
aan het anti-harbewapeningscongres, dat wordt gehouden op 23 en 24 Maart
1951 te Berlijn (Russische zona).

.j \,/BU§SINK, Johannes; (H
ƒ 1/BKüGGEMAN, Joha n; ""

7 J van ÏILHJRG, Wilhalmus Cornelis Heinrich;
/ i/BREUHMAN, Hendrik;

V . \' l / l JPOKKS, John;
•' BLOM, Leonardus, Ettert;

•L • ; J, WilheMus Hubartus: ,
- J t ïAAQ fc Diene. •'•ty ;- •; !

Wouter, Antonius; i . • = • , ' < •
, Lednardus Henricus Arnoldus;

, Hendrik Wilhelm; u. ?£> < \r '
, Lodawijk Jan; ) zie y^npor^ d.d. 21*3*1951 gemarkt met rode A<
, Albert Loco. )

Genoemde personen werden op Schiphol uitgeleide gedaan door en-
kela familieleden en door de Waarheid journalist J. SCHUUEHOF. Toespra-
ken e«d* werden niet gehouden*

Bij visitatie bleken allen ongeveer dezelfde bagage te vervoeren,
zoals stencils van gehouden redevoeringen tegen da West-Duitse herbewa-
pening, krantenknipsels oVer hetzelfde onderwerp, stencils oVer het
plan Schuinenn, blanco notitieblocs e.d.

Geen der«deeInemers was in het bezit van buitenlandse betaal-
middelen. Bij de deviezencontrole gaven zij te kennen dat hun de reis
niets kostte. Opmerkelijk was Verder, dat op een enkele uitzondering na,
allen in het bezit waren van een nieuw paspoort en gezien hun houding
kennelijk nog nooit eerder per Vliegtuig hadden gereisd*

In alle paspoorten stonden gelijke visa gesteld voor Tsjecho-
Slowakije en Oost-Berlijn, waarvan foto-copieen hierbij gaan*

1.D. Msterdam is met dit vertrek in kennis gesteld.

10.
Coll.; la



v Nr Exemplaar nr
Datum en uur van verhoor/signalering: 2.2 ..Kfea.rt ,.:,195.1 ...te14.«3.Q .Uur..
Samenwerking met: £ <fc A
Ondernomen acties: ï»gagBop.ntjjqle,

Naam: .̂1. B.U.S S I N K V Mdsjesnaam:

Voornamen: Joba.rna.8..
Alias; Nr Legit.bew.B.t,-.
Geboorteplaats: ,èms..te..raam datum: 13..Augus.tu.s,.. .1922,..
Nationaliteit thans: Jfa.de r ls.nds.ft bij geboorte: ,L.
Beroep: Hoqfdbaatiiuralid..B,Y,G, ( . &**" ' - F O T O

Soort: Ssw*...M<i.....pasp.Nr 18775.9 B geldig tot: 3a»J3.*53.«.
Uitgegeven te: .Amsterdam op: 19»,5»195X door:

JE Ned. visum nr: geldig tot: uitgegeven
,-^, te: op: door.-.

" .1 Andere voorkomende visa: Bftgsa5,3.c.oa...aQ.ne .van.Bariyn..M8art.. 195.1...
« R.. , , . . Tsj. Slowakije (transit) 21.̂ .1951 tot•C Bijzondere aantekeningen: J J v '

DC

..daa.laama...anti...h.eA.aTOpa.tón^sooi^as^te. ^Bsrlijn.
van: Aras..tardam....Via...Eraag naar: Berlijn,

(y

UIT Verblijfsadres in Nederland:
Vervoermiddel:

a Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres:
•"•§

ui

Ow
(O

ca

g. Lengte: Ogen: Gelaal:
g Postuur: Oren: Mond.-.

•••j Haar: Neus: Gebit:.
Bijzondere kentekenen:
Kleding:

Schoolopleiding:
c Vakopleiding

Talenkennis :
Godsdienst : . . . .
Politieke richting:....

Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden:

IUB 1101-7/7/'50



>Nr . Exemplaar nr
Datum en uur van verhoor/ signalering: 22. :M8.ar.t...l951 te 14.30 uur.
Samenwerking met: ...I....&..A
Ondernomen acties: Baga^tacontrole.»

I
£

r.
a.

"- w H

Naam:..^-I.BR.U.. .G..G.E.M..A,. .N Meisjesnaam:
Voornamen: Jo.han Man/Nfcöuoc
Alias: Nr Legit.bew.B. 1.-.
Geboorteplaats: JJounafcar. datum: 21. ..Qc.tQb.er. 1900
Nationaliteit thans: Ne.4trlaE1dS9 bij geboorte:
Beroep: textia.lar.bsider.
Adres: Euaoheda, Grootfca.te.wssg 132»

Soort: g.<m*...Jfed.,..p.as.p., Nr .. J53032. B. geldig tot: 18*3.53-
Uitgegeven te: Enschftds op: 19*3*51 door:
Ned. visum nr: geldig tot: uitgegeven
te: op: door:.

F O T O

Andere voorkomende visa: Hu.ssiscbe...zone...van Beriyjb.Maart....195.1».
n„ . , , . tej» Slow. (transit) 21.3.1951 tot 4.4.51.Bijzondere aantekeningen:

.—'S
IN

Reden: deelname ..a.nti...her.bewapsningscongxea te Berlijn
Reist van: Araster.dam.Tia...Eraag naar: Berlijn
Verblijfsadres in Nederland: zie boven
Vervoermiddel: C..S.,.A......vlie.gtuig

a
.<« "oJi^S

uu

Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres:

£
E

lS
i/3

Lengte:
Postuur-.
Haan
BijHondere kentekenen:
Kleding:

Ogen:
Oren:
Neus:

Gelaat:
Mond :•
Gebit:.

w
c

l

Schoolopleiding:
Vakopleiding :
Talenkennis :
Godsdienst :
Politieke richting:

Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden:

IUB 1101-7/7/'50



Nr Exemplaar nr
Datum en uur van verhoor / signalering: ...... 22..Maart...l951 ...ta....14»30...uur
Samenwerking met: JX~.&.JSi
Ondernomen acties: .baga.gaoo.ntrola*.

Naam: X ' T. I. l...B...U...R..G...V.a.n Meisjesnaam:
Voornamen: ¥iötti.e,3iBua....QQï:iiftlis Hainrich

g Alias•, Nr Legit.bew. B.Z.:
Geboorteplaats: Eeaal datum: 23.3.1910.
Nationaliteit thans: Nederlandse bij geboortèT
Beroep: kraandrijver.. ' - ^-'^ F O T O
Adres: Beverwijk,... J....V.e3aaeyan3tra3.t...4 a.,..\ l —••'

Soort:....yenjr....»?.d.....pe.ap.... Nr 1Q.7436..B geldig tot: U.,9.,52..
Uitgegeven te: .Ea.arlam op. n.,̂ 1950 door:

g Ned. visum nr: geldig tot: uitgegeven
te: op: door:. ...
Andere voorkomende visa: Rassisofea zone...ya.n..Bar.lij»...ïfo.art..lg5.iU..

•8 BiJEondere aantekeningen: ^\*^^!&&*hte^
tot 24.9.50 in F&rijs gawaeat.

Reden: daa.lnamQ....anti-hsrbewa.para.ngSGOQgi:as t.s .Berlijn.
'N Reist van: Ma.tajcclam...vie.....iit«ag naar: .. .Berlijn

UIT Verblijfsadres in Nederland: z ia boven
Vervoermiddel: C.SwA.-vltegtuig

o. Naam: Voornamen: . Geb.plaats en datum: Adres:
<d

||

_«>

c Lengte: Ogen: Gelaat:
g Postuur: Oren: Mond:

Haar: , Neus: Gebit:
Bijzondere kentekenen:

& Kleding:

Schoolopleiding:
c Vakopleiding

Talenkennis :
Godsdienst
Politieke richting:

Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden:

IUB 1101-7/7/'50



Nr Exemplaar nr ;

Datum en uur van verhoor/signalering: .2.2 .Ma.©.rt...l951 ts. ..14. J0...uur.
Samenwerking met: I...A.A
Ondernomen acties: Mgage.Qp.ntrelfl

Naam: .XI...B..E...E..ÏÏ...B...M..A...H\^/ Meisjesnaam:
Voornamen: Ha.nclrik,
Alias:. Nr Legit.bew.B.Z..-..

^ Geboorteplaats: Rotterdam datum: 12. Haart 189Q..
Nationaliteit thans: Ba.derlands.e bij geboorte:
Beroep: hatfararbalder.. F O T O
Adres:

Soort: gaw,Jfl.a....pasp.: Nr 182954 ...». geldig tot: 2.8.«3*53«..
Uitgegeven te-. Rotterdam op: 19»3»51« door:

g Ned. visum nr: geldig tot:. uitgegeven
% te: op: door:
g Andere voorkomende visa: Raasischa.sector
•g Bijzondere aantekeningen: .̂ .J.*S.lM,....<.to.nsit).....21.3.5.1 tot 4,4.51.
a

Reden: Daelnaine....anti^ herbewapen!^
-">- IN Reist van: .Amsterdam...sia,..Eraag naar: Barlijn

Verblijfsadres in Nederland: zis hova.n
Vervoermiddel: G,S»A.....Vlifl.gtuig

a Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres:
i r*

bt

Q
tu

Lengte: Ogen: Gelaat:
| Postuur: Oren: Mond:

Haar: Neus: Gebit:
BiJEondere kentekenen: •
Kleding:

Schoolopleiding: -v -
Vakopleiding :

_ Talenkennis
Godsdienst :
Politieke richting:

Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden:

IUB 1101-7/7/-50



Nr Exemplaar .nr ......l
Datum en uur van verhoor / signalering: 22..Jtafrrt...l951...t.ft...3
Samenwerking met: .3L..&.A.:
Ondernomen acties.- H»4ftS9.omtroïa...

NaamA '.K.O..K...K..S Meisjesnaam:-
Voornamen: Joh.n , Man/Vrouw
Alias:. Nr Legit.bew,B.Z.:..
Geboorteplaats: Msterdam datum: 25.*11..1914*
Nationaliteit thans: .ï??.4Ml?.?*??.9 bij geboorte:
BerOCD' nhAnffmiV r O T O

Soort: £m«Nad,....p8.sp,.. Nr 18.Z75.2L! geldig tot: ,19*3*53
Uitgegeven te: ..Amsterdam op: 19.3»51. door:
Ned. visum nr: geldig tot: uitgegeven
te: op: door:.
Andere voorkomende visa: Russische .zone. yan Duitsland.. M»art 1951
n» j * i - Isj. Slftw. (transit ) 21.3,51 tot 4-4.51.ü Bijzondere aantekeningen: °y.* •t.rnr.*....> /. •„.™"„....: ;...~

Reden: .^Sll»lW8...Anti^aA«ni»penlngscongi«s
.ffi "N Reist van: Ama.tsord8m...«ia...B».eg naar:

Verblijfsadres in Nederland: ais boven
Vervoermiddel: C.,.p..^.*...v.lieg.tuig

a Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres.-
•O

<ü.

Lengte: Ogen: Gelaat:
5 Postuur: Oren: Mond :•

Haar:- Neus: '. Gebit:.
BijHondere kentekenen:
Kleding:

Schoolopleiding: ;
c* Vakopleiding

"o Talenkennis
Godsdienst :
Politieke richting:

Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden:

IUB 1101-7/7/'50



Nr Exemplaar nr
Datum en uur van verhoor / signalering: 22,.Maar.t 195.1..,t.é..„14».30 ..uur.
Samenwerking met: .I....&.4
Ondernomen acties: bagagecontrola

Naam: ....Xs-'-JB...L...Q..H .....> Meisjesnaam:
Voornamen: Lfl.Qnardus..Eve.rt •-'• '• Man/\
Alias:. Nr Legit.bew.B.Z.:

9 Geboorteplaats: Amsterdam datum: ..j^Qatobq x.. 1912..
Nationaliteit thans: Nede r l andseb i j geboorte: .
Beroep: .havenarbeider, '-^ "V -" F O T O
Adres:

Soort:-...SSW...Ned»..pa.9.p... Nr ...18.77.6.1,.» geldig tot: 19..3-51
Uitgegeven te: ...M0..ts.ï'dam op: 19..3*51 door:

g Ned. visum nr: geldig tot: uitgegeven
te: •. op: door:.
Andere voorkomende visa: |kss.iscbsL.zp.ne....V9.n..Du,ita.laM...Maart...l95.1..

f> n — j i i - ïs^» blow» ttrönsil;) 21«3»51 tot'C Bijzondere aantekeningen: ". > ' *r/*^±...."_.".
DS

Reden: Deelaame anti herbawapaningscongïes ts Berlijn
.2 ***" Reist van: ,....Ama:bardam...via,.Eraag naar: Berlijn

UIT Verblijfsadres in Nederland: ais....bov.en
Vervoermiddel: Q,tS*A... Vliegtuig ,

o. Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres:

IS

b*

Q
tut
<o

CQ

c Lengte: Ogen: Gelaat:
| Postuur: Oren: Mond:

•••3 Haar:. Neus: Gebit:.
Bijzondere kentekenen:

en Kleding •<t Vi^VJll If^, •

Schoolopleiding:
c Vakopleiding

"o. Talenkennis
Godsdienst :
Politieke richting:

Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden:

IUB 1101-7/7/'50



Nr Exemplaar nr ..,.
Datum en uur van verhoor / signalering: ,. 22 Maapt 1951 ta 14*306 uur
Samenwerking met: !.,.&..A., •
Ondernomen acties: Bagagecontrole-w

..^S.. Meisjesnaam:
„ Voornamen = , Wilhalmus Hubartas..

Alias:. •. Nr Legit.bew.B.Z.:
Geboorteplaats: Amsterdam datum: 1.9. Eabruari 1904»...
Nationaliteit thans: Nederlandse bij geboorte:
Beroep: ha.verarbaider.. F O T O
Adres: ^ms.tar.dam.r...S.uma.tra.p§a.ntsoa.n.. 22 na*..

Soort: Ga».. ,14i.clipa3.p. Nr ..1B7724...B geldig tot: 19.?3»53
Uitgegeven te: .AmstB.rda.m opfc .̂j-3§]»(3^5 l̂r door:
Ned. visum nr- .'.: - geldig tot: liitgegeven
te: op: door:. ....

g Andere voorkomende visa: Eussiaohaaone wan D.uit3.1aM.,Maart..1951»
•S Bijzondere aantekeningen: : :.^J.*..31w^..ÜmssML2lO^l...tot
ffl • '

Reden: öaelffimelantl hjrt
Reist van: Amsterdam -v .'.la.'::..Kraa.g. naar: ïerliju

yff. Verblijfsadres in Nederland: zie bove n
Vervoermiddel =

o. Naam: ! - Voornamen:^.*]^,. | , Geb.plaats en datum: Adres:

i;
N

J
M
O
U

S

Lengte:
Postuur*^, Oren: Mond:

•v Haarti.V-r^.-ir.-.-.-.T.^^tftr^ Neus= ••"•--- Gebit:
Bijzondere kentekenen:

^ "Klèdiffgr

c1 Vakopleiding :
Talenkennis :
Godsdienst- >.-
Politieke richting:

Reden van verhoor/sïgnalerintr en nadere bijzonderheden:

IUB 1101-7/7/'50



Nr Exemplaar nr
Datum en uur van verhoor / signalering: 22 Maart .1951. t9..l4».30...!Jör. .
Samenwerking met: I...&.A ' A 9 »
Ondernomen acties:. JBa.gage controle. j l /

Naam: A!.Pa H..A.A. .3 Meisjesnaam:
Voornamen: JMm. : *ÖB?Vrouw
Alias> Nr Legit.bew.B.J
Geboorteplaats: lisrdan datum .. ...A 4...M9.e.r.t...l9.Q5..
Nationaliteit thans: Nederlandse bij geboorte: .M^^j^t-L"....,....
Beroep: RUtoMlg.f.Q£.a.ta..S! , CL... ,/ ^ ^ F O T O
Adres: Aóitardam,"jfra.d.....Ha.ndriJ£a.trB.at....lO..hs..„

Soort: &«m*ïfe.d*...pp.ap»... Nr .. Q314.643...S geldig tot: 5.*5..».5.2..
Uitgegeven te: ....Ams.tar.dam op: 5.5»50 door:

]Ï3 Ned. visum nr: geldig tot: uitgegeven
te: op: door:.
Andere voorkomende visa: Russische zone •San Bui taland.. M9.ar.t...l95.1*...
Bijzondere aantekeningen: M^low....(transit) 21.3.5l..tot.4.4.51.

(2

Reden: daalnama. .Anti-Harbawapa.ni.ngacongres.. te. ..Berlijn.
•- *^ Reist van-. ^sterdam..via...Ecaag naat: Barlij.».

Verblijfsadres in Nederland: ais.
Vervoermiddel:

a Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres:•o•§!

^̂
•a

Lengte: Ogen: Gelaat:
g Postuur-. Oren: Mond:

Haar:. Neus: Gebit:.
Bijzondere kentekenen:

05 Kleding:

Schoolopleiding:
c? Vakopleiding
"g Talenkennis

Godsdienst :
Politieke richting:.

Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden:

IUB 1101-7/7/'50



„Nr Exemplaar nr l
Datum en uur van verhoor/signalering: 22 Maart 1.951....te....l4...J3...uur.. , -^^
Samenwerking met: I....&..A ^ {ƒ
Ondernomen acties: Bagagacan,tr.olfi

Meisjesnaam:.
n Voorna'men.-. .lou,tar...An.tonius Man/iön««ac

Alias:. Nr Legit.bew.B.Z.:.
Geboorteplaats: -Amsterdam datum: 21,.famberv1833..
Nationaliteit thans: Naderla.nclse.... bij geboorte:
Beroep: .Bfiujoie.ferb.fii.a.e.r F O T O
Adres: ^0t&rdam,.Heer.Halawlj.ns.traa..1;...2.*..

Soort:....gew...lfed..pas.p. Nr ...187-751 B geldig tot: 19..J.«51...
Uitgegeven te: 19sfe».3.«5.1 op: , door:
Ned. visum nr: geldig tot: uitgegeven

:,s te: op: door:.
O Andere voorkomende visa: Buasis.che.. aone...Va.n...C.ui.t3.Mn.4..Ma.8.r.t...l95l....

ti n.. , . . . Is j .Blow. (traieit) 21.3.51 tot 4.4.51.•55 Bijzondere aantekeningen: " : ?•>• ' T....* : /...
a

Reden: Basl.ramfl...a,n1i...he.rb.ewa.pani.n^
•- J*0? Reist van: ^ma±erdam....via...£Eaag. naar: Bgrlijn,

UIT Verblijfsadres in Nederland: ais boven
Vervoermiddel: C...S..A.....sll.eg.tuig

o. Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres:

i|
v
bl

Q
c Lengte: Ogen: Gelaal:
g Postuur: Oren: Mond:

Haar: Neus: Gebit:,
Bijzondere kentekenen: .-
Kleding; • .'

Schoolopleiding: ••- •
c Vakopleiding

Talenkennis :
Godsdienst :
Politieke richting:

Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden:

IUB 1101-7/7/'50



N*r Exemplaar nr
Datum en uur van verhoor/signalering: .2,E...Maart...l.95l. te. 14».30 Jiur
Samenwerking met: ^ I...& A.
Ondernomen acties:

L̂B...L..A...ÏLK Meisjesnaam:
,0 Voornamen; Lap,narctua...Heriricua ..Arnoldus Man/Vrouw

Alias: Nr Legit.be w. B. Z.:
Geboorteplaats: ...Mstsrdam datum: 14 ifli 1920
Nationaliteit thans: Haderlandsa bij geboorte:
Beroep: chsufTeur F O T O
Adres:

Soort: ge».Had..pasp. Nr -187763..B geldig tot: ...20*3.53..
Uitgegeven te: ....Ajuali.erclaoi op: 2Q.«3«5.1. door:

g Ned- visum nr: geldig tot: uitgegeven
.ü te: op: door;
"~^i .
a Andere voorkomende visa: BussisQbie,.3Q.G9
^ Bijzondere aantekeningen: M-?l?w-;...Ctransity 21.3.̂ 1. tot 4.4.51.
DJ

Reden; 4™.ö.ljoöïii&...&.wib&...n.6!£ n
•- .."3cai_. Reist van: ^s.tar!aflm...Sia....I!r»ftg naar: .Berlijn
DJ UIT Verblijfsadres in Nederland: zie boven.

Vervoermiddel: QJ,.S.1,A.....Vliag.tuig. '.

p. Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres:

l

•c Lengte: , Ogen: ' Gelaal:
~ Postuur: Oren: Mond:-

Haar: Neus: Gebit:.
Bijzondere kentekenen: .- ,...

^ Kleding:

Schoolopleiding:
c Vakopleiding

"g Talenkennis
Godsdienst :
Politieke richting:

Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden:

IUB 110l-7/7/'50



»Nr Exemplaar nr ' \XnT\m en uur van verhoor /signalering: 22 Ma.art.,1951-ta....!4.30..tmr ;jii \f /\

Samenwerking met: I.....&..̂  ' \s- \\ ƒ
Ondernomen acties: Bagagacontro-le»

-Q.K..B..R Meisjesnaam:
Voornamen: Hendrik. Wilhelm. Man/J

"g Alias: Nr Legit.bew. B. Z.:
Geboorteplaats: Ima.terdam datum: §.„S#p$eiRb6r:....!892...
Nationaliteit thans: W9.derlfl.ndsa bij geboorte:
Beroep: .mter.Qp.neme.ï'. F O T O
Adres: AmaMrda.jR,....Lo.u.iS!fi....d.e.....G.o.lig.Ey.a.traa.t.,12..II..

Soort:....g.ew...lfe.d....peap. Nr ...18.77&9-B geldig tot:
Uitgegeven te: ..̂ ma.ts.rdam Op: 19*3.51 door:
Ned. visum nr: geldig tot: uitgegeven
te: op: door:,
Andere voorkomende visa: J8uajaisoha...»anfli...vaji..Dulta.laaa..Maart...l95.1.-

•5 Bijzondere aantekeningen: ^J^l^.;..(transit)...21.3,51 .tot 4,4.51..

Reden: dael.nsmft A.Bti...H.a.rb.e^©p.9..ni.ngaoDngrfla.,ts,,Berlijn

Verblijfsadres in Nederland: al« boven
Vervoermiddel: .Q»S»A'....V.lieg.tu.ig

Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres:
'V

ih'
'v.

S«

1 S| ::::
Lengte: Ogen: Gelaat:

g Postuur-, Oren: Mond:
Haar: , Neus: Gebit:.
Bijzondere kentekenen:
Kleding: ;

Schoolopleiding: • :

c Vakopleiding
j| Talenkennis

Godsdienst :
Politieke richting:

Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden:

IUB 1101-7/7/'50



UITTREKSEL GRENSVEILIGHEIDSRAPPORT
BERICHT

*

Datum van bericht:
Rapporteur ï
Van wie is het bericht afkomstig:
Betrouwbaarheid bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever:
Welke acties zijn ondernomen:
Met welke instanties samengewerkt:

21 Maart 1951.

Eigen personeel.
Juist.
Betrouwbaar.
T.oegarig tot ons land geweigerd.
^ene.

Onderwerp: Weigering toelating tot
Nederland aan drie Belgen.

vn ,-

,„1^ .Op 21 Maart 1951» te 19.15 uur arriveerden met het
W^mENA-vliegtuig uit Brussel drie Belgen, genaamd:

» , gHILIBB. Lodewi jk Jan ,
BRISABHff. Edouard;

Albert, Louis.
Eerstgenoemde komt voor op de lijst van te weigeren

personen.
Daar de beide andere reizigers, die niet op deze 3-ijst

voorkomen, dezelfde visa (Tsjecho-Slowakije en Oostelijke
zone van Duitsland) hadden als PHILIPS en ook hetzelfde reis-
doel, is hun na telefonisch overleg, de toegang tot ons land
.geweigerd» en zijn zij met het vliegtuig van 19.20 uur naar I
Brussel teruggekeerd.

Op Schiphol werden zij opgewacht door iemand, die zich
aan hét personeel heeft gelegitimeerd als: DB VROOME.

Naar een van de drie Belgen had medegedeeld, zouden zij
zich morgen (22 Maart) voegen bij de Nederlandse delegatie,
die naar Praag vertrekt.

Mogelijk is een van deze Nederlanders de heer DE VROOMEf
dit zal morgen blijken. Inmiddels zal bij de I.D. in Amster-
dam worden nagegaan of deze persoon daar bekend is.

Een fotocopie, van het ̂ sjechische en Russische visum,
zoals zij die alle drie hadden, gaat hierbij.



Nr Exemplaar nr
Datum en uur vanXBEtroHK/signalering: .21 ...Mr.t...1951 § 19*15 UUT..»
Samenwerking met:
Ondernomen acties: T.Q.ega.ng.....to.t....Ne.ö.erlaM...g.ewe.i.gierd,

NaaM.*JO.,.k.IPS Meisjesnaam:-.
«i Voornamen: Lödewijk Jan Man/JÉGXMK

Alias; : ll.Nr Legit.be w. B. Z.:
Geboorteplaats: Antierpen datum: 26-10-1912.
Nationaliteit thans: Be.l.g.i.S..cll.e ,.. bij geboorte:
Beroep: loteerker, F O T O
Adres: .An.tewe.rpen.,.. Van...Ker.cMiQye,ns.traa.fc.....91.,...

Soort: Cr.ew.QQ.n...paS..p*.. Nr 158-73 geldig tot: 8-3.rr.1953,
Uitgegeven te: A.n.tïW.e.r..p.e.n. op: 19r3-195.1 door:
Ned. visum nr: geldig tot: uitgegeven
te: op: door:.

f Andere voorkomende visa: ..?.S.iec.ïio-^lowaldLje.C.t.ra.ns.it...geldig...van.^l-3-5l tot
Bijzondere aantekeningen = 28^-5l) en ft» s..... z pne van, Dui t sland,

ö

Reden: z.QU...Op.22r.3-5.1....0aar....Praag reizen,
IN J Reist van- Brussel via Schipholnaar. Brussel terug. In

w 6C|
Verblijfsadres in Nederland: */.'
Vervoermiddel: SA.BENA....¥ll.e.g.tUig..

a Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres:
.BRISASRT M.Quarö Ruis bro.ek .3.Q-1P-9.9. ,Halle,

o:̂  MBR.TENS. Albert...Lou.is An.twerpen.»....l-4-19l5 Antwerpen...
!ü

u
>?»

c Lengte: Ogen: Gelaat;
^ Postuur: Oren: Mond;.

Haar: .- Neus: Gebit:.
Bijzondere kentekenen:
Kleding:

Schoolopleiding: — ;

^ Vakopleiding
Talenkennis :
Godsdienst :
Politieke richting:

Reden van satiïaaQ&ignalering en nadere bijzonderheden: KQrat....^.O.Qr,..O.p....li.jS..t....Y.an,...te.,weige-
ren personen,

£1
Collv:

IUB 1101-7/7/'50



Nr Exemplaar nr !«
Datum en uur van SBthCRtttf signalering: 2.1. Maart ...195.1» 19..v!5.
Samen werkinginet:
Ondernomen Ycties: Toegang tp t Ne.d.erland....geweigerd,

VV^TNaam: I..1.. R.. I..S, A....B..R...T Meisjesnaam:
Voornamen:
Alias:. Nr Legit.bew.B.Z.:
Geboorteplaats: Bui.S.hr..p.e.& datum: 3Q.-.1.P-
Nationaliteit thans: .Belgische bij geboorte:
Beroep' f t » « w A T » ' U - » T » - F O T O
Adres: ^aiie,..

Soort: gewPOJl pas.p.Nr 3828|±2/85.1... ge|dig tot. ....
Uitgegeven te: op: l5r-3-195l door:
Ned- visum nr: geldig tot: uitgegeven
te: op: door:.
Andere voorkomende visa: Ts;}echp-Sl«kUe(.transit....geldig..van 21-3.-51..
. . . . . . . tot 28-3-5D en Russische zone van Duitsland.•q Bijzondere aantekeningen: -^ - ,

Reden: ^<M..,Qp...^-5.T3l....ft.P.PSMaien....n&M.„ Praag,
% INp.n Reist van:...Bru.s..s.e.l...y.la...S.chi.ph.pl naar. Brussel.

UIT Verblijfsadres in Nederland:
Vervoermiddel: SABEIWrylie.gtu.ig,...:

a Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres:
.PHILIPS ,Lo.d.ewi.jlc....J.a.n Mla!SrjBi9JJ...26-l?-IS!.12. :..A.ntwerpe.n,

ö MBRT.ENS Alt).er.t.....liouis. AnMe.ï>.p.e.ö....l-4rl.9.l5 Antwerpen,
<u

«u

•c Lengte: Ogen: Gelaat:
Postuur: Oren: Mond ;..
Haart : Neus: : Gebit:.

§> Bijzondere kentekenen:
1 ;x Kleding-

Schoolopleiding:
c Vakopleiding

Talenkennis :
Godsdienst : '.
Politieke richting:

Reden van vjotaBr/signalering en nadere bijzonderheden: .I.Qgga.ng.....to.t, Q.QS. .land...g.ew.eIger£L.

IUB 1101-7/7/'50



Nr Exemplaar nr Ift
Datum en uur van vJESfeCBr/ signalering: .21. MaaT.t....l95i 19.»15 .1
Samenwerking met:
Ondernomen acties >. 3lQ.figft.ng....tfl:.fe ..lederland ...g.ew.eigerd

Meisjesnaam:
"Voornamen: Alber.fe... LoulS Man/JüöïïSC
Alias:. Nr Legit.bew.B.Z.:.
Geboorteplaats:.. A.nfcwerpen datum: 1-4-1.915.
Nationaliteit thans: BelgiS.cJiJB bij geboorte:
5er0ep: Dpkwerker F O T O
Adres: .A.ntw..er.p.e.n.,....Y.e.ld.s.tr.a.a.t...̂ .O.»..

Soort:..gew.QQ.n...paSp.« Nr .357.666 geldig tot: JS.r5.r5JL.
Uitgegeven te: ArjMer.pe.n..... op. ; 16-2-5.1. door: ...
Ned. visum nr: geldig tot: uitgegeven
te: op; door:.

,- - Andere voorkomende visa: ..T.jSj.e.q&p-Slpwakije...(transit..van,.21^-,..tot Jö-J;-)..
( i R- ««H»,™. aa * u • ' -Bussische Zfline van Duitsland.•53 Bijzondere aantekeningen:

Reden: Zo.u....Q.p....22....Mrfc.* naar ..Praag .reizen.
^ o r Reist van '..Brns.S.S.l...y.ia...i3.clli.p]tiO.l.. ndaT'

UIT Verblijfsadres in Nederland:
Vervoermiddel:

a Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres:
. Lodewi.jk... Ja.n An.twerfien ..26-lP-iL912 Antwerpen...

p Lengte: Ogen: Gelaab
Postuurr Oren: Mond :••
Haart Neus: Gebit:.

§1 Bijzondere kentekenen:
Kleding:

Schoolopleiding:
^ Vakopleiding

Talenkennis : ~ ,
Godsdienst :
Politieke richting: •. •

Reden van «sdJCfOC/signalering en nadere bijzonderheden: ...Toegang.....fc.0.b.,...Q.a,a....lP.ad,...geweigerd,

IUB 1101-7/7/'50



S.T.

No. Gr.V.D. 422/51 Conf.

Bijl.: vijf.

28 l aart

31 MRT 195

Ondenrerpi Weigering toelating tot Nee
drie Belgen en vertrek deelnemers anti-herbe-
wapeningscongres* ^J*<^£~~J~££>^^ ,•*-**+

CONFIDENTIEEL
Hierbij moge ik U doen toekomen een

drietal uittreksels uit elkaar aanvullende
rapporten, opgemaakt door Z, met twee bij-
lagen, betreffende weigering toelating tot
Nederland aan dria Belgen en vertrek deel-
nemers enti-herbewapeningBcongres.

Op laat van de Minister Van Justitie
moest aan de in bijlagen dezes genoemde
Belg Lodawijk Jan HttlIÏB om politieke re-
denen de toegang tot Nederland worden gewei-
gerd.

Het dezerzijds aan Hoofd RijksVreem-
delingendienst gedane telefonische verzoek
om HUIIES enMERTENS, toen zij voor de
tweede maal op Schiphol verschenen, veer
Via de Belgische grens uit te leiden, werd
door dit Hoofd niet goedgekeurd en betrok-*
kenen mochten doorreizen naar iraag.

3. T.

<.-.

B. V. D.
.f > -<- &/. 2e*. -

> J 18
Geil.



Voor HB

No. 2376/11

31 Maart 1951.

/̂TÏ̂ Tj* trr'-'J-*** "oéJVé-or.rr

Bet r. : BEZOEK H. BKEUBMAN AAH
TB BERLIJN

Uit doorgaans betrouwbare bron werd vernomen, dat

de havenarbeider H. BKSURMAN uit Rotterdam, die naar de anti-

Wehrmachtsconferentie te Berlijn vertrok, geen lid is van de E.V.C.,

doch van het O.V.B. Uit tactische overwegingen heeft men de S.V.C.-

leden er toe bewogen hun stem op hem uit te brengen, daar hij,

alhoewel hij zich na de scheuring in de E.V.C, bij het O.V.B, aan-

sloot, toch zijn sympathieën voor de E.V.C, niet geheel schijnt

te hebben verloren. Na zijn terugkomst wil men hem ten behoeve

van de B.V.C, op openbare vergaderingen verslag van zijn bevin-

dingen laten uitbrengen en men hoopt op deze wijze, dat hij er

toe zal kunnen medewerken om O.V.B.-ers naar de E.V.C, over te

.evelen.

P-GÂ CHÂ -»-

Verzonden aan: HBVD, HB en B V.



Bo. 666-51 ^:- ^
Betreft: Sabotage op schepen.
Bijlagen: 4.

/VERTROUWELIJK. [
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28 Maart 1951,

Hierbij wordt U, om te behouden, toegezonden een dezerzijds on-
langs ontvangen fotocopie van een ongetekend en ongedateerd docu-
ment, houdende richtlijnen voor agenten-provocateur aan boord van
schepen. Vermoed wordt dat deze richtlijnen afkomstig zijn uit
de betrokken beroepsinternationale van het Wereld Vak-Verbond.
De inhoud van dit stuk stemt overeen met de richtlijnen uit een
document, dat door de Britse secretaris van de Britse Transportar-
beidersbond, Arthur DEAKIN, op een persconferentie werd getoond.
Zie daarvoor de betreffende berichten in DE TELEGRAAF en HET
NIEUWS VAN DE DAG dd. 9 Februari 1951.
Tevens gaat hierbij een drietal fotocopieè'n, bestemd voor en uit-
gaande van aan het WVV gelieerde zeelieden- en havenarbêidetsorga-
nisaties. Naar de inhoud daarvan moge kortheidshalve worden verwe-
zen.

No.13. F2
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AGENTS PKOVOCATEl

i ü o HEATIIÏG UITKI A H
RELEA3ED PRO

corapia

-nus o HUggest comp,! ̂IUT;S and snculd net
te bo :.,lî scn as a rc^.r" —?r„ta tive of those
must not make any direct complaints to those

in Au~ühori'i;y.

2„ Merchant ships generally have in their steward departments
young men. These men are as a rule not able to obtain

positions ashore that would pay them half the salary they can
get aboard ship. (note) These men are Gither ignorant or they
lack common intelligonce, such uien are good subjects and should
be ma cl e jood friends. Becau^e of their youth it is very easy
for an a^ent to sujjest that the snip 's crevv, the steward and
others are fcryinj to subject them to neodlesa vvork and excessive
authority. A^ents may as a rule create disturbance by using
thes(f men only. The stewards who serve the ah lp ' s officers can
repeat any conversation heard while servinj the officers. These
stewards can by sujjestion exajjerate statements they have
overheard.

3. ïhere are always present the usual snip's drunkards, such
men are easily handled and can causa confusion and mutual

dislike, Agents should at periodic Intervals arrange for these
men to visit local meeting places and then leave them. The
agent in charge will see that plenty of whiskey is available
at a reasonable price. Agents are not to associate themselves
with the drunkards aboard ship,

4. Ships' seanien are as a rule willin^ to accept suggestions
made to the effect that the officers are trying to abuse

their authority. On American ships it is always connected with
overtime and complaints about overtime(ex) Being cheated out of
overtime should be a constant suggestion. beamen should be
careless with ship's propcrty and equipment. Missing equipment
can cause damage to the shi . when it is needed and cannot be
quickly located.

5. Jhip's meeting should be su0üc^tcd ir..'.'.i.v"ctly by agents. Such
rneetin,^ should b o held whilo agents are on watch. ohould

meetin^ bc held and an agent is present the agent should not
offer complaints or comments. It is enou0h to agree with the
ship1 s comrnittee, that what they vote is entirely right.

6. Bef ore meetings are held. agents should. suggest to ship1 s
riTiFards that various inechanical appliances are out of order,

and should be immediatelj' repaired. Agents may be sure before
hand ice boxes asting mac , co f fee pots and others
are darna/cGd,

a in en,-;ine room are oc: t handled exactly as
tïie seaaien on the deck. Equipment mislaid in the engine room

can cause serious damage if properly executed. Agents must take
precautions not to be in the engine :room vvhen damage occurs.
Instructions in book 10 are to be followed and no attempt to
iiapr ovi s c sh oul d be made.

8. Agc,-.-, r,;: .--r? rc-.p-i i.rp.i to .u <Ke onc vo^/agc cnly and should report
at termination of voyage. 1-ieports al.', oul d include future

v o a e s of vessel and thosc vho ma be ü~:ipathetie to our cause'.







il. • 56657

jat 14 - Amsterdam - C<
AïTBEZA AMSTERDAM)

OPEN LETTER TO ALL .

To the National Office of the
National Maritime Union of Atïiericas
346 Us 17th Street
NEY/ YORK 11 (N.Y.)

Dear Brothers,

As the situation in the world is to be carried to an extreme, the
General Netheriands Seafarers Union is of opinion that exchanging
thoughts by meens of an open letter is neccesary»

In the United States of America and in the Netherlands5 for instance
the army of unemployed is growing dsy by day and the workers live
again under difficult circumstances.

Moreover the workers axperience r.egular attacks upon the purchasing
power of their wages, upon democratie rights and liberties» The
Teft-Hartley-la\v, meant to keep the American workers under restraint:
was an inspiration for the Dutch Government to take simular measures,
The capitalists do not restrict their looting-plan to their own
country} they try to protract their existence by organizing predato-
ry expedition ageinst other notionss by setting on fire the world
with regula.r intervels. They take advantage \vith every mep.ns in
their power rmd try to misleo.i mankind with false propaganda»

mn-- ^ j.--..- ..j.. ... ---,ur country a^y thr.t v;e should feel threatened
by the countries of Eastern Surope, This fairy tale raay - by means'
of intensive propaganda - influence the opinion of the American po-
pulr.tion partly5 in Western Europe the workers think it a fairy
tale„ These workers Icnow that the cr,:3it: listic system involvu_

Terrifying wars n r e clways prepared as the cp.pr. talistic system eco-
nomically 09063 to a deod-lock rnd crises is going to be " fact=

Once cgcin a wc r is "being prepared= Within this frame large quanti-
ties of war-material are to be shipped to Holland as well» It is
because we feel threatened that our dockers decided nog to unloud
war-material.

Pollowing the dei n oi their c om ae majority of the im-
portant ports of ,/estern Europe, they formeel active-peaöe-committee * s
wbieh are favoured with fuil aid of our organization. We received
an uninterrupted stream of approvals from the Dutch marchant navys
in which the seatnen expressed their longing for peace.
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COMRADES OF THE N.M.U.

The General Netheriands Seafarers Union, having organized the majo-
rity of the Dutch merchant navy, appeals to all Americen Beamen for
active co-operation in itg battle för' peace...;against'.e*éry threat
of a world-war. We feel' threaténed bij our Government, who daily
attacks our standard of living and who aid to irrisponsable r^afmb-
ment. The cause of peace and our fight for better condition cannot
be seperated.

CoBirades, in whatever political of economical system the workers
of the world live, they should defend one cominon causes PEACE.
Difference of opinions in this world may not and Qannot be settled
by.force o f weapens, . , . . ' , - • i v

It is ther^ef or that you should gather all f orces available ̂ o stop
organizing of mass-slaughtering. Ris'e your voice against transports
of war-tnaterial to Western-Europe and make i t point of di 30143.3 ion i h
every meeting. By doing so, you defend the lives of your .and our
relstives. With disgust we think of the disastrous result of a new
world-war fought with atomic weapens may have. The cause of .peace
is a csuse of the American continent too U

Comrades, let nog this letter be written in vain. Discuss it ip
meeting aboard and ashore.

We urgently appeal to you to give us your opinion about this dotni-
nating question. Together we shall be atjle to force peace.

Long live.the international solidarity of all aeamen in the world.

We remain, fraternally yours
for the executive of the

GENERAL NET-HERLANDS SEAFARERS UNION

A.G.Hoiting (acting president)

J.Pi Blankenzee (general secretary)



;'hen the AuL<u.i;is"uru'bive uommi"cxee • 0.1, "ene üecii
Jnions International (T rad e L) e m rt inent of the V / . F . Ï . U .
'arsaw
of the T.U.I. following ita banriing in Jprance

A minimum programme of d e mand t j and a plan of work to win these demand£
were drawn up. Based on the ooriclusions to be drawn from different,
strikes for economie demands launched -during 1949-195G by seamen in
Canada, Italy, Argentine, and dockers-in Londen, Finland, Belgium,
France, etc., decisions were taken on improving action for developing
international workirig class oolidarity.

In addition, an appcal to all seamon and dockera to unite in defence
of poace was issued.

It was deci
Internat ion

the headquarters o: rade Unions

following Eureau

":., P o l and.

as elected
(^ustrali;President! E .V. j j l l io tc (^ustral

Vi ce-Pres"i d f
Chu Kine i c ' n in^ j .
A fourth v ice -
General Secre tar / s A.Fress inc t .

We publish be
Inimum programme of deraando fo

)i Stefano (Italy)'

and port

The ^'rade Unions Intcrnatio
esiiablished at Marseilleo i
tions of seamen and dockers
worsened and many democrati
with or completely suppress
living conditions of seamen

iritimc and Port Vorkcrs which was
)49 ? declares that living condi- •
;alist countries have serious"1"
have been seriously inter:"
; i.) as t year. On the other hand the
:ers in the ooviv-t Union and the
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II. -
.Is upon the dockers of all l and s to strive

r b u t o n

hi r in g ol lat
by the uniom

duct ion .of th

ork; union control over the number of
° a decisive voice by the unions in the
rol of hiring halls and pick-up places

the werking day without any reduction
wages.
a + east three weeks annu 'l Ie ave on f uil pay each -year, and

pay me n c for all ho l idays ~ n^ional and religiou:
l. Consti tut ion of an authori ty guaranteeing the payment of a
'minimum vvage ; ' to all dockers in case of uncmployment .

., nen'c of an indu^tr ial pension or old-age pension for dockers
_ . — iD.",„yr,ieij.L l v ' eacii port to bu on a rotary basis and. to be con-
finsd to thooe r :gularly follo-,,'ing the calling or those newly ad'
nitted to the calling by agrec:::ent with the union concerned,
7. Impro ventene of the vvorking conditions aboard the shipg and in
the ports, minisua standards for hygiëne, and provision of canteen

o. -u -fivi'uui
nion wuys iri'
applied. ïo c
for by the e f

nd adequate food for port vvorkers.
\..t.y .rcgulations including the provision of compa-

p nolds -nd to ensure th'if such rul e s are -properly
nccs i j^a r .y protect ion gear and work apparel p ai d

urn _cao. e
:ms on ship and shore t o /fac-
to bc- f ixed at 60 kilos.

ocanu j.n.

;ions q
;he de;

the 30amen and dockers of *all lands
trengthen the relations establishcd
and dockers, including those'not
al in Great Britain, Bclgium,
ed Utates of America and- the
should unit e wi'ch a view t o orga-
th^ improvement of economie condi-
t rade union and social rights and
o e amen and por "b workera, and t o

and to de mand

l, The righ'G
throüf-h the :'.:

2t Adeau

ril; and file of seamen and port workers]
yci'3 to introducé strike-breakcrs
v/er wagos- or in worsened conditions,

concludc collective agrc,ements
e lïnions most reprcsentative of

kern and their families in cases
f re e rne die .al c ar e .

ent of family allov;ances.
and dockers' clubs where they can

in,:; of their reapective problerns and
oiu-jj, and encourage culturalj social
eri and all port workcrs.



The resolution concludes with a call to s e e-men and dockers to continue
their courageoug fight. in defence of peace, and to apply imrnediately
the„decisions taken at the Second Vorld Peace Congres s.

•

TO ALINEA AND .

The Administratlve Gommittee of the S e amen and Lockers' T.IJ.I. h a s
issued an appeal to all se,-?, and port workers pointing out that:
"Unemployment is growing because peaceful production is being curtailed,
vvages are lowered, taxes increased and the cost of living is rapidly
rising."

The appeal 'stresses the fact that i;he forces of peace throughout the
world are steadily grov;ing strenger, and the Soviet Union,, the Chinese
People's Republic md the Peoples' Democracies in Europe are consis-
tantly pursuing a policy of peace and friendship among nat i-ons,

"The agents of the U.S.A. imperiali'ats, such as the leaders of the
Ijaternational Transport Federation, are slandering the camp of peace,
deniocracy and socialism, thus aosisting the warmongers.

"There shoulcj be no place for these agent s in the trad e union movement,
Beamen and dockers; Exposé them and isolate them from the workers,
whom they want to lead t o catastrophe,..

"G-ive your full support to the practical decisions of
the Socond T7orld Pe\ce congress. Unite your ranks.
Build Peace Comaii ̂ tees on ships and in the p_orts.

"Unite with the broad masses of defenders of peace on the basis of
the decisions of the Second 'Vorld Peace Congress. Lemand .an end to
war in Korea and the othcr countric;s of oouth-East Asia, the banning
of all kinds of weapons of mass destruction, the prohibition of all
war propaganda, the reduction of armaments and armed forces of all
nations."

The General Nethcrlands
Seafarers' Union,
Blankenstraat 14,
Amsterdam.
Telephone numberr 56657

Transportworkers,
van Breestra r ' .t 60,
Amsterdam.
Teleohone number; 23864.



CO 105975

MINISTERIE VAH
BINREHIAKDSE 2AKES

Ho. i B 105973

Betr.j Leden N.V.V. In
40 E.T.C.

V AV 3 (""ÖiTGËBOËKf

21 April 1951.

Ontv, bew:_
Roppel
Antwoord : /Jf,P...H_.jL.-i

Haar aanleiding van uw schrijven, d.d. 21 Maart
1951, bevattende het overzioht over de maanden Januari
en Februari 1951, moge ik 0 veraoekan mij in kennis te
will*n doen stellen set d« namen, personalia politieke
antecedenten en rerder ran belaag zijnde gegeven* be-
treffende de «f bla. a gemoemde drie leden van het B.T.7.»
410 aiöh eij de l.T.O. will«a ftaa01mit0m»

Gaarne «al ik hierbij vernemen of ar wellicht
epsake kan aijn van enige organiaatoriache maatregel
van de aijde van d« E,7.C. en 20 Ja» of een en ander
afkoastig ia van het plaatselijk beatuur van de E.7,C.
of van enige hogere instantie van daae organisatie.

HEf HOOf» TAI DB DIEHSf,
;, Haaena deze,

'>

Aan 40 Heer ConuaiBsaria
van
te
S O g P A...

L L vcm



U I T T R E K S E L

Uit : OD 346

Voor : OD 1828

Ag. nr: 105975

Aard van het stuk:

Naam: MAANDRAPPORTEN

Naam: W. V. V.-ACTIES.

Afe. : I. D. GOUDA

ZÜTD-HOLLAÏTD

Datum: 21-J-1951

Uitgetr. door: Tt

Datum: 2-?-'51

MANDRAPPORTEN ZUID - HOLLAND

erzijd.ŝ  wo,r4 bekend, dat een drietal arbeider-o,
georganiseerd':-in:-bet N.V.V.. aich bij de E.V.C,
wilden aansluiten. Twee van hen-.werd^a. echter aange-
raden in het K.V.V. te blijven en daarin obstructie
,te voeren tegen hun bestuur. Uit dit oogpunt moet
ook het optreden ,v'aa, enige MBV.Y.ers bij de Goudae
Machinale Garenapinnerij werden bekeken./
l̂̂ 1̂ " * ' >Wl*̂ *M*'f"1*

Soör VerschiliLende leden yan de O.P.N, werden in ]

de afgelopen maanden handtekeningen verzameld voor
een protest tiegen de Duitse herbewapening.

Op aanwijzing van: B III

l 10185 - 51 - 116



DI3NSTG3H3IM.

Ho. 51.

Jo. I..D. 125/51. Datum: 10 Maart 1951.

/erspreiding pamfletten.

ligen bericht.

Met deze heb ik de eer U te berichten dat op Donderdag, 15
Maart 1951* tussen 7.15uur en 7*^-5 uur nabij de Oelerbrug aan de
arbeiders van de Hollandse Signaalfabrieken te Hengelo(O) pamflet-
ten werden uitgereikt van het Twents Heruenkingscoraité Februari-
staking 19i|l, waarvan secretaris is: J.HIUGGEMAW, Goolkatenweg 1J2
te Enschede.

De identiteit van de persoon, die cLize patafletten uitreikte,
kon niet worden vastgesteld.

Sen tweetal van de in deze vermelde pamfletten worden hier-
bij gevoegd.

S I TT D 3 .

Op 16 Maart 1951, toegezonden aan het
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

te 's-G R A. V 3 N F A G 3 . f U MRT 1951

'*t



Twents Herdenkingscomite Februari-staking 1941
Secr. J. BRUGGEMAN, Goolkatenweg 132 Enschede

o
Aan de arbeiders en arbeidsters van Twente

De 10e herdenking van de Februari-staking 1941 is tot een grootse demonstratie
geworden tegen de Duitse herbewapening. 75000 mensen waren op Zondag 25 Februari te
Amsterdam bijeen, om van hun vaste wil te getuigen: Nooit geen Wehrmacht meer!

Dit machtig gebeuren heeft weerklank gevonden tot ver over onze grenzen. Het
Herdenkingscomite te Amsterdam heeft een uitnodiging gekregen om op ^23 Maart a.s. een
Nederlandse axbeidersdelegatie naar Berlijn te zenden.

Op deze datum zal in Berlijn een conferentie plaats vinden van Europese arbeiders
tegen de hertnilitarisering van Duitsland.

Het initiatief tot het houden van deze Conferentie werd genomen door de arbeiders
van de Hoog-ovens Hagen-Haspe in West-Duitsland en overgenomen door arbeiders van
ondernemingen in Duitsland, België en Frankrijk.

In Amsterdam zullen binnenkort afgevaardigden van vele bedrijven uit ons. land
bijeenkomen om uit hun midden een delegatie van 15 mannen en vrouwen te kiezen die ons
land aldaar zullen vertegenwoordigen.

Wij wekken U op om ook op Uw bedrijf afgevaardigden naar Amsterdam te zenden
om mede deze Arbeidersdelegatie te kiezen. Kiest uk Uw midden afgevaardigden en zendt
hun namen naar ons secretariaat: Goolkatenweg 132 te Enschede.

Zamelt gelden in op Uw bedrijf om de kosten voor de reis naar Amsterdam en
naar Berlijn te dekken.

Besef dat slechts de Eenheid der Europese arbeiders in staat zal zijn de her-
bewapening van Duitsland en daarmede de oorlog in ons werelddeel te verhinderen.

Stuurt adressen met Uw instemming naar:
Betriebsrat des Eiienhüttenwerkers, Haspe-Hagen, Westphalen.
Belegschaft des Berliner Glühlampenwerkers, Berlin O 17
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Of KAART

RAPPORT VAN KB

Voor HB

n ie MIK 1951
16 Maart 1951.

x

No. 2340/11

Betr. : CONFERENTIE "VOOR TRANSPORTARBEIDERS TE BERLIJN.

Hierbij doe ik U afschrift van een schrijven toe-
komen, hetwelk werd gericht aan het bestuur van de A.B.T. en
waarbij Nederlandse transportarbeiders worden uitgenodigd voor
een Conferentie te Berlijn.

l bijlage.



V • AFSCHRIFT

Parijs, 28 Februari 1951.

W.M. ,

Onder verwijzing naar onze brief uit Gdynia dd. 29 Januari 1951
met betrekking tot de bijeenkomst van afgevaardigden van havenarbeiders,-
binnenvaartarbeiders - en zeeliedenbonden uit Frankrijk, België', Neder-
land en West-Duitsland en ingevolge de gunstige antwoorden ontvangen uit
Frankrijk (zeelieden en havenarbeiders) en België' (havenarbeiders), zijn
wij tenslotte tot het volgende voorstel gekomen, in overleg met het sek-
retariaat van het W.V.V.

*

Rekening houdend met het feit dat een Europese Vakbondskonferen-
tie zal worden gehouden in Berlijn van 23 tot 25 Maart 1951, onder aus-
piciën van een Frans-Duits komitee, waarvoor de arbeiders uit de landen
van West-Europa zijn uitgenodigd, menen wij dat wij deze bijeenkomst kun-
( aen benutten om ons werk aan te vangen en tot bepaalde besluiten te ko-
men betreffende de problemen die in het bizonder gelden voor de volgende
vier landen:

FRANKRIJK, BELGIË, NEDEELAND, WEST-DUITSLAND.

Met het oog hierop zal uw organisatie daarom uit de Zeelieden,
binnenvaartarbeiders en havenarbeiders van uw land een zeker aantal afge-
vaardigden moeten kiezen, die gemachtigd zijn om de voorstellen in be-
spreking te brengen welke ons in staat stellen op de beste manier de pro-
blemen uit te werken waarvoor wij zijn geplaatst.

Deze afgevaardigden zullen na de konferentie een bijeenkomst houden
van een tot twee dagen, d.w.z. op 26 en 27 Maart, teneinde hun specifieke
problemen te onderzoeken.

De agenda voor deze vergadering zal worden opgesteld nadat de ver-
bindingen zijn gelegd gedurende de Europese Vakbondsconferentie tussen de

•/• afgevaardigden van de betrokken landen en verder in verband met de voor-
v stellen die zullen voortvloeien uit de diskussies over dit onderwerp welke
in Uw organisatie zullen plaatsvinden en waarvan wij gaarne vooraf in ken-
nis zullen worden gesteld.

U gelieve ons op de hoogte te houden van de uitvoering die U aan ons
voorstel heeft gegeven.

In afwachting van Uw antwoord,

kam. groetend,

A. Fressinet
Algemeen sekretaris.



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
., te vullen).

N A F G E D A A N

MAfd./Sect.: |/J_ ,( Dat, Par.

Interne aanwijzingen A C D.
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

O N A F G E D A A N

Afd./S Dat.: Par.:

Interne aanwijzingen A C D.

A C D. Dat.: Par.:

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

A F G E D A A N

Interne aanwijzingen A C D.

A C D. Dal.: Par.:

••jrïp";
ƒ'

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

Org. C.O. is in behandeling bij
4.'t'

..'./..L. tOeXarténsu*^^

//. j.

/

33630 -'50



RAPPORT VAN KB

Voor HB
ACW /os**-*

14 Maart 1951.

No. 233E/V

Betr. : EUROPESE ARBEIDBR3CONFBRBMFIE TE BERLIJN

Bijgaand doe ik U een 3-tal afschriften van circu-
laires toekomen betreffende de Europese arbeidersconferentie tegen
hermilitarisering van Duitsland, welke conferentie op 23, 24 en
85 Maart a. s. te Berlijn zal worden belegd.

1. afschrift van een circulaire, uitgegeven door "een initiatief-
comité".

2* afschrift van een rondschrijven van het Voorlopig Herdenkings-
oomité Februaristaking 1941 (secr. B. Brandsen) aan de
Secretarissen der Comité's.

3. afschrift van een oproep totf bijwoning van de Europese Confe-
rentie tegen de Duitse herbewapening.

Verzonden aan: HBVD, HB, B III en K.A.R.A-



AFSCHRIFT

ARBBIDÏÏBS en ARBEIDSTERS VAN EUROPA.

De arbeiders van verscheidene West-Duitse ondernemingen hebben
op initiatief van de arbeiders der hoogovens Hagen-Haspe, de
bijeenkomst van een Europese arbeider soonf er ent ie tegen de her-
militairsering van- Duitsland voorgesteld.

De arbeiders van verscheidene ondernemingen van Frankrijk en
België hebben besloten, dit voorstel actief te ondersteunen.
In andere landen hebben arbeiders eveneens hun instemming be-
tuigd.

Arbeiders en. arbeidsters,

De sporen van de misdadige oorlog, die het Nazi-regiem over
Europa heeft ontketend, zijn nog niet uitgewist. De Europese
volkeren werken nog aan de wederopbouw.

T Intussen spreekt men, nauwelijks zes jaar na het einde van de
verschrikkelijkste aller oorlogen, van een derde wereldoorlog.
Nazi-generaals werken opnieuw militaire plannen uit. De kanon-

- nenkoópman ÏCrupp is uit de gevangenis, die hij zeker verdiend
verdiend heeft, ontslagen. In talrijke bedrijven is de oorlogs-
productie begonnen. Er moet een huurlingenleger op poten worden
gezet. Dit alles voert duidelijk naar de oor]qg.

De arbeiders, gewend te scheppen en te bouwen, willen geen
nieuwe vernielingen. Wij respecteren de scheppende activiteit
en de waardigheid van het menselijk wezen en wij verzetten ons
ertegen, dat opnieuw mi 111 oenen loensen worden gedood, vernietigd,
en in de gaskamers worden geworpen.

In alle landen protesteren de arbeiders tegen de hermilitarisa-
tie van Duitsland. Maar dat is niet meer voldoende. Het gaat er
nu om de actie tegen de hermilitarisatie in te zetten, om te
handelen in eenheid en in de geest van internationale solidari-
teit, die de arbeidersklasse eigen is.

C De gevolgen van de hermilitarisatie drukken zwaar op de arbeiders-
klasse: verhoging der prijzen en belastingen, verlaging van het
reële loon, begin van schaarste van sommige verbruiksartikelen.

Wij zijn ervan overtuigd, dat de kracht van de arbeidersklasse
in samenwerking met alle vredelievende mannen en vrouwen, ertoe
zal bijdragen, om de oorlog te verhinderen en de herbewapening
met al haar gevolgen, te stoppen.

Vanuit dit gezichtspunt hebben de vertegenwoordigers van Duitse,
Franse en Belgische bedrijven besloten op te roepen tot de
bijeenkomst van een Europese arbeidersconferentie tegen de her-
militarisering van Duitsland.
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Het initiatiefcomité, op deze basis gevormd, doet de volgende
voorstellen aan de arbeiders en arbeidsters van heel luropa:

1. De Conferentie te Berlijn te houden op 23, 24 en 25 Maart.

2. In de ondernemingen gedelegeerden te kiezen, aan wie concrete
instructies zullen worden gegeven voor het welslagen van de
actie tegen de herbewapening.

3. De ondernemings-, plaatselijke en regionale vakverenigingen
en de bedrij f sbonden hun adhesie aan de é'onferentie te laten
betuigen.

4. van de nationale vakcentrales en de drie internationale vak-
organisaties te eisen, dat zij zich laten vertegenwoordigen
op deze conferentie en er hun standpunt kenbaar maken.

5. De agenda, die is voorgesteld voor de conferentie is:
de verenigde actie van de arbeiders en de vakverenigingen
van de landen van Europa tegen de hermilitarisering van
Duitsland.

Vertrouwen stellend in de geest van internationale arbeiders-
solidariteit, vraagt het initiatiefcomité voor de voorbereiding
van de conferentie aan alle arbeiders, hun eendrachtige actie
tegen het oorlogsgevaar en de herbewapening van Duitsland te
consolideren.

Arbeiders van alle landen van Europa, ü houdt van Uw land, U bent
bezorgd voor Uw kinderen. Neemt actief deel aan onze gemeenschap-
pelijke strijd tegen de hermilitarisering. Sendt uw adhesiebetui-
ging door middel van brief of telegram aan. het bedrij f scomité van de
hoogovens van Haspe of aan het bedrijfscomite van de lampenfabriek
te Berlijn.

Leve de solidariteit met de Duitse arbeiders in hun strijd tegen
de hermilitarisering van hun land*

De leden van het initiatief-comite van de Europese arbeiders-
oonrerenïïTe tegen de hermilitarisering van Duitsland;

Fritz Thrun, Hüttenwerk Haspe, Hagen-Haspe.
Halter Jarreck, Schacht Bismarck 1/4, Gelsenkirchen.
JHerinan Baetke, Deutsche Werft, Altona.
'~~urt Hainsch, Berliner Glülampenwerk, Berlin.

aul Voltel, Karl Liebknechtwerk, ölsnitz.
era Ahl, Stahl und Walzwerk Riesa, Riesa.

Boudin, Usines Hotchkiss, Saint-Denis.
'XJ|André Loze, Dockers, Bordeaux (havenarbeiders).

R̂ené" Sis, mineurs, Montigny-en-Gobelle (mijnwerkers).

Adressen voor Adhesiebetuigingen:
Betriebsrat des Slsenhüttenwerkers, Haspe Hagen, Westphalen,
Belegschaft des Berliner Glühlampenwerkers, Berlin, O 17.



AFSCHRIFT

VOORLOPIG HSRDENKINGSCOMÏTE
S'EBHUARI STAKING 1941

Seer. B. Brandsen,
Afrikanerplein 37 h, A'dam-0.

Amsterdam, 7 Maart 1951.

Aan de Secretarissen der comité1s

jf^-,

Waarde Makker,

Wij doen U bijgaand de oproep toekomen, die op de vergade-
ring van 6 Maart in gebouw Ltickner, met algemene stemmen door
de diverse comité's werd aangenomen, en verzoeken U deze
exemplairen aan de leden van Uw comité uit te reiken. Tevens
sluiten wij voor elk dezer leden een exemplair in van de
Oproep van de Duitse arbeiders tot deelneming aan de Euro-
pese arbeidersconferentie.

Wij herinneren TJ nog even aan de afspraken, die op de verga-
dering van 6 Maart gemaakt zijn;

Br zal onmiddellijk gestart worden met de geldactie voor
de afvaardiging naar Berlijn.

De bedrijven kunnen vrij hun gedelegeerden kiezen en rondom
deze persoon de geldactie voeren.

Het comité-zal alle in de bedrijven gekozen afgevaardigden
bijeenroepen om de uiteindelijk© delegatie te verkiezen.

C
Om deze zaak bij de arbeiders in het middelpunt van de aan-
'dacht te stellen, is het goed wanneer de comité1 s zich nog
eens rechtstreeks per manifest tot de arbeiders richten.
De comité's verzorgen hun eigen geldlijsten.

Gezien het grote enthousisme, waarmee het voorstel op de ver-
gadering van Dinsdag werd ontvangen, zijn wij ervan over-
tuigd, dat de comité's alle krachten zullen inspannen, ook
de afvaardiging tot een succes te maken.

Geld en namen van afgevaardigden kunnen.gezonden worden aan
de secretaris van het comité, B. Brandsen.

U veel succes toewensend,
Met vriendschappelijke groeten,:

Voor het Comité^-
w.g. B. BRANDSEN.

(B. Brandsen - Secretaris)



VOORLOPIG HERDENKINGSCOMITjÊ
FEBRUARISTAKING 1941

-.- Amsterdam, 6 Maart 1951.

Secr. B. Brandsen
Afrikanerpiein 37 h, A'dam-O.

O P R O l P .

De Februaricomité' s uit verschillende bedrijven en buurten
stellen vast, dat de herdenking van' de Februaristaking een
enorme weerklank heeft gevonden bij de bevolking van stad
en land.

Deze tiende herdenking van de Februaristaking 1941 was tevens
een appèl aan het gehele werkende volk om nooit meer toe te
staan, dat de Naziwehrmacht opnieuw bewapend wordt en de
vrede zal verstoren. De betekenis van deze machtige demonstra-
tie reikt verder dan onze grenzen.

Het herdénkingsoomité heeft van het Voorbereidend Comité van
de Europese arbeidersconferentie een uitnodiging ontvangen
om een vijftiental Nederlandse arbeider s (sters) uit de be-
langrijkste bedrijfstakken op £3, 24 en 25 Maart a. s. als
afgevaardigden van de Nederlandse werkers naar Berlijn te
zenden. Op genoemde datum belegt dit comité een Europese
conferentie tegen de Duitse herbewapening.

De Februarioomité' s juichen dit initiatief van de Duitse ar-
beiders van harte toe en zijn van mening, èan dit verzoek ge-
volg te moeten geven.

De Februari comité' s roepen alle arbeiders en andere werkers,
die in zo grote getale aan de ' herdenking deelnamen of van
hun belangstelling blijk; gaven, op, zich opnieuw achter hun
comité' s. te' scharen, teneinde de deelname aan de Berlijnse
conferentie mogelijk te maken.

Zij roepen tl op, om, evenals in de voorbereiding van de her-
denki^g van de Februaristaking, de daarvoor benodigde gelden
bijeen te brengen en allen actief aan de werkzaamheden deel
te nemen.

In .Qa_am van de Bebruari staking, tegen de herbewapening van de
Op voor de' Vrede l

De comité' s:

Centrale Bouwvakcomité De Groot
Ducroo Holland ia
Werkspoor Standard Coat
N..D.S.M. W. S. R.
Fokker Eleotro
Kromhout Proost. Papier
K.L.M. Hputhaven
Taxi 2*uivelbedr.
Brandstoffenwerkers Grafisch Comité



Haven Bijenkorf
Ziekenhuizen Oost
P.T.T. Oude Pijp
G.S.B. Weteringbuurt
Tram Mercatorbuurt
W.S.B.Z.. Jordaan
Stadsreiniging Waterlooplein
Publieke Werken Eilanden.


