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O v e r z i c h t  No.1. 

November - December 1932. 

I n l e i d i n g  . 
De verbrokkeling in de Nederlandsche revolutionnaire arbeiders- 

beweging maakt het niet eenvoudig om van de samenstelling en organi- 

satie een juist beeld te verkrijgen. Hetzelfde geldt voor het andere 

uiterste : de fascistische beweging . 
',$aar het voor de overheidsorganen, welke met de beide bewegingen 

in aanraking plegen te komen, van groot belang is, precies te weten, 

om welke organisatie het gaat, wat deze beoogt en wat haar sterkte is, 

zal dit overzicht eene samenvatting brengen van alles, wat op dit ge- 

bied in Nederland bestaat. 

Het is gebleken, dat aan eene dergelijke handleiding behoefte be- 

staat. Het ligt daarom in de bedoeliag, deze handleiding telken jare 

in het eerste overzicht te herhalen, bijgewerkt overeenkomstig de 

nieuwste gegevens. 

het slot is een lijet aangebracht van de afkortingen, waar- 

mede de organisaties plegen te worden aangeduid met vemijzing naar 

de betrokken bladzi jde(n) . 
Opmerkingen, waardoor de bruikbaarheid der handleiding kan worden 

verhoogd, worden gaarne ingewacht . 

..... ooooooooooo..... 
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De fascistische be:veging in Nederland dateert van 1923, toen 
on(ier leiding van Dr. vis(\7.mS en Dr, K.A.Z. de JONG werd opge- 
richt het VKFlBOm V u 3  AcW&Is!?m . (v.vdi.) .. 

:oewel met veel ophef en reclame opgezet en hoewel de eerste 

leiders er eensgezindheid en vorsiapt~. de actie gaandevrcg. D<: öe- 
zoldigi,e propagandister., die de verbiding moesten brengen IE': de 
ar\eidcrs, bleken onbe1;rouwbare elemexten te zijn, waerdoor mede- 
deelingen over interne aangelegenteden aan de roode pers werden 
overgebriefd en and.re knoeierijen ontstonden. 

moet worden de latere Dr. C.A.A.HBIQIT3N, geboran 26 October 1896 
te Amsterdam besloten tot een reo-ganisatie over te gaan. 

Opgericht werd : het VADEBLWSCH E R B O N D  (V.V.),  dat na een 
kwijnend bestaan geheel tot verval geraakte en waarvan de laatste 
re3ten in 1932 werden opgenomen in het nador te noemen It  Nieuw 
Verbond van Xatior.nlis-ten '' onder Prof.'Blok 

bevredigend was, ontbrak hei; deze organisatie aan krachtige 

In Juni 1926 werd door de toenmalige leiding ( w.0, genoemd 

Een der vroegere leiders van het V.V.A. n.1. H.A. SINCLAIR 
de aocm,mw, geboren 6 Januari 1901 te Hiiversm, overtuigd van 
de noodzakelijkheid ook het arbeiders-eiement in de herstelbeueging 
te betrekken, richtte middelerwijl op, de e l s  een scar.: vckzr- 
oeniging bedoelde : NATION-W íJBXniEFnC; ORGAbTLSA!TZ3 ii?.;i.O. ) , die 
als zoodanig weinig aanhang norwierf en in 1925 vrer3 o>ge:ioven. 

tevens redacteur eTr uitgever van een nieuw fascicti.sc1: weekblild 
i' DE BXZEM ". in  Maart 1930 w?rd hi,j al5 lid v m  Ce I' Eecom-groep", 
waarin ondertusscl-sn Dr .  C.A.A. HhIGHTCìX een ;oik?d.e rol W8s gaan 
spelen, geroyeerd, beschuldigd van het vertiuisteren v a  geldm. 

Tan af dit oogenblik treedt in de bewagirig VQ den voorgrond 
de handige, doortastende, niet zeer betrouwbare, doch ongetwijfeld 
over sprekers-talenten beschikkende Joannes Antmiuü BAAPS, ge- 
boren 30 Juni 1903 te Aasterdan., die oanvankslijk voorai financieel 
krachtig werd gesteund door Dr. C.A.A. HiiIGHTON en diens veel 
jongeren broeder Willem Eendrik E'2GHTON . 
van J.A. BAARS in een toenemende aanhang verheugen. Zij bestond uit 
een aantal actieve jonge menschen, gewoonlijk gekceed in zmrte 
hemden, die zich niet ontzagen om daadwerkelijk op te treden tegen 
het socialisme en het commisme. Ook op het platteland oemierf 
B-LiRS door zijn relatie met het Twcede Kamerlid B U T  in enkele 
streken een trouwen aanhang. De leiding was niet erg kieskeurig bij 
het amemen van leden en evenmin afkeerig van het plegen van geweld- 
daden en het toepassen van ongeoorloofde middelen. Zoo maakten zij 
zich schuldig aan het met teer besmeuren van het gebouw van 
Volk'' in kmterdam en aan een poging om een radio-uitzending van de 
I' Vara te verstoren. Zen andzre keer werden door hen kopspijkers 
gestrooid o;, de toegangswegen naar een terreia, maar een S.D,A.P.- 
meeting zou worden gehouden, tezrijl ook, zooals belren-l, e z  deel m n  
het archief van het Distric: N.Hol1and-Utracht  va^ de C.P.E. op 
listige wijze werd"buitgemaakt". 

einde de noodzakelijkheid van hot amvragen 7an Koninklijke 
hedkeuring op de statuten -Ce ontgaau, werd ir het öegin van 1931 de 
Bezem-groep ongezet in : 

Ondertusschen ontstond in äen boezem  an deze groep telkcns 
ernstige tegenstand, in het bijzonaer .:egen den overweg- -ndm invloec 

SINCLAIR de ROCKDAONT was in December 1927 de oprichter, 

3eze z.g. "Bezem-groep mocht zich al spoedig onder leiding 

Het 

n 

'2 FASCISTEN-BOND " DE BEZEM 'I CCNJPG'ATIEP UITGZTTRSBXXCJF. U.L. -..--t ----- - - --.l_.__l 
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.,~:l gebroeders HAIGHTON. Eind 1950 traden uit de organisatie 

(zic3* noeaende Adelbert ) SMIT, geboren 21 Februari 1897 te 
A.aterdam, terwijl in begin 1932 zich weder afscheidde een &Toep 

T.N, HOOT-, geboren l.?- October 1898 en L.F. SLEBOS, ge- 
.20rell 1 6  Februari 1896 te Warmond . 

Niettemin nan onder leiding van BAARS en zi+ medewerkers : 
J~ XJOL~DXR, geboren 10 Uuli 1910 te Utrecht, Hendrik MEINPdNI 
--,pmm, geboren 10 3ecember 1876 te Den Haag, Cornelis Johannes A%> 

~ J O ~ ~ ~ ~ . G ,  geboren 11 Juni 1898 te Rotterdam en Gerard Henri 
namG,  geboren 10 Januari 1902 te Den Haag, de fascistenbond 

VI D~ Bezem i' sterk toe, tot B U S  in Juni 1932 naar Italië reisde 
en daar zeer welwiJ.len6 door Id'U'SSOLINI en de leiders der Itaiiaan- 
8cj1e fascisten werd ontvangen. De daarna door A.J. BxI1Rs aangenomen 
allures wekten in de organisatie ergernis op bij velen en toen de 
],&ende openbare vergadering te Overschie ( Juli 1952) met de daarop 
i;ovolgde kloppartij allerwege in de pers ergernis opwekte en het 
onverantwoor6elijk optreden der Bezem-groep werd gehekeld, meende 
ur. A.A. HAJGH'MN, dat de tijd was gekomen om rich van BAARS en 
zijn naasten aanhang te ontdoen. Het besluit tot royement van W S  
werd in Juli 1932 genomen, doch Dr. RAIGHTON had buiten den waard 
p,crekend, want met W S  traden ongeveer 75% van alle Bezem-leden 
uit de organisatie, waarop onmiddellijk door hen werd opgericht : 
tie .U;G?CMEENE NED3XdKlSClE FASCISTJDJ-BOND (A.N.F.B.) met orgaan, 
onder redactie ven B d i i S ,  genaamd " De Fascist l t .  

De& organisatie van FLIIGZFTON bleef intusschen bestaan, ge- 
vestigd in een luxieus ingericht kantoor aan het Bezuidenhout 41 te 
's-Gravenhage. Dr. KILIGHTON begaf zich inmiddels op een wereldreis 
en liet de leiding van den Fascisten-Bond 'I De Bezemi' over aan zijn 
mcdeiver1:ers : Paulus M&RSEIU,  geboren 21.2.1902, wonende te Rijs- 
wijk, J. HOLLiNDIER en Edward Louis van der VEY;, geboren 22 Juni 1897 
tc Padang Pandjang,welke laatste echter spoedig daarop weer werd 
oritslagen wegens verduistering van gelden. 

Ondertusschen was de R.N.F.B. van BUGE onder diens leiding 
energiek aan het werk gegaan; overal in den lande werden net succes 
vergaderingen belegä en het scheen of de beweging, eens verlost vag 
de  leiding en het toezicht van D r .  KdGHTJN, zich tot een krachtige 
organisatie zou ontwikkelen, tot plotseling in November de bom op- 
nieuw barstte en 3AAñS door een sterke oppositie in de partij, onder 
leiding van C.J. van KNOTSENSURG, in staat van beschuldiging werd ge- 
steld. 

Het hieronder volgend bericht in de " Haagsche Courant " van 
18 IJovember 1932 geeft een indruk van de heersehende onregelmatig- 
heden en ergerlijke toestanden : 

~ G E N  - P.H. BRANDT, later gevolgd door Bertus 

"&emen liederlandschen Fascisten Bo&. 
set Ned. Corr. Bureau meldt ons : 

alhier, C . J .  van Knotsenburg te Rotterdam, vormende met hun 
drieën de reorganisatie-comdssie,welke door de jongste 
a1geEeene vergadering van den i1.N.F.B. i s  benoemd om te 
trachten orde in do leiding van die organisatie te bfengen, 
hebben in een pers-conferentie, gehouden in Hotel Victoria, 
alhier, een uitec:?zetting gegeven van de strubbelingen in de 
fascistische beweging en van hun plannen tct saeering van de 
leiding in den ;&.N.F.B. 

zij menen, dat hoogstaande Nederlanders uit onkunde in zee 
gaan met menschen, Lie dit vertrouwen niet waard zijn, zoo- 
dat zij kans loopen, hopeloos geblameerd te worden. 

zij achten het een gevaar voor de gemeenschap, wanneer 
jonge menschen zonder gefunde-rde meening, door menschen 

De heeren M. Heybroek te Oosterbeek, P.E. Keuchenius, 

zonder 
l_l 
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verantwoordelijkheidsgevqel worden geleid tot 
dingen, die tegen de wei; en de goede' zeden ingaan en 
zij wenschen nie.t, dat boncfide Nederlanders uit 02- 
-de sl.achtoffer zullen worden van menschen, die zich 
opwerpen, als behocrende tct de leiding van den A.N.F.B. 
en contracten sluiten of vorderingen veroorzaken,mel:ce 
niet door den AJ1.F.B. zullsn erkend wopol';.en. 

ingesteld - :iet statuut v u  den A;,N.F,B. was van dien 
aard, dat mei1 op het hoof6.kv:artier allerlei uitgaven zonder 
eenige behoo::lijke controle kon doen. - 3e gavolgrn waren 
excessen en uitspattingen 2n daarna kwamen de klachten. De 
heer Baar? heeft zich toen tat den heer Keucheniun gewend 
om de administratie uit te zoeken. De heer Keuchenius vond 
echter een zoodanige wanordo, dat er voor nem geen begimen 
aan was. 

Daarna is de heer Wijnmalen, oud-chef van ket afscheep- 
en veembedrijf van de Handel My. op Java er bij geroepen, 
doch deze kon evenmin de zaak goedkeuren. 

geroepen, welke een reorganisatie-comitb heeft ingesteld, 
bestaande uit de heeren Baron van Lynden (Chef Rijksgz- 
bouwendienst), Yzediet, Ravenswasy, Keucheniu~s, Baars en Van 
Knotsenburg. Eet comité ging aaar de Parkstraat 23, waar 
het hoofdkwartier is gevest:gd en troZ in.deräaad een ho2elooze 
Janboel en bovendien enkele aflngslegenheden, die een politie- 
onderzoek wenschelijk maakten, aan. 

ganisatie-comltd, dat hetgren zich i~ het hoofdkwartier had 
afgespeeld, wanneer het publiek bekend zou worden, onnoene- 
lijke schade zou doen aan de fascistische bewegi,?g hier te 
lande en legde zijn hoofdbestuursfunc-tie neer. 

Het reorganisatie-comitg wenschte eer en goeden naam 
niet in de waagschaal tesetellen en stelde 5 November j.!.. 
zijn mandaat ter beschikking. 

Daar toen de bond zonder leiding was, trad het Comits 
Van actie in werkirg, wasrin eer.' zestiental leden zitting 
had. Het schreef Vergaderingen uit, doch B t R S  verscheen niet. 

Toen werd besloten de heeren Baars, de Blij, Hermans 
en Ekering ( die, zooals gezegd, inmiddelt was afgetreden) 
te schorsen en uit de ïeieLng te ontzetten. Op 10 November is 
daarop een vergadering van Afd. Besturen, correspondenten 
en actie-cor-it6 gehouden te Rotterdam. Er varen 18 afdeelingen 
amwezig. Met algemeene sternen hechtte de Tergaderix haar 
goedkeuring a& de handelingen van het comité van actie, welke 
goedkeuring op 12 November i mze stad met bijna algemeene 
stanmen we?d bekrachtigd door de slgsmeene vergaderiag i n  
het Hof van Berlijn. 

Een Lieuwe reorganisatie-comissie werd benoemd, t.w. 
de heeren Heybroek, Keuchenius en Van Kqotsenburg. Deze hreft 
haar hoofdkwartier voorloopig opgeslagen te Rotterdam Haagsche 
Veer 13, omdat de heer Bcars C.S. door een elgenaardige 
contractkwestie zlch nog heer en meester acht in het perceel 
aan de Parkstraat te den ,Haag. 

staande is ontleend, wenschl den A.N.F.B. langs legalen, 
loyalen weg met behobrl&j& statuten, baarop Koninklijke 
Goedkeuring ' 1  

Onlangs had de Baars-g2oep een comit6 van actb 

Toen is er een algemeene vergadering te Delft bijeen- 

Een van de H.B.-leden, Ekering,,, erkende voor het reor- 

De nieuwe iriding, Tim welker mededeelingen het boven- 

"ie echter gemeend zou hebben, dat Ei,W hiermede voorgoed van het 
tooneel 



-ioneel zou ieizige dagen te voren voor herstel van gezondheid en het nemen 
,.~. de hoogstnoodzakdijke rust opname had gezocht te Hardim- 

keerde alleronverwachts naar de residentie terug om door 
rersoonlijk ingrijpen nog te redden, wat er te redden viel. Hij xist wReer een groote schare afvalligen om zich heen te verzamelen 
2L> -,ad daarbij het geluk, dat een groep, zich iioemende :"Neder- 
lw,dscli Verbond van Nalionalisten ", net afdeeiingen te ilmihem, 

~indhoven en Rotterdam, waaronder meerdere beter gesi- 
:.Jeerden, o.a. merjrdere officieren, juist na rijp beraad had be- 
sloten zich bij den AJiC7,B. aan te slJiten, nadat Baars had ver- 
klaard zich op legaal standpunt te zullen stellen. 

re,gadering in het gebouw '( De Vereeniging '' te 's-Gravenhage, welke 

telijke wijze verdedigde tegen de op hem gerichte aanvallen van de 
groep H,~IBITON en de groep van KNOTSENBURG. Hij blijft zich beschouwen 

de leider van den A.N.F.B. en heeft de uitgave van het weekblad 
n De Fascist '$ voortgezet. ( Ook de groep van KNOTSENEIURG geeft een 
blaadje onder denzelfden naam uit ) o  

heeft zich dcuiig vergist. Biu'&, die 

3p 12 November 1952 hield BikRS voor zijn getrouwen een leden- 

zeer druk werd bezocht en waar BAARS zich op hartstoch- 

Gesteund door de vele blijken van sympathie, ook van zijn aan- 
hangers ten plattelande, is thans door Baars een nieuw groot plan 
van actie over het geheele l and  opgezet; hij wenscht deel te nemen aan 
, I C  a.s. verkiezingen, terwijl volgens een mededeeling de Koninklijke 
&.,villiging op de statuten zou zijn aangevraagd; ook schijnt hem 
volr1oend.e financieele steun te zijn toegezegd. 

den Dierentuin 
don A.N.F.B. (groep Baars) plaats, blijkbaar opgezet met de bedoeling 
Iiiiar3 in de gelegenheid te stellen openlijk uit te spreken, dat hij 
imrcid is voortaan äen wettigen weg te Eewmdelen en hiermede te 
voldoen aan den eisch, die zonder twijfei door nieuw toegetreden 
loden en financieel steunende personen zal zijn gesteld, als voor- 
:vaarde, waaronder zij bereid zijn medewerking te verleenen. Opmer- 
kolijk is daarbij, dat bij deze I' doorgestoken kaart " zijn mede- 
7:Crkiiig verleende de reserve-officier BORL'AWïJIC, propagandist van 
-icn Buitengewoon Vrijwilltgen Landstorm, die als debater een rede 
bide over :" Ret fascisme onder het wettig gezag ".Baars, die tevoren 

verklaard, dat het fascisme niet rcvolutionnair, doch wel op- 
standig was, legde na de rede van den heer Bordewijk de verklaring 
af, dat de A.N.F.B. het wettig gezag erkent en den strijd om het 

vaderland te verkrijgen slechts met wettige middelen zal 
strijden. Hij voegde daaraan toe : 

Op 22 December 1932 had te ?s-E.ravenhage in de groote zaal van 
een minder goed bezette propagandavergadering van 

"Toch zullendze ( de leden van den A.V.F.B. Ingeen zoete 
jongens worden, al word; deze eisch gesteld, want als het 
als in het verleden niet anders kan, bijv. weer bij een 
GodlooZententoonstelling of een Dageraad-propagandatocht in 
Linbug, dan zuilen de fascisten opstandig zijn met de 
mist". (Zie ook '' Het Vaderland '' van 23,12.1932.) 
deze verklaring eenigszins sceptisch te staan en er niet te 

-last OP te vertrouwen. In 6.t verband wordt de aandacht er op ge- 
7esüígd7 dat het Yoofdbestuur van het Nationaal Jongeren Verbond " 
:a Ssruimer. tija het optreden en de handelingen van Baars nauwlettend 'e 

gadegeslagen, in het begin van November j.1. het lidmaat- 
schap van deze Organisatie onvireenigbaar verklaarde met dat van den 
+'l''*B* .. en dit besluit motiveerde met er op te wijzen, dat het af- 

staat tegenover het revolutionnair karakter van den A.N.F.B. 

lijkt het, gelet op het verleden van Baars, wel zaak 

" De Trom " van 1 November 1932.) 
Is - 
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hiemede een overzicht gegeven tot 1 Januari 1933 van 
r,et beloop van de oude 'I Bezem-groep ", thans dient nog behandeld 

-root aantal anùere organisaties, die zich voorstellen de !.et -i ._ -stelbeweging in Nederland te bevorderen . 
:e- 

.;,ij dienen daarvoor terug te gaan tot 1926, toen op de puin- 
.-ooFen 

het thans nog bestaande : VERBOND V/l NATIONi'USTEN. ne?:. 
(t.v.y.) onder leiding van Dr. C.H.A. van der Mijle, geboren 16 Mei 
1 E ~ 7  te Barendrecht en C.J.M. van EIJSDEN, Jr. geboren 18 Maart 
leao te k~terdam, commies bij de Telegrafie, beiden wonende te 
..mterdm. 

houd, te weten : " De Controleur", '' De Nieuwe Vaderlander ", en " De 
;elastingbetaler", - waarin opgenomen " De financieele Revue 'l. 

Dartijdrijverij tracht te vervangen door een gezonde eenheidspolitiek, 
Seen rekening houdend3 met eenige bepaalde godsdienstige gezindheid 
of kleinere belangenkring. In 1929 diende het verbond een candidaten- 
lijst in bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en verwierf in 
totaal 3685 sternen. In 1930 werd a l s  onderdeel van dit verbond op- 
gericht een z.g. " Nationale Militie ". Deelneming aan deze <'Militie" 
nerd aan beroepsmilitairen bij Legerorder verboden. Op het reeds 
een taeetal jaren geleden gedane verzoek om bewilliging van de stau- 
tutec werd eerst in Augustus j.1. voldaan, nadat de naam " Nationale 
'.lilitie " was veranderd in " Nationale Garde ". 
tevredenen, die den Centralen Raad verweten eeLz te kort aan controle 
on gebrek aan organisatie en meenden dat het verbond misbruikt werd 
on: Dr. Van der mjle aan een Kamer-zetel te helpen. 

Deze groep stichtte onder leiding van Professor Dr. H.P. BLOK, 
roboren 28 Maart 1894 te Rotterdam, oud-hoogleeraar te leiden en 
'nonende te Oegstgeest, in Maart 1931 Het NIFUW VERBOND VAN NA!rIONB- 
L I ~ T E N  (N.V.V.N. ). 

:lovember 1931 :" De Pijlenbundel ' 1  en daarna 
beeinselverklaring luidde : 

het geheel tot verval geraakte Vaderlandsch Verbond .. 

Dit verbond geeft drie organen uit met precies denzelfden in- 

net verbond noemt zich een politieke partij, die eectarische 

In Maart 1931 scheidde zich uit dit verbond af een groep on- 

:iet orgaan onder hoofdredactie van Prof. Dr. BLOK heette tot 
De Nationalist ". De 

"le. Het N.V.V.N. is -- niet een partij, doch een beweging 
Staande enafhankelijk van 
tieke parti j-formatie . 
Het stelt zich ten doel het in ruimer kring bekend maken 

en boven elke huidige poli- 

Ze. - 
van den Corporatieven Staatsgedachte". 

listen aan de resten van het geheel in verval geraakte Vaderlandsch 
.$erbond onder Dr. K.H.E. de JONG en G.H.J.A. Hi1FKBMp . 

In Februari 1932 sloten zich bij het Nieuw Verbond van Nationa- 

~ 

In Mei 1932 echter kwam plotseling het bericht, dat het N.V.V.N. 
zich had opgelost in de NATION.&E m. Het orgaan " De Nationalist " 
Tern opgeheven en Prof. BLOK werd redacteur van het orgaan ven de 
:Tationale Unie, met geiijkluidenden naam . - 

Er was echter weer een groep, die zich niet met de Overgang naar 
de N.U. kon vereenigen en afzonderlijk bleef bestaan als het 

zet is deze groep van ongeveer 130 leden, vereenigd k Vier 
offeelingen, die in November 1932, na eerst overal haar voelhorens 
1" hebben Uitgestoken, besloot om samen te gaan met den A.N.F.B. van 
-9aì-s . 

:mOLAHDSCH VERBONE VAN NiTIONALISTFLN. 

De NATIONiU UNIE . (N.U.) 
N-U. is een organisatie van intellectueelen in 1925 opgericht - 

.90mwlijk als reactie op de toen met België gehouden besprekingen 
inzake 
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inzake het bekende Moerdijk-kanaal. De Unie was niet 
een politieke organisatie, doch wenschte het Federlandsche Volk in 
te lichten $& het 
het Moerdijk-kanaalplan door de Eerste Kamer was verworpen werd 
gemimen tijd weinig van deze organissitie vernomen, doch begin 1932 

er weer nieuw leven in, naar aanleiding van.de Eizuwe bespre- 
kingen van Minister Beelaerts van BlolCand met Bel&. Doch ock op 
ander gebied liet de N.,U. den laatsten tijd van zich spreken eu 
ontwikkelde zij zich in den loop van 1932 min of meer tot een poli- 
tieke- en min of meer ;:ot een fascistische organisatie, terwijl de 
bekende heibel naar eexleiding van de gebeurteniassn te 's-Graven- 
hage op den dag van de opening van dr Staten-Generaal op 20 Septem- 
ber en het wonderlijk optreden van den secretarie Jhr, R. GROENINK 
VAN ZOELFN tegenover den BUrgemeester van *,-Gravenhage wel sterk 
den indruk hebben gevestigd, dat er in de NOU. Jen sterk streven 
bestaat het bestaande gezag tegen te werken en met opzet en OnnOOdig 
in een kwaad daglicht te stellen. 

In een ingezonden stuk in de *' Nieuwe Rotterdamsche Courant " 
van 23 Mei 1932 verklaart de neer Jhr. GROENINK VAN ZOELEN, dat de 
N.U. geen fascistische organisacie is, doch wel als z4celijk doel den 
corporatieven staat verlangt, evenals deze door het fascisme wordt 
nagestreefd, doch dan voor Nederland uitgaande van uit de gemeen- 
schappen en niet zooals in Italië opgeiegd. door een dictatorlaal 
gezag. 

ring belegd door de N.U., verklaarde de voorzitter Prof. Dr. F.C. 
GERRETSON, hocgleeraar te Utrecht, 2et de NOU. geen partij is,doch 
een beweging, die o.a. zich niet kan vsreenigen niet ons tegenwoordig 
Parlementarisme en daaraan dus ook niet haar medewerking wil verleenen. 

"Ja en neen. Het is neen, wanneer U verstaat onder fascistisch 

bedoeld als 

Nationaal bewustzijn wakker te roepen. Nadat 

i a 
L 

Op een op 24 October 1932 te Utrecht gehouden opanbere vergade- 

Op de vraag of de N.U. fascistisch is, antw0crdi.e Prof.GElWETSON: 

een Dictatuur, zooals wij die kennen in Italië, waar door de 
Overheid van boven af de organisaties worden gevormd, waarin 
het Volk zich moe-; organiseeren; het is neen, wanneer U het 
Italiaansche Fascisme als zoodanig zoudt willen zien overge- 
plant op Nedor1ani;chen bodern; H3t is JA,  wanneer U fascistisch 
noemt de versterking van het OvL-heids-gezag,welk wij wen- 
schen; he; is IA, wanneer U fascistisch noemt de grzmïiose 
opruiming, die wij voorstaan van alles wat '? rot is in onze 
Overheidsdiensten; het is nog zoovele malen J A  en zoovele malen 
IEEN en daarom spreken wij liever van Nationalistisch dan van 
fascistisch ' 1 .  

Voorts Sprak 9p deze vergadering de bekende Pater Wouter LUTKIE, 
lid V a n  d e n  Raad ran Bestuur van de NOU., die na uitvoerige beschouwingen 
verklaarde het fascisme aldus te asavaarden negatief, als verweer 
tegen revolutie en ontreddering van commnisme en Marxistisch democratisme; 
positief a l s  een moderne v o m  van Vaderlands-cuitus, van Vaderlands- 
liefde in al haar zuivere, edele, verke::fende vormen . 

De op bladzijde 2 van dit overzicht genoemde H.A. SINCLAIR DE 
ROCHEMON", geboren 6 Juni 1901 te Hilvexum, die in &art 1930 als lid 
van de " Bezem-groep 
tija door met het üitgeSen van een door hem geredigeerde Nooduitgave 
Van de '' Bezem", warbij hij gesteund werd door D.H. QUERNW, geboren 
29 October 1907 te Beemster, wonende te Haarlem en door Dr. E.C. 

z ~ o U C H 3 R E  te Is-Gravenhage. Uitereard ging hij in deze "Nooduitgave" 
fel tegen de Bezem-groep van DL- HAIGHTON te keer. 

Deze groep stichtte in Januari 1932 het YECùOND VAN NATIONAAL 
s3LIDARISTEW ï N  NOORD NECERL'D, van welk verbond SINCLhIR DE ROCHEMONT 
voorzitter en D.H. QC,.iRN"iR secretaris werd. Het orgaan werd genoemd 

werd geroyeerd, ging na zijn ro;rement nog eenigen 

z 

l 1  De Aanval", - 
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De Aanval 'I, weekblad t o t  voorbereiding van de Groo-t-Nederlaudsche 
beginselen. 

i n  België, n.1, he t  onder le id ing  van den VLn&chen nationalen l e i d e r  
J o r i s  van SEVlBm- staande "EZBOND V a  DIEI'SCH NATIO~?LlL-SOLlD~ISTEN 
(Orgaan :" De Vlag I, waarvan redacteur de Vlaamsche d ich ter  Wies 
MOENS ) , dat  kortweg genoemd wordt : 1 1  VEEIlWO". riet verbond van SINCLAIR 
DE ROCIEUON'I' voerde ac t ie  voor den staatkundigen en me-hchappselijken 
opbouw van het S i j k  der  Hersenigde Nelerlanden ( Nederland en Vlaanderen) 
op Pas c i  s';i schen grond -slag I. 

andere oucl-l3ezemleider, J&', de WIES, daarb i j  gesteund door een 
zekeren Van Z I J P ,  *:en beweging op touw z e t t e  t o t  oprichting van een 
Noord-Nederlandsch Verbond van Dietsch Natioiialisten (kortweg : N.N. 
Dbaso  ) ,  waartoe i n  Januari  1932 t e  Bergen op Zoom een samenkomst 
p l aa t s  had niet Wies MOENS en a d e r e  Vlaamsche ac t iv i s t en ,  welke bijeen- 
komst door het optreden van SINCLAIR DE ROC€EMOhT geen r e su l t aa t  op- 
leverde. 

Het weekblad De Aanval " verscheen s l ech t s  zes m l e n  en hier-  
mede doofde ook deze beweging Teder a ls  een nachtkaars u i t .  

Van een mm als  SINCLAIR DE ROCHENONT, d ie  z ich  s teeds voorbe- 
stemd acht nog eens een r o l  t e  spelen, was echter  n i e t  t e  verwachten, 
dat h i j  den s t r i j d b i j l  voorgoed zou begraven. Het behceft dus geen 
verwondering t e  wekken, da t ;  toen jl? Navember 1932 de A,N,F.B. van 
Baars d+eigde ineen t e  s to r t en ,  b i j  meend.e, d a t  z i j n  t i j d  was gekomen 
en da t  h i j  t o t  a l le  f a sc i s t i s che  o r g a i s a t i e s  i n  den lande een oproep 
r i c h t t e ,  om bi jeen t e  komen t c r  gezomenii.Jke bespreking, om t e  komen 
t o t  de noodzakelijk,> eenheid en den nationalen .mede. Voor zoover 
bekend had deze oproep n i e t  het  minite succes . 

Het verbond stond i n  verbinding roet een overeenkowtige Organisatie 

V o l l t ~ i i & e i d s h a l v ~  d i m t  aog verrrsld, da t  e i rd  Deceder  1931 een 

De i n  1931 u i t  de it Bezem-groep '' van Dr .  HiJcaITON getreden 
Bertus ( zich noemende : M e l b e r t ( o )  j S1N.r' , geborer 21 Februari 
1897 t e  Amsterdam, r i c h t t e  m e t  eenige volgelingen i n  September 1931 
t e  's-Gravenhage op 

Wegens gebrek aan geldmiddelen noodig voor het; voeren van pro- 
paganda, verdween ook deze organisatie na eecige maanden weder vm 
het tooneel, doch ook deze S E T  kond n i e t  berustex 
de beweging houden, met het  gevolg, dat  i n  Deceiaber 1931 werd op- 
ger icht  : 
de NATIONX-SOCISTISCHE NEDm2JDSCEIF: ,;RDEIDERS P:,.RTIJ (N.S.N.A.P. 1, 
opgezet geheel i n  navolging van de N.S.;.:..?., de z.g, " Nazi-parti j"  
van Hi t l e r  i n  Duitsckland. Het programna r i c h t t e  z ich  op de germaansche 
gemeenschapsgedachte en was oorsproakelijk anti-semitisch en bestreed 
het  groot-kapitalisme ( t r u s t s ,  bmken, beurzen, grootwarenhuizen, enz.) 

Naast Adelbert WIT ,  als voorzi t ter ,  fungeerde aanvankelijk als 
sec re t a r i s ,  de eigen?-ijke ini t ia t iefnemer : Dr.  E. Ridder -ren R I s p i R D ,  
geboren 30 October 1899 t e  Banjoenas, wonende t e  <s-Gravenhage, t e r w i j l  
voorts meerdere personen van twijfelacht ige reputa t ie ,  als Louis 
Frederik SI;EBos, geboren 16 Februwi 1896 t e  !!iamond en de bekende, in 
een bruine monnikspij door het land trekkende Adam ( ten rechte  : Jacob 
P i e t e r )  
aansloten. 

A h  o f f i c i ee l  s t r i jdorgaan verscheen 
s lechts  een 10-tal  n m e r s  is verschenen . 

Nog i n  Februari 1932 ontstond ook i n  deze organisat ie  ruz ie  en 
verdeéldheid. E r  ontstonden twee o rgmisa t i e s ,  d i e  z ich beiden noemden: 
Nat.Soc.Ned.Arb.Partij, de eeìis onder Adelbert S E T  en diens mede- 
stander Dirk FOP&&, geboren 51 Januari 1886 t e  Delft ,  de andere onder 
D r .  E. Ridder van RIPF'ARD: Jhr. C. van 30SE, J-B. €Ui.kY, alias van XEIVPEN, 
en f b e r t  DE JOODE ( z ich  noemende iiibert van W f L m N D  1. Het orgaan 

de NED3RLlNDSCHE C O R F O R f ~ T I h ? ~  S T r , r r S ~ ~ ~ ~ I J ( N , C , S . P . ) .  

in een zich buiten 

U G ,  geborer. 6 Juni 1893 t e  Amstardam, zich b i j  de p a r t i j  

Het Hakenkruis I ' ,  wearvq 

van - 
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de laatstbedoelde organisatie, heette I' De Nationaal Socialist", 
waarvan echter tot November 1932 slechts vier mmmers verschenen. 

partij in 
tevens terug kwam van zijn afwijzend3 houding tegenover de joden, 
te laat echter, want voornamelijk het an-Ci-Semitische standpunt van 
deze nieuwe beweFing was aanleiding geweest tot groot protest en 
heftige tegenwerking. 

gaf Adelbert SLZT het op en verdween de 
N.S.P. van het tooneel. De laatste &kenkruis verscheen 15 Juli 
1932. 

Na eenigen tijd wijzigde Adelbert SMIT den naam van zijn 
de : NATIONAAL SOCIALISTISCHE PARTIJ .(N.S.P-), waarbij hij 

Eenige maanden dat.rna 

Ook met de andere N.S.N.A.P,, de groep Bidder van FiEPAFXJ - 
Van WAT!?XL,AND , giEg het niet goed, waarscllijnlljk wel als gevolg 
van de anti-semitische en sterk pro-Duitsche gezindheid van Dr, van 
RAppARD. Deze was zeer bevrie..d met Oscar FLEIScllMA", denoffirieeien 
vertegenwoordiger van de Hitler-partij voor Nederland en Vlaanderen. 
Hij maakte medio 1932 met Van W A T E R W  ( toen partij-voorzitter) een 
reis naar Duitschland, na welke reis hij, zeer onder den indruk van 
den sterken groei van de Hifler-partij, zich moet hebben uitgeiaten, 
dat het zijn wensch was, dat Nederland zou worden een Duitsche fascis- 
tische provincie . 
aan de buitenwereld niet vee1 bekend werd, doch tom in Eovember 1932 
de A.N,F.B. geheel dreigde ui$eec te vallen, Lwam ook hier weer eenige 
opleving. Uit diverse courenfenberichten Sieek Sat een groep ondw 
leiding van Albert vsn WA!FERUNE f de JOGDE i, äie zich had afgescheiden 
van Dr.  Ridder van FWPJUW, welke groep echter nauwiijks eenige tien- 
tallen leden omvatte, besloten had d m  n a m  te verJnd.eren in : 
NATIONAAL SOCIALISTISCHE PARTTJ (NaS.?, ) a  Dit is dus een andero orga- 
nisatie onder denzelfden naam dan die van Melbert SiKM'; die inmiddels 
was opgeheven. Tevens werd besloten h3f anti-sexnitismi in het beginsel- 
program te schrappen. 

Op 17 December 1932 hield deze N.S.P. haer eerste Congres te 
*+Gravenhage, onder leiding van Albert van WATERLUW, P.J. SObiEFl 
en A.F. SCHOUTEN . 

Ook in deze K.S.N.A.P. kwam spoedig scheuring, hoewel ilaaman 

Dr. E. Ridder van RiPPAEüI stond echter buitan dit alles en hand-. 

Hij deed in de nieuwsbladen mededeeling, dat de oude N.S.N.b.F. 
haaft nog steeds de op zijn initiatief in December opgerichte N.S.1J.b.P. 

nog steeds bestond en niets uitstaande heeft met de heeren Van WATER- 
LCND C.S. Tevens dat van naamsverandering of van schrapping ven de 
anti-joodsche clausule geen sprake was. Tevens meldde een advertentie, 
dat ZOU zija verschenen het nummer 5 van het blad 
Socialist I*, Strijdblad van de N.S.N.LP. onder redactie van Dr. E.H. 
van REsPlisID . 

De Nationaal 

Middelerwijl was beg!.n 1932 een nieuwe schakeering van de 
Nationaal Socialistische gedachte tot !.even gekomen, en wel : 
de NATION;I~-SOCIfiLISTISCHE EEWEGING ( N.S.B. ) onder leiding van Ir. 
li.~L MUSSERT, hoofdingenieur bij de Prov. Waterstaat te Utrecht en van 
den heer Van der VOORT van ZIJ?, Burgemeester te Ifaarttnsdijk. Or- 
gaan : I* Volk en Vaderland ?*. 

Het beginsel-programma van deze IS beweging *' luidt : 
"Voor het zedeiijk en lichanelijk veizijn van een volk is 
noodig een krachtig staatsbestuur, zelfrespect van de natie, 
tucht, orde, solidariteit van alle bevolkinasklassen en het 
voorgaan van hei. algenieen [ nationaal ) belang boven het 
groepsbelang en van het grcepsbelang boven het persooriïi jk 
belang I'. 

Zonder -- 
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Zonder verder op het programia in te gaan moge nog worden 

opgemerkt, dat wordt voorgestaan een krachtige toenadering ten 
opzichte van de Vlaamsche beweging, instelling van den corpora- 
tieven staat in navolging van het Italiaansche voorbeeld, niet 
=ti-Semitisch, doch dat overigens zeer veel is overgenomen uit 
het progranma van Hitler in Duitschland. 

In tegenstelling met andere fascistische orgdisaties wordt 
in het progrma en de toelichting daarop, het Koningschap niet 
genoemd, noch de eisch gesteld, dat Nederland zal blijven voort- 
bestaan onder het Huis van Oranje. Het progrma zegt alleen : 

"dat omtrent het Hoofd van den Staat, de Rljksvlag en 
het Rijkswapen, geen mededeelingen zijn gedaan, Omdat 
deze onaantastbare symbolen der natie boven discussies 
verheven zijn ". 

Erkend moet worden, dat de beweging in meerdere plaatsen van 
ons land een vrij sterken aanhang heeft gekregen, evenwel voor- 
namelijk onder de intellectueelen en beter gesitueerden, die v66r 
deze crisis-ti jden zich weinig voor het landsbestuur (''de politiek") 
interesseerden.In meerdere garnizoensplaatsen schijnen vele offi- 
cieren en beroepsondero~ficieren te zijn toegetreden. Van een tot 
zich trekken van zelfs een klein deel van den arbeidersstand, zoo- 
als dat Hitler ten deele in Duitschland wel is gelukt en wat toch 
onvermijdelijk zal zijn, vil men met al de mooie plannen betreffende 
de volkshuishouding en de sociale voorzieningen van deze Nationaal- 
Socialistische beweging eenig succes hebben, is bij de Mussert- 
beweging nog weinig gebleken . 

Tenslotte dient nog te worden opgemerkt, dat ia de tweede helft 
van 1932 pogingen schijnen in het werk te zijn gesteld om te komen 
tot een fusie van verschillende fascistische organisaties. Voorals- 
nog zijn deze afgestuit op de afwijzende houding van J.A. BAAFIS . 
afdeeiing van den A.N.F.B. waarschuwde Baars nog met nadruk tegen een 
fusie met de Nationaal-Socialisten . 

Op een op 2 Januari 1933 gehouden vergadering van de Haagsche 

O W Z I C H T  OVER DE LINKS-BEWEGING m- Xi3IJER.T.AND . 
I. A. De " SOCLVS DEMOCEITISCHE IJiBEIDXRS P:lffpIJ . (S.D.b.P.) 

Het einddoel van de S.D.L.P. is het brengen van het socialisme. 
Hierin verschilt zij niet van de Comunistisohe Partij. De S.D.L.P. 
houdt echter vast aan de democratie, terwijl de Corn. Partij de 
democratie verwerpt en de "dictatuur van het proletariaat It daarvoor 
i n  de plaats stelt. 

Op 1 October 1932 bedroeg het aantal leden der S.D.A.P. 80973 
tegen 78925 op 1 Januari 1932 . 

De actie van de S.D.A.P. was in 1932 meer revolutionnair, dan 
men in de voorafgaande jaren van haar gewend is geweest. Verschillende 
betoogingen werden door de leiding georganiseerd. De heerschende crisis 
en vooral de vrees voor uitbreiding der dissidente 'I Onafhankelijke 
Socialistische Partij 
aan deze meerdere actie niet vreemd. Door den Voorzitter der S.D.A.P. 
is echter in December 1932 in een openbare debatvergadering te Enschede 
verklaard, dat van een waarachtig revolutionnair sentiment bij de 
mssa, noodig voor"het socialisme Nu 'I, niets te bemerken viel. Aan- 
&enomen mag worden, dat de leiding der S.D.A.P. deze vermeerderde 
straatactie noodig acht, om de leiding over de haar volgende mssa te 
behouden en om aan die massa gelegenheid te geven te uiten, wat er in 
har leeft. Een soort veiligheidsklep dus. Meerdere beteekenis hoeft 
deze actie niet. 

(O.S.P.) ten koste der S.D.A.P. is stellig 

De - 



. 

'- 11 - 

De leiding van de S,DAP. berust bij het PIIRTIJBES~, be- 
staande uit 14 leden, waarvan ö het aagelijksch bestuur vormen. 
Een dezer 6 leden is de Partijvoorzitter J. OUDEGEEST, kantoor- 
adres Tesselschadsstraat 31 te Amsterdam, waar het secretariaat 
der partij is gevestigd, Secretaris-Penningmeester der partij is 
C. WOUDEJTBERG * 

De S,D.A.P. is - evenals de socislistische partijen van andere 
SOCIALISTISCHE M:3EïDERS INTZRNALïONiU.3 . (S.A.I. ) 
De S,A,I. is dus >.et centrale pmt, van waaruit de internatio- 

nale politiek der socialistische partijen wordt geleid. 
De S.A.I. heeft haar zecel te Z'ürich, Ottikerstrasse 24. 

Friedrich ADïER ie de leider van het secretariaat der S.A.I. 
De onderverdeeling der S.D.A.P. is als volgt : 
De kleinste eenheid is de ILFDEELING, meestal samenvallende met 

het grondgebied van een gemeente. îimsterdam telt echter 13, Rotterdam 
9, Den Haag 9 af5eelingen en hebben voor de leiding der geheele ge- 
meente een FEDHULTIX-BESTUUR. 

Op 1 Juli 1932 bedroeg het aantal leden te : 
lunsterdam 13384 
Rot terdam 6?32 
Den Haag 6126. 
Ten slotte zijn er nog de I' Gewestelijke Besturen 'l. De gewesten 

laden - aangesloten b;j de : 

vallen samen met het gebied der provincies, met uitzondering van 
Noord-Holland, dat in een gewest NCORD en een gewest ZVm is ver- 
deeld. Tesamen dus 12 gewesten. 

Organen van de S.Dd ,P. : "De Sociaal-Democraatql, weekblad. 
"Het Volk 'I, Dagblad met de weekbladen 
"Notenk,-aker" en de 'Troletarische Vrouw " 
TToorwaarts " , Dagblad. 
"Tijd en Taak", religieus socialistisch 

'%'_alistische Gids I', Maandblad. 
we~k3lad. 

Op zuiver politiek gebied hangen net de S.D.A.P. nauw samen : 
De " Bond van Sociaaldemocratische Vrouwenclubs 

Voorzitster :hl.Wibaut-Berdenis van Berlekom 
Secretaresse:Mv. E. Ribbius Pelctier. 

De "Bond van Sociaaldemocratische Studentenclubs " 

Verder bevindt zich te Berlijn een : 
Sociaal Democratische Persdienst met voor Nederland een bijkantoor 
te hterdam onder redactie v a  Otto BURGEMEISTER . 

De fractie der S,D.A.P. in de Tweede Kemer der Staten-Generaal 
te-. 24 leden ( op een totaal aantal kamerleden van 100). Leider der 
kamerfractie is Ir. J.W. LL~APDLI te Is-Gravenhage. 

(OP een totaal van 50 leden.: 
In de Eerste Kamer der Ststen-Generaal telt de S.D.A.P. 11 leden 

I.8. De 91 MOD3R3T VAKB3VEGING 'l. 

Is de S.D.A.P. een politieke partij met een politiek doel, zoo 
heeft de moderne vakbewegirig w t  ta& i' binnen het raam der kapita- 
listische samenleving economisch het lot harer leden te verbeteren. -- -- 

De moderne vakbaweging is beliclaamd in het 
NEDERLJuBCII VERYOï?JTJ van VXVEIOD3hTGINGEN. (N,V.V. ) . 

De - 
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De zetel van het N,V.V. is ;nustel 224 te Lmsterdam. 
Voorzitter : E. WPERS, wonende te Bloemendaal , 
Secr.-Penningmeester: S. DE L', BELLL Jr. 

Tusschen S.Dn3.P, en N.V,V. bestaat een nauwe samenwerkinn. -. 
belichaanad in den : 

SZ- EuuJ) UIT NOV.V. en S.D..LP. 
Voor het jaar 1932/1933 treden op als voorzicter van den Uge- 

~ - 
meenen Raad J. Oudeget?st en als Secretaris S. de la Bella Jr. 

Ledental N,.V.T. Dit bedroeg op 1 October 1932 333.932. 

Ter vergelijking met Uet ledental der andere Nederlandsche Vak- 

- 
centrales diene het navolgende staatje . 

Ledental op 1 Januari 
1932. 

N.V.V. ...................*........ ....... 271.000 315.000 
R. K. W. (Rooms ch-Katholiek Werklieden Verbond) 145. e90 176.650 
C.N.V. (Christelijk Nationaal Vakvvsrbnnd 1 80.300 101.450 
N.V.C. (Neutrale Vak Centrale ) 40.600 45.900 

N.S.V. (Nederlandsch Syndicalis.Lisch Vakverbond) 
2.250 2.650 

Niet bij centrale amgesloten 117.900 117.800 

- 1931. - 

N. iLS .  (Nationaal hrbeids Secretariaat ) 1ö.950 20.200 

Organen  an het N.V,V. : '! De Stri:d It (weekblad) 
if DQ Vz'rbeveging " (maandblad) 
u De Propagandist '' (maandblad voor het 

Zuiden. ) 

In de organisatie van het N.V.V. is een verticale en een horizon- 

In de eerste plaats zijn er de ?' vakbonden ' f t  welke landelijke 

In de tweede plaats zijn er de I' bestuurdersbonden " (B.B. samen- 

tale lijn te onderscheiden. 

organisaties zijn met plaatselijke afdeelingen. 

gesteld uit de besturen van de plaatselijke afdeelingen der landelijke 
vakbonden. 

Dezelfde twee lijnen zijn te onderkennen in de internationale 
organisatie der moderne vakbeweging. 

In de eerste plaats zijn er de " Internationale Beroeps Secre- 
-.I- tariaten". Hierbij zijn de moderne bonden van a1-e landen voor een 
bepaald vak aangesloten. Deze vf I.B.S." zijn uiteraard niet uitsluitend 
in Nederland gevestigd. in Nederland bevinden zich de navolgende : 
Internationale Trauspsr5arbeiders Federatie . ( I T.F. ) *- - 

Zetel : Vondelstraat 61 Amsterdam. 
Secretaris-Generaal : Edo FIMmN . 
Secretaris : N. NaT"S . 

Internationale Vereinigung der Fabrikarbeiterverbände . 
Zetel : Süadhouderskade 65, Lmsterdam 
Secretaris : K. DE JONGL . 

- 

Internationaal I Beroepssecretariaat der onderwijzers . 
&?ernationaal Verbond van Emiels- en Kantoorbedienden en Technici . 

Zetel : Heerengracht 56, kmsterdam 

Zetel : Paulus Pottsrstraat 9. Amsterdam 
Secretaris : G,J.A. SET Jr. 

In - 
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In de tweede plaats ( doch in mszen de beîangrijkste plaats) 
i n  er het : 
~~ -- ~~~ 

Internationaal Verbond van Vakvemnigingen 
Hierbij Zion. alle moderne vakcentrales, dus m k  het N.V.V. 

I.V.V. ) - 
aangesloten. In totaal 30 vaiccentralcs in 29 landen ( 4 werelddeelen). 
Verder zijn >ij het I.V,V. 6angeslot~n 29 Internationale beroeps 
secretariaten. 

De zetel van het 1.V.V; is te Berlijn, K6penickerstrasse 113. 
Algemen Secretaris is Walter .3CHEWTEïS . 

I C. VEfülZFS 0RG;rNISíiTIES OP S O C E L & D E M O C I S ~  GRONDSLìG 

N.V. Drukkerij en Ui tgevernmaatschappy "-D~hbeiderspers", 
Hekelveld 15, kusterdam 

Instituut vrgr i~beidersontw~~eling, Secretarieat, Tesselschade- 
straat 31, lunsterdam. 

Orgaan : " De Toorts " 
Bet instituut heeft zijn eigen filmdienst (F.I.V.A.O. 1; verder 

zijn erbij aangesloten '' De Natuurvrienden ",'?)e Nederlandsche A'- 
beiders Reisvereeniging " en een kunst-organisatie . 

De Arbeiders Jeugd Ct-itrele -- ~- " ( L. J.C. ) 
Zetel : Reguiiersgracht üü, Amster&im. 
Voorzitter van het Hoofdbestuur : Koos VORRINK. 
Secretaris van het HoofdSeetLiur : Klahs TOORNSTRA . 
In het Hoofdbestuur heaft zoorrei ds S.DOA.P. als het N.V.V. een 

vertegenwoordiger. 

Bij de LL. J.C. zijn aangesloten de : Roode Valken I' 

Aantal leden in totaal op 1 Augustus 1932 11.156 . 
Organen : "Het jonge Vo?ks', tvDB Wiekslag", 'I De Kern", " De b i -  

doorn ?' on " Het Signaal ". 
I- "Vereeniging - van Arbeiders Radio -hteurs I'. ( V.A.R.A. ) 
Zetel : Heuvellaan 33/35, Hilversum. 
Voorzitter van het Hoofdbestuur : A. de VRIES . 
Secretaris van het Hoofdbestuur : G.J. SmERTBROEK . 
In het Hoofdbestuur heeft zoowel de S.D.B.P. als het N.V.V. een 

vertegenwoordiger . 
Orgaan : i' De Radiogids I' . 
Stichting 'I Troelstra-Oord ", Loenenscheweg, Beekbergen. 
Ten slotte nog eenige tooneel- en muziekereenigingen op siciaal- 

democratischen grondslag , 

LD. AFWXB3-ORWLSATlE5 e 

In navolging van de in Duitschland en Oostenrijk bestaande orga- 
nisaties " Arbeiterwehr ' I  en mede in verband met de houdinn,welke doOT 
de diverse fascistische o:ganLsaties tegen de socialistische beweging 
werd aangenomen, vocd medio December 1930 de oprichting plaats van de : 
3Taganda Club tot vorming van een Vredesnicht der Moderne Arbei- - dersbeweging 2;. 

I, 
___ 

d Ondanks 
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Ondanks het feit, dat het P.B. der S.D.A,P. en ook de lei- 
ding van het N.V.V. 
=isatie geen behoefte bestand, werd niettemin op 17 Juli 1931 

consolidatie van de c u b  besloten en#de naam veranderd in 
dien van : "NEDERLANDSCHE ARF3EIDERS 'TREDESWACHT "(N.R.V.W. ) ,onder 

verklaardea, dat aan een dergelijke orga- 

~ 

v/illem 
J~~~~~ Willem BROMEX, &eboren 1.10.1911 te Amsterdam,:vonende Amst erdam. 

,Jan mening te zijn, dat aan een orgmisatie als leze N.A.V.W. geen 

in de beweging te =kennen. 

eerste nummer December 1931 verscheen onder redactie van August 
Heinrich Daniël RIJLhlLRSUU, gehoyen 31.1.lC07 te Amsterdam,wonende 
Henriette Ronnerplein 9.11. te -4m&,erdam. ( Z e  ) 

Als gevolg van meeningsverschillen van principiee2:an aard,ont- 
stond in de bestaande N,S,V.W. oneenighid,aelke een scheuring ten 
gevolge had. 

wonende te Breda, op 24 April 1932 te Amsterdam esn nieuwe organisatie, 
eveneens genaamd 'I NEDERLANDSCHE: ARBEIDERS 7REDESVIACFI' "(NLA.V. 
sticht. 

dat : 

geboren 20,12.1888 te Amsterdam,wonende Amsterdam, 

Ten apzichte van deze organisatis bleef het P.B. der S.D.A.P. 

behoefte bestaat om haw als esn officieele instelling 

Het orgaan van de N.A.V.W. is :" Kamerosdschap17, waarvan het 

Naast de bestaande N.A,,V.W* werd, onder leiding van W.A. WOUT, 

ge- 

Na wijziging van Statuten, mz.  verklaarde het P.B. der S.B.A.P., 

"Nu de Nederlandsclle Azbeikrs Vredeswacht haar statuten 
heeft Veranderd en haar organisatie iedervkarakter van 
en tedere gedachte aan gewaprnde meermacht heeft ontnomen, 
bestaat er voor hei. Partijbestuur geen enkele rede- voor 
eenige verbodsbepaling ten aanzien  an het lidmaatschap van 
deze vredeswacht. 

gekleed gaan, voor de beweging niet noodzakelijk en haar 
nut twijfelachtig. 

van onze sociaal-democratiscbe beweging is er evenmin als om 
haar te verbieden 

Het PaS. acht 3811 vredeswacht, wier leden in uniform 

Reden om haar te erkennen als een officieel onderdeel 

Medio Juli 1932 werden tusschen de v~rtegenwoordigers van deze 
NAV. ender leiding van WOLFF en de Socialistische Anti-Oorlo&- 
Liga, onder leiding van Maurice NAESSENS, secretaris van de arron- 
disseinent Federatie der Belgische werkliedenpartij, voorloopige be- 
sprekingen gevoerd over de stichting van een Socialistische Anti- 
Oorlogs-internationale . 

Ingevolge deze besprekingen werd op Zondag 4 December 1932 te 
'S-Gravenhage een congres gehoudea van de N.A.V. en werd daar be- 
Sloten zich aan te sluiten bij de Socialistische Anti-Oorlogs-Liga 
en haar naam te veranderen in dien van : 
LIGA IN mmL4ND 11. 

In prancipe werd besloten leden van een de moderne arbeiders- 
beweging vijandig gezinde organisatie ( bedoeld wordt O.S.P. en C.P.H. ! 
niet toe te laten. 

Bestuur : 
Voorzitter : W.B. WOLFF, Ooievaarstraat 17 te Breda . 
Secr.penningm. : August Heinrich Daniël RIdZAARSDAJd 

is het maandblad I' Neen ' I ,  ma&rvm verantwoordelijk redacteuren zijn 
Voor België : 

SOCIALISTISCHE: ANTI-OORLOGS 

Het orgaan van de Internationale Socialistische Anti-Ooriogs-Liga 

F. LONGVIILX. Arbeidershoogeschool ,Waterloosche Steenweg, Ukkel- 
Brussel. 
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Voor Nederland : 
W.A. W O W ,  Ooievaarstraat 17 te Breda . 
Het Algemeen Secretariaat der Liga is gevestigd bij M. Nmsms, 

D~ Dyserlei 13 te Amtwerpen. 

~oc~ISTISCIB ARJ3EIDEFS AFVEER ORGANISATIE . (S.A.LW.0. ) 

Hoe groot de verdeeldheid op dit terrein is moge blijken uit 
het feit, 
van modem-georganiseerde arbeiders te 's-Gravenhage medio Augustus 
193:: is o;>gericht de S m A A W C O .  

verdere eigendomer, der S.D.A.P.; N.V,V.; A.J.C. en V.A.R.A. te be- 
schermen tegen personen en organisaties, die hun trachten schade 
toe te brengen in een oneerlijken politieken strijd. Leider is : 
L. KEIZER, Blaricumscheplein 21 ts Is-Gravenhage. 

t e  is-Gravenhage, Bureau S.A,A.W.O., Den Haag, waar iederen Vrijdag- 
avond van 8 - 9,30 uur inzage van de statuten is te verkrijgen. 

dat naast d4 hiervoor geno?mde organisaties op initiatief 

Deze organisatie stelt zich ten doel de leden en gebouwen en 

De zetel van deze organisatie is gevestigd in het Volksgebouw 

De officieele aan de S.3,k.P,, ondergeschikte afweerorganisatie 
is die van de 'I ROODE 
Jan VORRINK, geboren 7 Jun; 1891 te Vlaadingen, 
trad bij gelegenheid ven de groote demonstratie der S,D.iLP. en N.V.V. 
op 8 November 1932 te 's-Gravenhage. 

WACHTCN I', welke onder leiding van Jacobus 
voor het eerst op- 

11. A. De 'I O N l W I L I J K  - SOCLLLISTISCHE PSTIJ. (0.S.P.) 

Deze partij is 28 Maart 1932 te Haarlem opgericht. De leiders 
en een deel der leien behoorden tot dat tijdstip tot de oppositie in 
de S.D,B.P. Deze leiders werden door het congres der S.D.B.P. - dat 
terzelfder tijd te Haarlem plaats vond - geroyeerd, met als gevolg de 
oprichting van een nieuwe aartbj, de O.S.P. 

I n  de stichtingsvergadering werd een voorloopig partijbestuur 
gekozen met Edo FIMEJEN als le Voorzitter. FIMMEN bedankte op 2 LUgustUS 
1932 als Voorzitter en 1' :er als lid " in verband met zijn werkzaamheden 
als Secretaris-Generaal der I.T.F." 
bedanken gedwongen is geweest. 

te Lmsterdam werd een definitief partijbestuur gekozen met P.J. 
SXMDT als Voorzitter en J. de KADT als secretaris. Bezoldigde propa- 
gandisten zijn R. STE"[JIS en K.R.L. STLG . 

Aangenomen mag worden, dat dit 

Ter gelegenheid van het eerste congres ( 27 en 28 August l i s  1932 

Het voornaamste verschil tusschen de S.D.A.P. en de 0.S.P. is 
wel gelegen in de opvatting betreffende het tempo, waarin het eind- 
doel - het socialisme - kan worden bereikt. De leiding der 0.S.P. 
=eent,dat de tijd rijp is om aan het kapitalistische stelsel een 
einde te maken en het socialism.: te brengen, vandaar de leuze :" Het 
socialisme NU I'. De ieiding van de S.D.A.P. daarentegen meent, dat de 
tijd daarvoor aïlemj.net rij? is . 

Ledental : Kort na de oprichting bedroeg dit op 1 April 1932 
4219 verdeeld over 58 afdeelirgen. Op 24 December 1932 bedroeg het 
7027 verdeeld over 120 afdeeiingen. 

OrEanisatievorm der parti: : Deze is geheel gelijk aan die van 
de S.D.L.P. 

Orgaan : 
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Orgaan : '' De Fakkel". Redactie :J. de &at; P.J. Schmidt en F. 
van der Goes. 

Het orgaan verscheen aanvankelijk 1 mal per week, daarna 
sedert 10 Mei 1932 2 maal per week en ten slotte sedert Z October 
i932 3 maal per week. 

00 1 April 1932 was het aantal abonnees 8462. De geheele 
oplaag-bedroeg 1 Juli 1932 

tot F. 1,95 per kwartaai ais gevolg v m  een schuld van F. 4500.-- 
bij den dzukker Mulder &Zoon, Elandsstraat 169-173 te lunsterdam. 
De oplage daalde dientrngevolge tot 10.000 exemplaren, welk aantal 

staat voor de helft uit abonnementen en voor de helft uit colpor- 
tagenmers . 
Internationale verbinding 0,S.T. 

16- tot 18.000 exemplaren. 
Op 1 October 1932 werd de abonnements?rijs verhc',gd van F. 1,-- 

1 December 1932 wederom to: 12.500 was gestegen. Deze oplage be- 

De O.S.P. is door den voorzitter P,J.Schmidt vertegenwoordigd 
in de " internationale Contact Commissie >I, welke in een op 5 en 6 
i;ei 1932 te Berlijn gehouden conferentie is gevormd. Behalve Schmidt - -  
hebben in deze commissie zitting : 2 vertegenwoordigers van de 
Independant Labour Party (Mgeland), 1 vertegenwoordiger van de 
Noorsche - en 1 vertegenwoordiger van de Duitsche oppositiepartij. 
1I.B. DE JEUGDBEWEGING I~ hCI;"EEì DE O.S.P. 

De O.S.P. is er niet in geslaagd een jeugdbeweging te vormen, 
welke zoo nauw aan haar is verbonden als de A.J.C. aan de S.D.A.P. 
De stichting van de O.S.P. heeft echter royementen en vrijwillig 
heengaan van lede2 veroorzaakt in de A.J.C. alsmede de stichting van 
twee nieuwe jeugdorpnisaties, welke geacht kunnen worden verwant te 
zijn met de O.S.P. Deze zijn : 

lo. Het SOCLE,ISTISCH JEüGD V B B O N D  . ( S.J.V.) -- 
Naar aanleiding van het feit, dat het Hoofdbestuur van de 

A.J.C. in zijn vergadering van 8 Mei 1932, in verband met de in een 
vijftientai afdeelingen ontstene moeilijkheden, veroorzaakt door de 
ovichting van de O.S.P., besloot : 

*'nadrukkelijk te verklaren, dat het lidmaatschap van de 
A.J.C. onvereenigbaar I s  met dat van een andere politieke 
partij dan de S.D.A.P." 

werd op 18 Juni 1932, na een gehouden conferentie te Utrecht, opge- 
richt het S.J.V. 

16 verschillende piaatsen van het land. 
De oprichtingsvergadering werd bijgewoond door 114 personen uit 

Veertien plaatsen sloten zich bij het S.J.V. aan. 
Het S.J.V. , dat politiek onafhankelijk is, heeft zich tot taak 

gesteld om naast en tegenover de andere socialistische jeugdorganisa- 
ties een zoo groot mogali jk dael van de arbeiders jeugd te organiseeren 
voor den strijd van de arbaidersjeugd; voor het program en hen op te 
voeden en te scholen tot bemte ac:ieve revolutionnaire socialisten. 

Johannes hiûLENLR,geSoren 7.11.1905 te Leiden,wonende Den Haag, Voor- 
zit t er ; 
wilheq Carl ANDRIESEN, geboren 17.6.1909 te Rotterdam, wonende 
"d~~eTstraat 
Jacobus Johannes van %LiRUfvT, geboren 2.8.1911 te Amsterdam, Wonende 
Trasvaaïstraat 78 te 
Jan 

Het centraal bestuur wordt gevormd door : 

7 

50 :e irrasterdou., secretaris ; 

imterdam, Penningmeester ; 
KOOMEN, redacteur, wonende te Delft. 

Het - 
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Het ledental bedraagt thans ongeveer 300 . 
Het orgaan van het S,J.V. is de " Roode Teugd " en verschijnt 

om de 14 dagen. Het eerste nummer v a  dit orgaan verscheen op 14 
Juli 1932. Redacteur is : Jan KOOMEN te Delft ; 

Aciministrilteur is: J, J. van ILLiRG3M, voornoemd . 
In een oproep gericht tot de leden van de 0.a.P. wordt een 

,verzicht gegeven van den algemeenen toestand van het S.J.V. en 
3econcludeerd, dat : 

'Tiet S.J.V. log slechts een kleine groep revolutionnaire 
arbeidersjeugd is me3 zeer geringe middslen en geplaatst 
voor groote opgarlen met e m  zee van moeilijkheden ". 

20. De SOCIALISTISCHE BRBEIDXBS JXUGDBENF,GIXGT*. - ( S.A. J. ) 
e 

Naar aanleiding van het besluit van het Hoofdbestuur vali de 
;L.J.C., genomen in zijn vergadering van 8 Mei 1932, ingevolge waar- 
van 21 leden van de Potterdamsche A.J.C.-afdeeling,wegens het geven 
v a  niet te dulden tegenleiding, werden geroyeerd, werd op Zondag 22 
Mei 1932 te 's-Gravenhage opgericht de S.A.J. 

Het aoel der S.A.J. is : 
"De algemeene opvoeding en ontwikkeling inbegrepen delichame- 
lijke opvoeding van haar leden; 
Inzonderheid wordt beoogd een meer directe voorbereiding 
tot het actief en doelbe-ust deelnemen aan de maatschappe- 
lijke taak der arbeidersklasse, zooals deze belichaamd is 
in de moderne vaisbeweging en de socialistische parti jen. 
De S.A.J. zal geen enkel organisatorisch verband aangaan 
met eenige politieke partj j. 
De leden der S,A,J. zullen, indien zij den betreffenden leef- 
tijd,om lid te kunnen worden van een politieke partij, hebben 
bereikt, zelf nitmaken , van welke politieke partij zij lid 
wenschen te worden. 
De S.A.J. zal zelfstandig stelling nemen !n politieke en 
naatschappeli jke maagstiikken. 
De S.A.J. beschouwt het als &én harer voornaamste opgaven, de 
eenheid te bewerkstelligen tusschen do diverse stroomingen 
in do socialistische jeugd-oi.ganisaties v7. 

hvanke1i:k werd verondersteld, dat äe S.A.J. de organisatie voor 
jeugdbeweging van de 0,S.P. zou zijn. Later is gcibleken, dat het 

juist de afdeel'ngen Rotterdam en Den Haag van de S.A.J. waren, welke 
OP de stichtingsconferentie van het S.J.V. zich daarbij niet aansloten. 

De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het feit, dat hoezel 
het S.J.V. 
werking met de 0.S.P. verkïaarde, teneinde den strijd voor zijn jeugd- 
Program en tegen het militarisme en fascisme met succes te kunnen voeren. 

hthur 

zich politiek onafhankelijk verklaarde, het zich v66r samen- 

Het adres van het SecreTariaat van äe S.A.J. is gevestig6 bij : 
KOHL, Nic. Beetsstraat 17,Rotterdam West.4. 

11. C. De " SOCIALISTISCHE A F V W L (  S.A.W.) 

De plannen tot 3prichting van de Socialistische Afweer (S.A.W.) 
werden op het congres van de O.S.?,, gehouden op 27 en 28 Augustus 1932, 
ter sprake gebracht. 

aangegeven, n.1. : 
De S.A.W. zal moeten werken ig de richting a l s  door het P.E. is 

"Om actie te voeren tegen oorlog, fascisme en tegen iedere 
kapitalistische politiek en  om in die mtie de partij en de 
arbeidersklasse te beschermen tegen iedere brute geweldenarij". 

Met betrekkina: tot den organisatievorm werden de ofdeelingsbesturen 
in 
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in yennis gesteld met een door een conunissie ontworpen reglement, 

tober 1932, werd goedgekeurd . 
in vijf divisies, n.1. 

in de vergadering van het P.B., gehoufien Op 29 en 30 Oc- 

In dit reglement I s  o.a. bepaald, dat het land verdeeld is 

le divisie : Noord-Holland, 
2e divisie : Zuid-Holland en Zeeland, 
3e divisie : Grolingen, 
4e dlvisie : Friesland, 
5 3  divisie : Gelderland en Noord-Brabant . 
V3or's is bepaald, dat voor plaatsen : 

a. waar 25 of minder personon lid zijn " groepen " moeten worden 
gevorhd, met een Groepsleider aan het hoofd ; 

b. waar meer dan 25 leden zijn, vendels moeten worden gevormd. 
De Groepsleiders worden benoemd op een " vendelvergadering ", 

terwijl de benoeming van een vendel geschiedt door een speciaal 
daarvoor te benoemen I' vendelraad ". 
a. Roode ster Commandant , 
b. Roode driehoek Divisie-conmandant , 
C .  Roode cirkel Vendel-commandant , 
d. Roode staandstreep Groeps-commandant , 
e. Band met de letters O.S.P. leden , 
f. Staande streep met een 

Distinctieven zijn : 

doorvlochten It S I' Roode-kruisafdeeling. 
Al deze distactieven zullen aan of om den linkerarm worden 

gedragen. 
Als leider is aangemezen : 

Gerardus Adrianus van OORSCHOT, geboren 15.8.1909 te Vlissingen, 
wonende te Rotterdam. 

a. Juridisch Adviseur : Mr. Christina Anna de ZEZUW, geboren 

b. Technisch Adviseur : Ir. P. SCHUT, geboren 10.10.1901 te 

C. Militair Adviseur : ? 

Verder zijn benoemd een : 

22.8.1907 te Rotterd<m ; 

Ermelo ; 

De S.A.W. is aan het P.B. ondergeschikt a l s  politiek onderdeel 

Ten aanzien van de S.A.W. werd door den voorzitter, P.J. SCWOIDT, 
van de O.S.P. 

op het congres (24-25-26 Dec. 1932 ) medegedeeld, dat de voorberei- 
dingen in deze zoover gevorderd waren, dat met deze organisatie kan 
worden begonnen . 
11. D. De " O N B F _ ? I A N J K E  SOCIA;IS<mSC€E RADIO OMROEP " (0.S.R.O.) 

Naar aanleiding van het feit, dat de Vereenigingsraad van de 
V.A.R.A. in zijn op 16 en 17 Juli 1032 gehouden vergadering op voor- 
stel van het bestuur net op 5 na algemeene stemmen afwijzend had be- 
schikt op een d.ä. 22.4.1932 door het P.B. der 0,n.P. gedaan verzoek, 
om zendtijd aan de 8.S.P. ter  beschikking te stellen, werd op het con- 
gres van de O.S.P., gehouden op 27 - 28 Augustus 1932, het P.B. op- 
dracht gegeven om tot stichting van de O.S.R.O. over t e  gaan . 
uitvoering te geven aan het congresbesluit tot stichting van de O.S.R.0.; 
tot het benoemen van eer Advies-comissie, waarin o.a. werden benoemd 
P.J. SC"J? ; R.L. S T U  en J. VAZ . 

De taak der comissie werd in groote lijnen aangegeven en de 
comissie adviseerde uiianiem het P.B. : 
le. dat de O.S.R.O. moet worden gesticht ale een '' aanvullende 0mOeP"t 

i n  zijn vergadering ran 27.9.1932 besloot het P.B. der O.S.P. 

Ze. - 
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dat ten Spoedigste de noodige m a  regelen voor de stichting 
van de O.S.R.0, op die basis moeten wordea genomen ; 
dat overleg dient te worden gepleegd met de V.A.R.A. over 
gebruik van studio: enz. 
Het door de comissie ingediende rapport werd in een in het 

laatst van November gehouden P.B.-vergadering goed6,ekeurd en een 
poorloopig Hoofdbestuur met, P.J. SCHMíET als voorzlter en A.J.M. 
mT:ncH als secretaris benoemd. 

Het Secretariaat ?.s gevestigd : Lange Hilleweg 114.b. te 

Met betrekking to-; de 3.S.R.O. verklaarde de -artij-voorzitter 

3e. 

Rott 1:rCam. 

het congres ( 25 - 16 Dec. 1932 ),  dat de inlichtingen en be- 
richten uit de afdeslingen wel iets te wenschen overlaten . 
111. A. RFvOLlfpIONNAIR SOCIALISTISCHE PAFITIJ , (R.S.P. 

De Revolutionnair Socialistische Partij (R.S.P.) is op 4 Maart 
1928 onder den naam van Revolutionnair Socialistisch Comité opge- 
richt. Deze naam werd in den loop van dat jaar veranderd in dien ven 
Revolutionnair Soc-alistisch Verbond, welke laatste naam ingevolge 
besluit van de partij-confefentie van 3 Februari 1929 ten slotte werd 
veranderd in dien van Revolutionnair Socialistische Partij (R.S.P. ) 

De beginseloerlflaring min de R.S.P., aangenomen op de landelijke 
conferentie van 11 September 1932 bepealt, dat de bevrijding van de 
irbeidersklasse slechts het werk van de arbeidersklasse kan zijn. 

Zij erkent, dat in deze periode zocmin door enkele vak-actie als 
door parlementaire politieke actie belangrijke voordeelen voor de 
arbeiders kunnen woräec 'rerkregen. Desniettemin ondersteunt de R.S.P. 
den strijd der vakbeweging (N.A.S.) en maakt zij gebruik van de par- 
lementaire hulpmiddelen, doch zij wijst daarbij elke bestuurs-verant- 
woordelijkheid met ae meeste beslistheid af. 

van alle miädelen voeren. 

beorijdingsbeweging, die de belangen der werkende massa vertegen- 
woordigen en die den strijd voor de onmiddellijke onafhankelijkheid 
V a n  Indonesië op onverzoenlijke wijze tegen het Nederlandsche kapita- 
lisme voeren. 

Politiek, zooals die door de S.D.A.P., C.P.H., en O.S.P. wordt ge- 
voerd. 

De R.S.P. behaalde in 1929 bij de gehouden verkiezingen in 13 
kieskringen 21.768 stfmen. 

Het ledental bedraagt ongeveer 600, verdeeld over 23 afdeelingen. 
Het bestuur wordt gevormd door : 

smIEP, IIendricus Josephus Frenciscus Maria,geboren 13.5.1883 te 
Rotterdam,wonende Overtoom 468.111 te Amsterdam, voorzitter, 
zwmT, Simon ,geboren 12.2.1885 te Nieumer Amstem, wonende Orteliusstraat 
324.1. te Amsterdam, secretaris en 
DzmTRA, Gerrit, geboren 19.5.1891. te Hitzum, wonende Padangstraat 28 
te Amsterdam, pennin-ester. 

Het orgaan van de X.S.T. is It De Baanbreker ". Het eerste nummer 
van dit orgaan verscheen op 1 Mei 1928. De oplage bedraagt thans onge- 
veer 1600 exemplaren en het verschijnt eenmaal per week. 

Verantwoorrlelijlc redacteur is : H.J.F.M. SNEFVLIET. 
Administratrice is : DOüLN, Wemelina, geboren 26.10.1895 te 

Sappemeer, wonende Poramaribopiein ~S,ITI. te Amsterdam. 

Zij wil den strijd tegen fascisme en oorloygevaar met toepassing 

Zij ondersteunt den strijd van die krachten van de Indonesische 

Op politiek- en economisch terrein is de R.S.P. bestrijdster van de 
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De vakbeweging IVATIONAAL mBE:ZJS SECFETARLUiT *'(N.A.S. ) , 
welke de R.S.P. in haar strijd 0nder:;teunt en welke aan haar po- 
litiek ondergeschikt wordt gemaakt, is de oudste Vak-centrale 
van Nederland. 

van de kapitalistische productiewijze, overal waar die zich open- 
baart op economisch- en politiek terrein, is haar CJei. 

jaren in het N,B.S. op'mbaarden, heef? zij haar 5.g. "ongeaint 
clausule 1' niet kunnen huithaven.Deze clausule luidt : 

hun politieke- of godsdienstige overtuiging, kunnen 
leden zign 'l. 

Het behartigen van de brlangen der arbeiders door bestrijding 

Door de scherpe t 3gens-tellineen;.~elke zich gedurende de laakte 

'alle arbeidex en arbeid.sters in 1oondie.ist , ongeacht 

De diverse strcomicgen in het N,A.S, waren oorzaak, dat het 
ledental, dat op 1. Juli 1920 46.980 bedroeg, teruggeloopen is tot 
22.090 op 1 Mei 1932 . 
penningmeester is Cornelis KiTSZ, geboren te Amsterdam 13.3.1873, 
wonende Wingerdwe-, 77 te h t e r d m .  

28ste jaargang - 1 Januari 1932 - in een o?laag van 12000 exemplaren 
tweemaal per week is verschenen . 

Voorzitter van het N,4,S, is E.J.F.M. S m I E l ' ;  Secretaris- 

Het orgaan van het N.L.S. is w De Arbeid hetwelk ingaande zijn 

Redacteur is : H.Z.F,M, W-IET . 
111. C. N.A.S. JEUGDBOND -- . 

De Jeugdorgnnisatie van het N.A.S. en de R,S.P. is de op 28 
Januari 1927 opgerichte N.A.S. Jeugdbond . 

Het doel van den N.A.S. Jeugdbmd i3 : Algemeene revolution- 
naire propaganda [ in den geost van het N.A.S.) en eigenlijke vak-actie. 

Voor' de algemeene propaganda onder de ,jeugd ,?trijdf de bond voor: 
a. den zes-urigen arbeidsdag voor a119 jonge arbeiders beneden 18 jaar; 
b. Kosteloos vak-ondwwijs in werktijd ; 
C. 

d. 

e. 

f. 

Veertien dagen vacantie met benoud van loon en toeksnning van 
vacantie-toeslag ; 
Bescherming van de jeUgd tegen de gevolgei van voor de gezondheid 
schadelijken arbeid ; 
Bescherming van de jei@ in de machine-industrie door bijzondere 
veiligheidsmaatregelen ; 
Handnaving en uitbreiding van dis bepalingen der sociale Wet- 
geving, die op de jeugd betrekking hebben . 
Onder algemeene revolutiomaire pripaganda verstaat de bond ook 

het opwekken van miliciens tot sabotage en het voeren van revolution- 
naire propaganda in het leger, m t  het doel, om in dagen van mobilisatie 
de sabotage aan te kunnen wenden, om de wapens to leeren hanteeren, niet 
om ze te gebruiken tegen de mede-proletariërs, maar om ze te keeren 
tegen de bezittende klasse en de officieren. 

Het bestuur wordt gevormd door : 
Hendrik Theodoor van DRIESTEN, geboren 24.10.1911 te Amsterdam, WOAonende 
Overtom 468,111 te Ams-ter.lam, voorzitter ; 
willem Theodorus SCFENK, goboren 17.1.1909 te Zaandam, wonende Violen- 

4.a. te Rotterdam, peimiagmeester en 
Theodorus Johannes 
OlJmpiaweg io1.11. te Amsterdam, secretaris. 

Het orgaan van don Bond 13 genamd : <' De Vonk ", waarvan het eerste 
nmaer op 15 April 1927 verncliesn. 

Redacteur is : H. Th. van DRIESTEN ; 
Bdministrateur is : W. Th. SCHENK . 

DISSEL, geboren 6.1.1910 te Rotterdam, Wonende 

111. D. 
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111. E. N A S .  VROD!TZVND 

De ?U.A,S, Vrouwenbond is op 1 September 1929 te Amersfoort 
opgericht en door afscneiding ontstaan uit den nog bestaanden 
Revolutionpair Socialistischrn Vrouwenbond, welke thans geheel 
comuristisch is I 

Het doel van L?n N.A.S. Vrouwentond is : De c:-%wikkeling van 
de vrouw op den groudelag van de politiek,nelke door de ReS.?. en 
N.A,S. wO.rdt gevoerd . 
te Vlissi:igen, wonende Tingerdweg 73 .;e Amsterdam ; 

Vcorzitster is : Johaiina van de: VEXF+ANGX",  geboren 6.4.1897 

Secrztaresse : T. de W-ZWAGERJAAN, wonende te Hoorn. 
Het orgaan va::. den N.A.S. Vrouwenbond is :" De Vrouwenkrant ". 
Redactrice : Wilhelmina Hendrlkn S m m - D R Q A I J E R ?  geboren 

5.8.1824 te Amsterdam, wonende Overtoom 468,III. te Amsterdam. 

111. E. TEREXTIGING VOOR V,3LIiS-ONTWIKKELING. ( V.V.V.O. 

De Vereeniging voor Volks Ontwikke.: ing (V.V.V.O. is opgericht 
September 1930 en heeft ,(;en doel., haar leden te onderrichten in de 
geschiedenis der menschiAd in het algemeen, maar dán gezien vanuit 
socialistischer gezichtskring; het bespreken vají actueele vraag- 
stukken, die ten nauwste Terband holiden met het leed en den strijd 
van het internationale prc:.?tariaat ; het vezmeerdcrrn van kennis 
omtrent vreemde landeai en volkren en van hun s'Lrijci tegen de onder- 
drukkers. 

In het algemeen semengevat is het doel : den strijd aan te 
binden tegen deze menschen-matschappy? die gebtiseerd is op uit- 
buiting van mensch door nmnsch. 

excursies on vartooningen vm films ende:? het devies :'I Ilsnnis,Kunst 
en Klassenstrijd q'. 

Zij tracht dit doel. te bereiken door he? houden van lezingen, 

De vergaderingen dragen in het algemeen een besloten karakter. 
Voorzitter is : UUTG-WZR3 Adolf, geboren i >mi 1885 te 

Het orgaan van de V.V.V,O. j.s genaamd V,V.V.O.-Nieuws'?. Het 
Amsteraan? woneiide Meeuwenlaan 129.huis, te Amsterdam. 

verschijnt eenmaal per maand. ilet eerst- numner verscheen op 15 Sep- 
tember 1932. Het wordt gedrukt bij de Elecfrische drukkerij v.h. 
Sloot, Beulingstraat 21 te kterdam. D5 prijs bedraagt 10 cents per 
exen-Jaar en het wordt den leden niet gatic toegezmden. 

architect, wonende Amaliastraat 18.1. te Amsterdam. 

straat 64 te Amsterdam. 

de R.S.P. 

Redacteur is : Jan SCHOOUTEN, geboren 26.10,1899 te Amsterdam, 

Adres 'van Redactie en Ahinistratie is gevestigd 3e Helmers- 

De V.V,V.O. is de ontaikkellngs-organisatie van het N.A.S. en 

III. F. Corn6 T E ~  FASCISME EN OORLOG. f Pntifo.) 

Met het doel : It Het, vormon van een breed eenheidsfront van 
diverse organisaties in den strijd tegen fascisme en oorlog " werd 
op 8 Juli 1932, op initiatief van hct PcBe der R.S.P. opgericht 
het stComité tegen Fasckne .sn Oorlog 11 (htifo). 

het comité werd gevoimi , t.w. : 
De Revolutionnair Socialistische Par+i j (R.SeP. 1, 
Het Nationaal Arbeic's Secretariaat (N.A,S. 
Ded N.A.S. Jeugdbond ; 
De N.A.S. Vrouwenbond ; 
De Onafhankelijk Sociaiistische Parfi j (O.SOP.) 

Tusschcn de besturen van de organisaties, uit welke ten slotte 

De De Bond van karcho Socialist?n ( B.A.S. ; - 
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De Perhimpoenan Indonesia ( P.I.) en 
De internationale hti-Militaristen Vereenigirg (I.A.M.v.), 
werd met betrekking tot de samenwerking in dit comité besloten, dat 
het standpunt van volkomen loyaliteit ten opzichte van elkaars or- 
ganisaties geëerbiedigd zou worden. 

verbrak was de I.A.M.V., welke organisatie hiertoe genoodzaakt werd 
door een uitspraak van de leden. 

Naar aanleiding van het feit, dat het N.A.S.-bestuur het noodig 
had geoordeeld om in een brochure De Daad Nü *' aandacht te schenken 
aan de vakbewegingspolitiek van de O.S.P. en daarin tot de conclusie 
komt, dat de leden van de O.S.P. zich bij het N.A.S. moeten aanslui- 
ten, was voor het Partijbestuur van de O.S.P. aanleiding, haar hou- 
ding ten opzichte van de samenwerking met het N.A,S.-bestuur in het 
Antifo nader te bepalen. 

(Kerstmis 1932 ) aan het P.B. mandaat, zich uit het Antifo Gerug te 
trekken, wanneer naar zijn oordeel aan de voorwaarden - het behoud 
van het recht op zelfstandige actie ook ten aanzien van den strijd 
tegen oorlog en fascisme - niet langer wordt voldaan. 
de voorzitter op het 0.S.P.-congres : 

De eerste organisatie,welke de samenwerking met.8et Antifo 

Na uitvoerige discussie gaf het partijcongres van de O.S.P. 

Ten opzichte van de actie door het Antifo gevoerd, verklaarde 

"dat deze nog minder heeft opgeleverd dan de pessimisten 
onder ons verwachtten. De vergaderingen van het Antifo zijn 
minder bezocht dan onze eigen vergaderingen tegen oorlog 
en fascisme. Het blijkt telkens, dat het N.A.S. niet in staat 
is zijn eigen arbeiders warm te krijgen voor het Antifo. 
Wanneer men dus uitbreiding van het Antifo w i l ,  dan zal 
het N.A.S. moeten beginnen met er zijn eigen arbeiders voor 
te mobiliseeren I'. 

Gezien deze verhouding der samenwerkende organisaties in het 
Antifo mag dan ook worden gecolcludeerä, dat de eerste poging om te 
ko2aen tot een eenheidsfront als mislukt moet worden beschouwd. 

Secretaris van hat Kntifo is : H.J.F.M. SN!JEVLIET . 
IY. L m C E  ARBEIDZRS OPPOSITIE (L.A.O. "SPARTACUS I'. 

Het feit, dat het P.E. der R.S.P. bij het bepalen van haar stand- 
punt ten opzichte van de O.S.P. verkiaarde daarin te zien : 

mas mede een van de oorzaken voor het vormen van een oppositie-groep 
in de R.S.P. 

Het optreden van de aanhangers van deze oppositie-groep was van 
dien aard, dat het P.B. der R.S.P. besloot, de aanhangers daarvan als 
leden van de R.S.P. te royeeren. 

organisatie op o n h r  den n a m  van " Linksche Arbeiders Oppositie 
"Spartacus " ( L.A.O.) 

het algemeen, zooals die thans in Nederland is georganiseerd als 

heeft gevoerd. 

het geval is, de stelling van i@rx n.1." dat de bevrijding der ar- 
beidersklasse slechts het werk van de arbeiders zelve kan Zijn " als 
de as, waarom de politiek der arbeidersldasse draait, doch d a m m s t  
stellen zij vast : 

"het perspectief van samennerking met de nieuwe groepeering ", 

Deze oppositioneele elementen richtten in Juni 1932 een nieuwe 

De aanhangers van deze groep beschouwen de arbeidersbeweging in 

een aftandsche" welke de arbeidersklasse in een doodloopend slop I, 

Zij aamaarden, evenals dit ook bij andere extremistische groepen 

"dat deze stelling niet in de practijk kan norden gebracht 
door de in het verleden historisch gegroeide organisaties 

der - 
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der arbeiders I'. 

Het standp?mt, dat de L.A.O. ten opzichte van den organisa- 
tbevorm der arbeidersbeweging inneemt, is het tot standbrengen van 
een raden-organisatie,welke in haar onderdeelm gedecentraliseerd 
is, waarbij het apparaat komt in handen van de arbeiders zelve, 
gebaseerd op de zelfwerkzaamheid en waarin de spontaniteit zonder 
bureaucratische belemmeringen tot uiting kan komen 

a. Do Kommunistische Arbeiders Partij (K.A.P.); 
b. De Groepen van Imernetionaal Communisten ( G.I.C.) en 
c. De Concentratie van Raden-Komunisten te Utrecht. 

Op ongeveer geliji standpunt staan : 

Op 12 November 1932 kwamen de vertegenwoordigers van al deze 

Over de vraag of en hoe de Raden-Komunisten aan conflicten 

De belangrijke voor deze groepen op te lossen vraag, met be- 

groepen in een conferentie te 's-Gravenhage bijeen. 

moeten deelnemen, kon geen overeenstemming worden verkregen. 

trekking tot de taak bij bedrijfsbezetting, kon niet worden be- 
handeld. 

Het orgaan van de L.A.O. is genaamd I' Spartacus 'l. Het ver- 
schijnt 2 maal per maand. Ret eerste nummer verscheen op 1 Juli 1932. 

Administratie en Redactie z$jn gevestigd : Millinxstraat 28.a. 
te Rotterdam. (Zuid.). 

V. A. De " COLIIGUNISTISCHE PARTIJ HOLLAND '' (C.P.H. 1 

De volledige naam der C.P.H. is : Communistische Partij Holland, 
Sectie der Communistische Internationals 'l. 

aaiisatie der partij : 
Deze is voor al.le secties der Eomunistische Internationale ge- 

lijk en is gebaseerd op den grondslag van het '' democratisch centra- 
lisme ". 
sluiten van hoogere partij-organen door lagere; strenge partij- 
disciBline en vlugge doorvoering van de besluiten van het EKXI 
(Executief Komitee Komunist!.sche Internationale te Moskou ) en van 
de leidende parti j-organen . 
langrijkste eenheid der partij " de bedrijfscel l'. 
satie, de " motor onder de arbeiders 'l. De bedrijfscel is de drager 
van de acties der partij in het bedrijf en wordt - ook door de partij - 
als illegaah organisatie beschouwd. 

Een bedrijfscel wordt gevormd, zoodra drie partijgenooten in een 
bedrijf werkzaam zijn. Is dit niet het geval, dan wordt een ver- 
zamelcel gevormd. Dit is een cel, samengesteld uit 1 of 2 arbeiders 
Uit het eene bedrijf met 1 of 2 arbeiders uit een in de nabijheid 
gelegen bedrijf of een bedrijfscel, waarbij 1 of 2 arbeiders uit een 
ander bedrijf zijn ingedeeld. 

De taak van de leden van een verzamelcel is allereerst, om zoo 
spoedig mogelijk deze cel om te zetten in normale bedrijfscellen. 

Een machtig wapen in banden van de bedrijfscel is de Bedrijfs- 
krant. 

De leden, die niet in een bedrijf werken, worden in straatcellen 
ingedeeld. Deze zijn de I' motor NAAST de arbeiders 'I. Zij staan in 
beteekenis verre achter bij.de bedrijfscellen. Zij hebben tot taak 
allerlei straat-acties te bevorderen b.v ,  onder de werkïoozen bij 
stempeilclralen, huur-acties, acties tegen prijsopdrijving, enz. 

Op den voorgrond staan : onvoorwaardelijke erkenning der be- 

De leden maken - zoo eenigszins mogelijk - deel uit van de be- 
De bedrijfscel is het fundament van de geheele partij-organi- 

De cellen kiezen verantwoordelijke celbesturen, die uit 3 tot 7 
leden 
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I 
I 

i / ' I  I 

leden bestaan. 
Ter bevor6.ering van het plattelandswerk is het systeem van 

11 peetschappen I' over dorpen of bepaalde streken toe te passen, 
waardoor een cel of afdee.'.ing verantwoordelijk wordt gesteld voor 
de actie in die gebieden. 

eele leden van een stadsdeel. Aan het hoofd daarva: staat het 
11 sectiebestuur ". De hoogste partij-instantie in een stadsdeel 
is de huishoudelijke ledenvergadering der sectie, of - indien de 
sectie is onderverdeeld in cellen - do sectie-conferentie . 

De " sectie is de samenvatting van alle cellen of individu- 

De 'I afdeeling I'. 
Hiervoor zijn verschillende organisatie-vormen mogelijk. In 

den regel heeft het afleelingsbestuur de leiding voor een stad. 
Het onderdistrict 'I met een " onderdistrictsbestuur " en 

een 'I onderdistricts-conferentie 'I, welke de hoogste instanties 
zijn in een bepûald gebied. In de stad of in het dorp, waar het 
onderdistrictsbestuur zetelt, wordt het partijwerk geleid door het 
onderdistrictsbestuur en vervalt de stads- of afdeelingsleiding. 

Het It district met een distri:tsbestuur en een 'I dis- 
tricts-conferentie ", welke laatste elk half jaar moet worden ge- 
houden. De districtsconferentie kiest de gedelegeerden voor het 
" partij-congres ll. De stad, in welke het districtsbestuur zijn 
zetel heeft, heeft geen eigen pertijleiding. De werkzaamheden in 
deze stad worden door het districtsbestuur geleid. 

per jaar plaats. De beel-uiten dezer conferentie worden eerst na hun 
bevestiging door het partijbestuur van kracht. 

stantie der partij en wordt in den regel jaarlijks eenmaal in over- 
leg met het WCI door het partj.jbestuur bijeengeroepen. 

gedurende den tijd, dat het partij-congres niet samenkomt. Het ver- 
tegenwoordigt de partij in en tegenover andere partij-instellingen, 
sticht verschillende organen der partij; leidt de gezamenlijke poli- 
tieke- en organisatorische werkzaamheden ; benoemt de redactie van 
het centraal,orgaan, dat onzer zijn leiding en controle werkt, enz. 

tariaat uit zijn midden ter uitvoering van de loopende politieke- 
en organisatorische werkzaamhefien. 

De parti j-con? renzie 'I. Deze vindt in den regel twee maal 

Het 'I parti j-congres lt. Het parti j-ccngres is de hoogste in- 

Het " partijbestuur 'l. Dit is het hoogste orgaan der partij -- 

Het Partijbestuur kiest een " Politiek bureau en een I' secre- 

Ten slotte nog een enke& woord over de '' fracties n, door niet 
In alle buiten de partij staande kbeiders- en Boeren-organisaties 

ingewijden zoo dikwi jis met I' cellen " vemarfi. 
en hun werkorganen ( vahereenigingen, coöperaties, cultuur, ont- 
Wikkelings, sport, en andere vereenigingen, fabriekscomissies, werk- 
loozenveraenigingen, op congressen en conferenties, in gemeenteraden 
en parlementen, enz.), waarin zich tenminste 2 comisten bevinden, 
meten ter verhooging van den invloed der partij en ter verwezenlijking 
Van haar politiek in buiten de partij staande kringen, conununistische 
fracties worden gevormd. De comunistische fracties kiezen hunne be- 
sturen, waarvoor de bevestiging der competente partijleidring noodig is. 

Ledental der C.P.H. 

Op 1 Februari 1930 telde de partij 1100 leden en 40 afdeelingen. 
Op 1 December 1932 telde de partij 5420 leden en 107 afdeelingen. 

Bedrijfscellen . 
Het aantal dezer cellen bedroeg op 1 December 1932 niet meer dan 

35 - 
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35 voor geheel Nederland, waarvan 8 feitelijk verzamelcellen 
waren. Van dezed 35 cellen waren er 18 te Amsterdam. Men vindt 
deze bedrijfscellen voornamelijk in het haven-, bouwvak-, en 
postbedrijf. In aanmerking nemende, dat de bedrijfscellen a l s  fun- 
dament der communistische beweg:ng werden beschouwd, wijst dit ge- 
ringe aantal van 35 er op, dat de organisatie der partij nog lang 
niet geschiedt overeenkomstig de richtsnoeren van Lskou. 

werd door den vertegen,ioordiger van het EKRI betoogd, dat, zoolang het 
met de bedrijfscellen niet beter ging, de C.P.H. feitelijk nog niet 
als een bolsjewistische partij kon worden beschouwd. 

activiteit der C.P.H. zeer sterk OD het stichten van bedriifscellen 

Op het laatste congres der C.P.H. ( 24 - 27 Dec. 1932 te Amsterdam) 

Verwacht mag dan ook worden, det voor de naaste toekomt de 
- 1 

zal zijn gericht. 
Verzamelcellen kende men in Nederland tot heden niet, althans 

niet onder dien naam. Organisatorische noviteiten zijn eveneens de 
I' onderdistricten ", welke in$ Nederland nog niet bestaan, en " peet- 
schappen ". 

Voorzitter van het Partijbestuur is Louis Leonardus DE VISSER, 
geboren 21 Mei 1878 te Delfshaven, wonende Ysclubweg te '8-Gravenhage. 

Secretaris van het Partijbestuur is Cornelis Johannes Pieter 
SCHALKER, geboren 31 Juli 1890 te 's-Gravenhage, wonende Stolwijkstraat 
No. 11.111. te Amsterdam. 

Amsterdam. 

twee te weten : Louis DE VISSm en David WIJXKOOP, leden van de Tweede 
Kamer. 

Alles wijst er echter op, dat men in Moskou van Wijnkoop af wil 
en dat bij de a.s. verkiezingen voor de Tweede Kamer 
een dusdanige plaats op de verkiezingslijst zal krijgen, dat hij kans 
op herkiezhg heeft . 
BEUZJ3MAKER, geboren 6 December 1902 te Amsterdam, terwijl Thomas 
Anthonie STRUIK, geboren 8 April 1897 te Rotterdam, eveneens achter 
de schermen een belangrijke rol speelt . 

Het Partij-Bureau der C.P.H. is gevestigd : Amstel 272 te 

Het aantal communistische leden van de Staten-Generaal bedraagt 

Wijnkoop niet 

De 91 komende man " in de C.P.H. is zonder twijfel Nicolaas 

V. E. DE COMMUNISTISCHE PERS . 
DE TRIBUNE . 
Het comunistische dagblad 'I De Tribune '' is  gevestigd in per- 

De drukkerij " Atalanta I' ,  in welke drukkerij " De Tribune '' 
wordt gedrukt en welke een onderdeel vormt van de drukkerij 
maatschappy 'I PEWAG " te Berlija* welke verschillende cornu- 
nistische drukkerijen in Europa exploiteert . 

20. De redactie van De Tribune welk dagblad een uitgave is van 
de "Communistische Partij " Holland I'. 

Ook hier demonstreert zich de ingewikkelde organisatie van alles, 
wat met de comunisthche beweging samenhangt. Voor ieder onderdeel . 
bestaat een gespecialiseerde organisatie. in wezen vormen echter al 
deze onderdeelen 6én geheel . 

ceel Amstel 85 te Amsterdam. Dit gebouw bevat : 
lo. 

Met den trein van 9,57 wordt elken dag voor de richting Ensched6 

Te 12,30 elken dag moet de oplage voor het overige deel van Neder- 
een 700 tal exemplaren voor  de abonné's verzonden. 

land - 
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lad ( met uitzondering van Rotterdam en Amsterdam ) gereed zijn, 
zijnde 5700 exemplaren, uitsluitend voor abonné's. 

Te 2,45 poeten 857 exemplaren voor de abonné's te Rotterdam 
gereed zijn. Dit aantal wordt vermeerderd met dxemplaren voor 
kiosken en colportage met 1100 exemplaren, doch dit aantal varieert. 

voor de abonne's 3600 . 
thans 10.857. Bij dit amtal zijn de kiosken en de colportagenummers 
niet inbegrepen. 

Voorts telt I' De Tribune I' nog abonné's, welke uitsluitend ge- 
abonneerd zijn op de n m e r s  van Woensdag en Zaterdag, omdat daarin 
partijbesluiten, politieke overzichten enz. instaan. 

a. richting Enschedé 1200 1400 
b. rest Nederland (minus Rotterdam 

en Amsterdam ) 8300 11600 
C. Rotterdam 1400 1800 
d. Amsterdam 4400 5500 

De editie voor Amsterdam is het laatst persklaar en bedraagt 

liet aantal abonné's op " De Tribune I' als dagblad bedraagt dus 

Dit aantal bedraagt : !'loer.sdag Zaterdag 

Het grootere aan--al op Zaterdag bevat colportagenummers . 
Op Vrijdag is de editie 3000 4000 nummers grooter ten be- 

hoeve van de colportage. 

INñIC€WING GEBOUV AWTEL 85 . 
Geli jkvloersche verdiepin* : 
Voor: Drukkerij (Vlakdruk 
Daarnaast ( in perceel Amstel 83) papiemgazijn eh één druk- 

Rotatie). Achter: stypeerinrichting. 

persje en een uitgang. 
Aldaar zijn werkzaam : 

BUCKERT Jacobus,geboren te Amsterdam 4.6.1905, boekdrukker, wonende 

VAN DE LAAR Gerardus Johannes, geboren te Amsterdam 11.10.1915, boek- 

DE JAGER Sybrandus, geboren te Amersfoort 12.3.1903, rotatiedrukker, 

MINDLIN Bernard, geboren te Amsterdam 20.2.1915, wonende Manege- 

V a n  OldebarneJeldtstraat 72. 4e verdieping ; 

drukker, wonende Valentijnkade 56. 11. 

wonende Toldwarsstraat 4. 11. 

straat 4.11, allen te Amsterdam . 
Bel-etage >- 
V66r : Zetterij met vier zetmchines, voorts portiersloge . 
Achter : Expeditie . 
In de zetterij zi jn wcrkzaam : 

EYLüEPS Johanncs Wilhelm, gcborcn te Ilrastcrdam 12.1.1870, lotterzetter, 
leider zwr zetterij en opmaker van de krant, wonende Van 
Spilbcrgenstraat 105,I. 

Verdor dc handzetters : 

BATAVDR m u e l ,  geboren tc Oss 5.6.1910, woncndc Icponwog 2ï.111. 

GOhPERTZ Elias, gcborcn tc funstordm 17.9.1909, iIononde Vrolikstraat 

OSSENDOFP Joseph Frms Ferdinand, geboren te Amsterdam 25.10.1915, 

UIVEL Antoon, geboren te Amsterdam 7.3.1918, leerling zetter, Wonende 

( g o m  lid. C.1.H.) 

52. I. ; 

wonende BiAmenhofstraat 47.h~. 

Van Hallstraat 3l.h~' allen te imterdam ; 
Verder 
_I__ " 
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Verder de machinezetters : 

amm Egbertus Johannes, geboren te Harlingen 27.12.1870, wonende 
Czaar Peterstraat 44.hs.; 

V-S D l 3  ZEE Heere, geboren te Sneek 23.9.1868, wonende Smitstraat 
38.hs.; 

B ~ S O N  Johannes Cornelis, geboren te Haarlem 17.8.1884, wonende 
Albert Cuypsbraat 213.1. ; 

BuIS~G Klaas, geboren te Leeuwarden 18.6.1889 , wonende Van Wou- 
straat 149.111.; 

B- Arend Jan, geboren te Nijmegen 31.7.1904, wonende Stuijvesant- 
straat 31.hs.; 

smLIJN Franciscus, geboren te Amsterdam 10.4.1908, wonende Van 
Brakelstrmt 33.111. allen te Amsterdam. 

Bij de expeditie zijn werkzaam : 

B O W  Hendrik, geboren te Amsterdam 12.10.1903, wonende Celebes- 
straat 75. 11.; 

m S E R  Caeper Hermanus, geboren te îmterdam 20.5.1901, wonende 
Jan Bernardusstraat 18.1.r. beiden te Amsterdam . 

Eerste VerdieEing . 
Voor : geheel voor de redactie . 
Achter : schaftlokaal . 
Redactie : 

BEüZEMAKER Nicolaas, geboren te hterdam 6.12.1902, onderwijzer, 
wonende Olympiakade 14.1. ( Deze is in de plaats van STRUIK 
Thomas knthonie, geboren te Rotterdam 8.4.1897, civ.ingenieur, 
wonende Celebesstraat 74.11. gekomen, die thans vermoedelijk 
politiek courier is tusschen Moskou en Nederland en niet on- 
waarschijnlijk de eigenlijke leider der C.P.H. is ) ; 

Meerhuizenstraat 1%. huis.; 

Paletstraat 12.1.; 

Insulindenweg 2.111. ; 

en pr0cureur.r wonende Kerkstraat 105.b. 11. ( komt niet elken 
dag, slechts af en toe.) allen te Amterdam . 

KOETEWNS ilnthoon Johan, geboren te Rotterdam 20.4.1903, wonende 

SCHIP Ysbrand Simon, geboren te Wormerveer 24.6.1899, wonende 

GOELKAl'r Frans Joharnes, geboren te Amsterdam 25.1.1904, wonende 

DE LFEUW Alexander Salomon, geboren te fimsterdam 15.5.1899, advocaat 

Corrector : 

DE VRIES Pieter, geboren te Amsterdam 17.2.1909, wonende Gouds- 
bloemstraat 127.111 te Amsterdam . 

Tweede VerdiepinR : 

- Voorkamer : 

c m  Petrus, geboren te Geertruidenberg 28.1.1891, algemeen direc- 
teur drukkerij Atalanta, wonende Witte de Withstraat 59.1- 
( noemt zich BOERSWi en STEm . )  
Cornelis, geboren te Vormerveer 31.7.1900, technisch directem 

drukkerij Atalanta, wonende Van Hallstraat 29.11. beiden te 
Amsterdam . 

-ER 

Daaracht er: 
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Daarachter : Wachtkamer . 
Naast de voorkamer : in een zijvertrek : 

za Elisabeth ( Elisabeth BEIIK, huisvrouw van Johannes Joseph 
HIILK,) 
te Amsterdam. ( Haar echtgenoot, Johannes Joseph W L Z ,  geboren 
te Wageningen 28.3.1890, is kunstschilder en teekenaar. Van hem 
is o.a. het bekende aanplakbiljet, voorstellende een rechter, 
die naar de roode pers grijpt - Tribuneproces -. Ook andere 
teekeni .zen ten behoeve van It De Tribune I' zijn van hem afkomstig). 

geboren 23.12.1901 te Haarlem, wonende hL9telkade 154.11. 

:khter zijvertrek het kantoor, waarin : 

n,*AT Willem, geboren te Amsterdam 15.10.1910, kassier, wonende Van 

L ~ E ~ U N  Johannes Jacobus, geboren te Amsterdam 1.1.1897, wonende 

~ S T P J " ~  Dirk, geboren te Medemblik 24.11.1906, wonende Laplace- 

Limburg Stirumstraat 15.11.; 

Nieuwe Heerengracht 19, bovenhuis ; 

straat 60. boven, allen te imterdam . 
Derde Verdieping . 
De derde of zolder-verdieping 

adresseermachinemet adressen, enz. 

VLN DEN BERG Jannetje ( Jannetje van der Weerd, huisvrouw van Van 

- 
is ingericht voor administratie, 
Leidster is : 

den Berg ) geboren te aterdam 21.7.1902, wonende Ydmiralen- 
gracht %.huis ; 

Onder haar zijn werkzaam : 

POOTERS Llida fmtonetta, geboren te Amsterdam 2.3.1914, wonende 

PORTEGIES ZWART Hendrika, geboren te iimsterdam 2.7.1914, wonende 

DINKELLI Mentje, geboren te Zuidhorn 21.11.1914, wonende Hondius- 

Maasstraat 119 ; 

Prins HendriMrade 154.boven ; 

straat 1. I. allen te imterdam. 

Nachtwaker : 

GROEN Floor, ( ongeveer 25 jaar ) Lid I.R.H. 

In gebouw &tel 85 wordt niets meer verbouwd of verbeterd, aan- 
gezien verwacht wordt, dat in afzienbaren tijd een nieuw gebouw zal 
worden betrokken ingevolge congres-besluit December 1932. 

Voor clich6's heeft De Tribune geen vasten leverancier . 
De financieele toestand van De Tribune It mag goed worden ge- 

noemd. Alle vorderingen van leveranciers enz. worden betaald, hoewel 
Som met eenige vertraging. Voor zoover dezerzijds kan worden nagegaan 
wordt geen buitenlandsche steun meer ontvangen voor de drukkerij 
2xtalanta of voor It De Tribune I'. 

Andere &ruickerijen, welke voor de communistische partij druklcen,ziJn : 

Drukkerij MULDER & ZOON, Elandstraat 169 - 173 :uiLsterdam ( o.a. 
de uitgave# I' Feiten uit Sovjet-Rusland 'I) 

a. 

b. - 
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b. Drukkerij iî. XIAYK, iïromnie . 
C. Drukkerij DIJKM[IN & Co, Nassauplein 1 irmsterdem . 

Verdere organen der C.P.H. zijn : 

a. De Maasecho ". Revolutionnair Arbeiders Weekblad voor Rotterdam 
en omstreken, waarvan het eerste n m r  op 1 fitgustus 1931 verscheen; 
ReBactie en 2Unistrztie : Tuinderstraat 85 te Rotterdam ; 

b. Tcho van het Noordcn I' . Revolutimnair u.eekblad voor de Provincies: 
Groningen, Friesland en Drente. 
Redactie en lidministratie : Deliplein 36a. Groningen. 
Eet eerste n m e r  van dit orgaan verscheen op 1 Mei 1932 . 

C. De Communist Naandblad voor de Communistische Partij. 
Redactie en fidministratie : Amstel 272 te 1;msterdam. 
Proefnumer van dit orgaan verscheen op 15 December 1928. 

Het Agentschap '' imtel " gevestigd Nieuwe Prinsengracht No. 29 te 
Austerdam is het officieele lichaam, wat zorg draagt voor de versprei- 
ding en den verkoop van comunistische lectuur, alsmede de brochures, 
die vanwege de C.P.H. worden uitgegeven . 

Leider is Daniël DOUIDOZE, geboren 28.4.1901 te Amsterdam. 
De zaak wordt gedreven op naam van diens concubine : Lidia WOLTERS, 

geboren 27.9.1903 te Groningen . 
v. c. COiMMUNISTISCHE JEUGD BOND ( C.J.B.) 

De organisatie vin den C.J.T is evenals die van de C.P.H. ge- 
baseerd op den grondslag van het " democratisch centralisme ". Ook 
wat den vorm v a  organisatie betreft is die van den C.J.B. gelijk aan 
die van de C.P.H. 

het leidende orgaan, wier besluiten onvoorwaardelijk door den C.J.B. 
moeten worden doorgevoerd. 

De verhouding van de C.P.H. tot den C.J.B. is, dat deze berust 
in een nauwe samenwerking, welke o.a. tot uiting wordt gebracht in 
de vertegenwoordiging van een afgevaardigde van het P.B. der C.P.H. 
in dat van het Hoofdbestuur van den C. J.B. en omgekeerd. 

toegepast in de besturen van de lagere partij-instanties, districten, 
secties, enz. 

de C.J.B. het aangewezen lichaam voor het voeren van actie in het 
Leger en op de Vloot, door middel van z.g. " soldaten-cellen". 

Deze actie is niet gericht op het propageeren van de leuze : 
" Algemeene dienstweigering ft. 

Toch wordt het 
de soldatencellen beschouwd . 

Als leider van den C.J.B. treedt op : 
SMìT Christiaan, geboren 11.9.1907 te Amsterdam, pseudoniem Hans 
m m ,  die einde Augustus 1930, na een 2& jarig verblijf in de Sovjet- 
Unie, in Nederland terugkeerde en toen met de leiding van den C.J.B* 
werd belast, 

De Komunistische Jeugd Internationale ( K.J.I.) te Moskou I s  

Deze vertegenwoordiging wordt, voor zoover dit mogelijk is, ook 

Naast de algemeene taak, - het organiseeren van de jeugd - is 

onbetrouwbaar maken van het Leger " a l s  taak van 

Het orgaan van den C.J.B. is gemand : 
" De Jonge Arbeider I', hetwelk ingaande op 1. Januari 193'3 twee- 

maal per mand zal verschijnen , 
V. D. 
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l?ETOLWIONNAIR SOCIALISTISCHE VROUWEN BOND ( R.S.V.B. ) v. D. - -- 
De Revolutionnair Socialistische Vrouwen Bond (R.S.V.B.) is 

22 Januari$ 1927 opgericht. Aanvankelijk was dib de eenige Bond, OP velke de actie onder d.2 vrouwen leidde. In 1929 voltrok zich ook 
in dezen bond de scheuring, mede a l s  gevolg van de verhoudingen, 

waren ontstaan. De oprichting van den N.A.S. Vrouwenbond had dit 
tusschen het P.B. der C.P.H. en de leiding van het N.A.S. 

tengevolge - 
Nadien is de R.S.V.B. de organisatie van de C.P.H. tot het 

voeren van de comunistlsche propaganda onder de vrouwen. 
Door woderzijdsche vertegenwoordiging in de besturen komt de 

welke tusschen de C.P.H. en den R.S.V.B. bestaat, 
tot uiting. 

De invloed van dezen bond is gering. 
Hij geeft een maandblad uit genaamd :Vrouwenstrijd 'I, waarvan 

a l s  redactrice optreedt : 
AUVA - WIiLXïEE Bijbrecht, geboren 17 Juni 1897 te Haarlem, wonende 
Zuider Amstellaan 194.111. te Amsterdam ( pseudoniem Brecht TAKES 1. 

DE VRIES - DE HONDT Luberta, geboren 23.1.1885 te Amsterdam, wonende 
Goudsbloemstraat 127.111. te kmsterdam . 

Als leidster van den bond fungeert : 

MAliTEL ORWISATF3 VAN DE C.P.H. -_ V. E. 

1. VTXEEXIGING VAN VRmiDEN VAN DE SOVJET-UNIE (V.V.S.U.) 

Deze vereeniging is in Januari 1928 opgericht onder den naam 
Vereeniging voor Volks-Cultuur (V.V.V.C.) en is aangesloten bij de 
op 7 November 1927 te Moskou opgerichte Internationale Vereeniging 
van Vrienoen van de Sovjet-Unie, waarvan de zetel is gevestigd te 
Berlijn . 

De V.V.S.U. stelt zich tea doel : 
"De arbeidenie missa in Nederland in aanraking te brengen 
met de producten der nieuwe cultuur voor haar van belang I'. 

"allen, die ongeacht hun politieke overtuiging zich solidair 
Leden kunnen worden : 

verklaren met het doel der V.V.S.U." 
Teneinde inlichtingen over den socialistischen opbouw en den 

strijd tegen den oorlog te bunnen geven, bedienen zich de bij de Inter- 
nationale aangesloten organisaties van de volgende middelen : 
a. Regelnatige informatie over den socialistischen opbouw door middel 

van geillustreerde bladen.(Voor Holland het tijdschrift 
Va$iten over de Sovjet-Unie ") ; 
Het zenden van arbeiders-delegaties naar de Sovjet-Unie ; 

Het beleggen van discussie-avonden over de Sovjet-Unie ; 

b. 
c. Tentoonstellingen ; 
a. 
e. Vertooning van Sovjet-films . 

Het dagelijksch bestuur van de V.V.S.U. wordt gevormd door : 
Gerardus Johannes Marinus van 't 
wonende Ploegstraat 57 te Amsterdam. (pseudoniem VAFTER ì.; 
Leendert van TXdETELD, geboren 13.4.1895 te Utrecht, wonende Molenbeek- 
straat 10.111. te Amsterdam en 
Cornelia Christiaan 
Reguliersgracht 47 te Imsteräam. 

Singel 359 te lmsteräam. 

FGPE, geboren 11.4.1892 te Ebschede, 

VOLZINGA, geboren 10.5.1906 te De Rijp, wonende 

Het secretariaat der Vereeniging is sinds Mei 1932 gevestigd 

Van - 
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Van het maandblad 'I Feiten uit de Sovjet-Unie " is het eerste 

n-er in Februari 1932 verschenen. De oplaag van dit orgaan bedraagt 
2500 exemplaren. Kostprijs is 15 cents per e9emplaar. Het wordt ge- 
drukt bij de Firma Mulder & Zoon, Elandstraat 169-173 te Amsterdam. 

te iìmsterdam. 

worden vertoond, dragen steeds een besloten karakter. 

Aalsmeer Secretariaat : Piet Mante1"iaboremus ". 
dmelo  
Amersfoort 1, Croc-isstraat 17 ; 
!ms t er dam 11 Singel 359 ; 
Arnhem I, Reigerstraat 19 ; 
Beverwijk-Velsen <, Willemsbeek 46 Ymuiden ; 
Dordrecht 11 Jozef Israëlstraat 74 ; 
Enschedé 11 W. de Clerquestraat 25 ; 
Groningen II le Hunzestraat 34 ; 
Den Haag 
Haarlem 11 Patriarchstr. 6 en Tugelaweg 42; 
Hilversum 
Leeuwarden 11 Jac. Marisstraat 27 ; 
Leiden It Rijnsburgerweg 107 ; 
Lermner 11 30 Parkstraat E. 72 ; 
Nijmegen It Pater Van Meursstraat 1 ; 
Utrecht 11 Reggcstraat 27 ; 
Winschoten It Winschoterzijl 9 ; 
Zandvoort I, Onsterparkstraat 28 . 

Het adres van Redactie en .Idministratie is gevestigd Singel 359 

De vergaderingen, alsmede de z.g. kunstochtendeng waarop films 

&deelingen zijn gevestigd in : 

11 Beekstraat 37 ; 

I, Rijklof van Groenstraat 60 ; 

*I Sterrenlaan 54 ; 

De afdeeling írmsterdam, ongeveer 3500 leden tellende, is in acht 

De V.V.S.U. is een van de meest invloedrijke mantel-organisaties 
secties verdeeld, aan het hoofd waarvan een secretaris staat . 
van de C.P.H. 

2. NXERLlND - U.S.S.R. -- 
Nederland - U.S.S.R. is ingevolge besluit van de jaarvergadering 

van 17.12.1932 de naam geworden van de vereeniging, welke eveneens 
in Januari 1928 onder den naam van Genootschap Nederland- Nieuw 
Rusland " werd opgericht. 

PRINS, geboren 3.11.1884 te Heemstede en diens toenmalige echtgenoote 
k a  Elisa iV ILLF,mS U'LC DONALD, geboren 21.3.1886 te Haarlem. 

Het doel van deze vereeniging is : 

Het initiatief tot de oprichting werd genomen door fidriaan Pieter 

"Door onpartijdige voorlichting het contact tusschen de Neder- 
landsche cultuur en de cultuur der volkeren van de U;S.S.R. 
te bevorderen I'. 

Zij tracht dit doel te bereiken door : 
a. Het organiseeren van lezingen, voordrachten, toone~lvoorstellingen, 

concerten, enz. in Nederland en Rusland ; 
b. Het uitgeven of doen uitgeven van een tijdschrift, gewijd aan de 

cultureele vraagstukken ; 
C. Het organiseeren van tentoonstellingen in Nederland en Rusland ; 
d. Het benoemen van persoonlijk contact tusschen Nederland en RUS- 

sische intellectueelen en kunstenaars ; 
e. Voorts door alle wettige middelen, die aan haar doel bevorderlijk 

kunnen zijn . 
Ofschoon in de statuten wordt verklaard, dat de vereeniging zich Van 

iede2e - 
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iedere bemoeiing en propaganda in kwesties van politiek en economie 
in den ruimsten zin onthoud:, moet zij toch worden beschouwd a s  
een der mantel-organisaties van de C.P.H. 

Haar program komt overeen liet dat van de V.V.S.U., met dit 
verschil, dat de V,V.S.U. een organisatie 1s voor de arbeidersmassa 
en de vereeniging Nederland - U.S.S.3. " in hoofdzaak een organi- 
satie is voor intellectiieelen, welke z l  j onder het mom van It neutra- 
liteit tracht te beïnyloeden * 

Ledental . 
Bij de opzichting bedrqeg het ledeatal van deze vereeniging 290. 
--- 

in Februari 1930 540, terwijl op 17 December 1932 werd medegedeeld, 
dat de vereeniging toen telde 500 betalende en betaald hebbende leden. 
Ongeveer 150 leden zouden de contributie nlet betaald hebben. 

Bestuur . 
Het dagelijksch bestuur wordt gevormd &or : 

Voorzitter : Siegfried van PFAAG,geboren 20.10.1888 te Amsterdam ; 
Secretaris : Adriaan Pieter PREE, geboren 3.11.1884 te Heemstede ; 
Penningneester: Johannes Villem VERKRUISEN,geboren 23.8.1898 te PPmsterdam. 

Orgaan , 
Het eerste nummer van het orgmn Nieuw Rusland verscheen in 

December 1928 en daarna om de twee maanden. Ingaande 1 Januari 1932 
verscheen het iedere maand. 

dien van Cultuur-U.S.S.,R.". 

34 te Amsterdam. 

De naan van het orgaan zal ingaande 1 Januari 1933 veranderen in 

Secretaris van de rodûctie is B,P, PRïNS,wonende Meerhuizenplein 

Het orgaan wordt den leden gratis toegezonden . 
De Vereeniging Nederland - U.S.S.R. is aangesloten, althans staat 

in nauwe verbinding met het '' Buraau voor Cultureele Betrekkingen met 
den Vreemde I' (W.O,K.S, I to Moskou. 

De secretaris van äe vereeniging, A.P. PRINS, is alleen-vertegen- 
woordiger voor Nederland en Koloniën van het : 
Staatsfotobedrijf der U.S,S.R. I' Sojusphoto I' ; 
Staatsreisbureau der U.S.S,R. tt Intolirist ; 
hiliustreerd maandblad U,S.S.R. im Bau ; 
Weekblad I' Moskauer Rundschau en voor Sovjet gramofoonplaten . 

Het Bureau 'I Intourist I' is met ingang van 1 Januari6 1933 ge- 
vestigd Keiz3rsgracht 518 te Amsterdam , 

3. liWBNATIONdLF ROODE HULP H O L U I D  (IaR.H.) 

De I.R.H. is in 1925 opgericht en is als Sectie Holland aan- 
gesloten bij de in 1922 te i~ooskou gestichte Internationale . 

Het hoofddoel van dsze organisatie 5s de slachtoffers van het 
bruut geweld der Masse-Legenstanders - de bourgeoisie - te onder- 
steunen en in het algemeen strijd te Tooren tegen de klasse-justitie; 
het fascisme; de with- eil koloniale terreur . 
Wel van financieelen- als van r5chtskuntigen aard . 
genoemd, t. w. 
Mr. Simon DE JONG, geboren 2C.8.3.898 to Amterdam en 

--I__ 

De ondersteuning van de z.g. slachtoffers en hun gezinnen is ZOO- 

Zij beschikt over twee rechtskmdigs adviseurs, I.R.H.-advocaten 

m. 
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m. Pieter VAN HET HOP-STOLK, geboren 30.7.1902 te Den Haag. 

De internationale klassensolidariteit Wordt tot uiting ge- 
bracht door de ondersteuning van al de acties,welke door de Inter- 
nationale worden voorbereid en gepropageerd. Een concreet voor- 
beeld hiervan is de Scottsboro-actie voor de Vrijlating van 7 negers. 

De Moeder van een der negers, Ada WHRIGT , ondernam hiervoor, 
vergezeld van den secretaris der I.R.H. sectie "Amerika I' ,  een wereld- 
reis. De mogelijkheid hiertoe werd door de I.R.H. geschapen. 

Aan het hoofd van de I.R.H. Holland staat de Centrale Raad,waarin 
de C.P.H. en bijna alle mantel-organisaties vertegenwoordigd zijn. 

Voorzitter van dezen Raad is : 
Gijsbert Jasper VAN MüNSTER, geboren 10.11.1883 te Gorinchem,wonende 
Biesbosstraat 50 te Amsterdam. 

Leendert VAN LNSERiJXLD, geboren 13.4.1895 te Utrecht, wonende Molen- 
beekstraat 10.111. te Amsterdam. Laatstgenoemde vertegenwoordigt de 
sectie It Bolland 'I in het Executief Comité der Internationale. 

Het Secretariaat is gevestigd : Singel 359 te Amsterdam . 
Het vorige jaar is de I.R.H. gereorganiseerd en berust thans de 

Secretaris is : 

organisatie op den grondslag van districten . De groote afdeelingen 
zijn onderverdeeld in Secties, Zoowel aan het hoofd van een district, 
afdeeling, als van een sectie, staat een bestuur. 

aan den dag gelegde activiteit, met meer dan de helft verdubbeld. 
Thans bedraagt het ledental buim 6500, in 61 afdeelingen samengevat . 

Het ledeaal van de I.R.H.tfHollandtl is, mede in verband met de 

Organen van de I.R.H. zijn : 
a. I' Roode Hulp It, waarvan de redactie en administratie gevestigd 

zijn Singel 359 te Amsterdam. Dit orgaan verschijnt onregelmatig. 
b. " Afweerfront 'I, ook wel AF It genaamd, geillustreerd arbeiders- 

blad. Het verschijnt eenmaal per maand. Het eerste nummer ver- 
scheen op 1 Februari 1932 . Het wordt uitgegeven door de Uitgeverij: 
"Introhulp ", gevestigd Singel 359 te Amsterdam. 
De I.R.H., welke zich a l s  een It boven de partijen staande organi- 

satie 77 aandient, is een zuiver communistische organisatie . 
Bedriegen de teekenen zich niet, dan zal in den loop van het jaar 

door het N.A.S. in samenwerking met de R.S.P. en door de O.S.P. een 
poging worden aangewend tot stichting van een nieuwe Roode Hulp-organi- 
satie . 

4. 

Het Algemeen Comité der Internationale Arbeiders Hulp (I.A.H.) 

ALGEïvEEN CO?iaé DER INTERNATIONALE ARBEIDERS HULP (1.A.H.) 

sectie '' Holland is met het doel : 
"Deldsteunactie voor de Russische bevolking zoo massaal moge- 
lijk te maken door middel van bloemendagen, straatcollectes, 
het inzamelen van voedsel, Meeding en medicamenten, het 
organiseeren van kunst-ochtenden, enz 

op 11 October 1921 opgericht onder den naam van '' Aigemeen Comitk tot 
steun aan den hongerenden in Sovjet-Rusland p 7 .  

een naamsverandering plaats en werd de naam van 
den economischen wederopbouw van Sovjet-Rusland i' gekozen. 

Vóór 1923, toen de naam van I.A.H. werd aangenomen, vond nognaals 
Algemeen Comité Voor 

Met de naamsverandering van het Comité, veranderde ook het karakter 
Van - 
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de I.A.H. en moet deze organisatie thai:s worden beschouwd 
als de intendance dienst van de revolutionriaire arbeidersbeweging. 

voor de levering van voedsel en kleding aan de in strijd zijnde 
arbeiders en de leden op te wt?kken aan de inzameling daarvan hun 
medewerking te verleenen . 

In het groote textiel-conflict lwam op duidelijh wijze het 
karakter van de I.A.H. ilaar voren. 

In Enschede o.a. arden I.k.H,-kev:<ens opgericht, door middel 
waarvan de kinderen van de in staking zijnde arbeiders van voedsel 
werden voorzien . 
houden op 20 September 1.1. ! Roode Dinsdag ) was hst de I.A.H., 
welke een aantal deelnemers van brood en koffie vomzag . 

Bij stakingen als die van zeelieden te Amsterdam en te Rotterdam 
beschouwt de I.A,H. het a l s  haar taak de posters van voedsel te voor- 
zien. 

Deze enkele voorbeelden Eogendienen om het karakter, dat de 
I.A.H. thans draagt, duidelijk weer te geven. 

Bij groote meetingen van de C.P.H, of een van de mantel-brgani- 
saties is aan de 1,A.H. het recht verleend om consumptie-tenten op 
de terreinen c.q. in gebouwen in te richten. 

Een nieuw terrein, waarop de. IAH. z'ch in den laatsten tijd 
beweegt is het oprichten van z.g. iniichtingenbureaux, speciaal voor 
vrouwen, door'middel waarvan de 1,A.H. mst de vrouwen wil strijden 
voor betere verzorging in haar tijd van zwangerschap . 

Voorts het verschaffen vsn inlichtingen op elk gebied van het 
sociaal pol.itiek terrein. 

Verder zijn in diverse plaatsen afdeelingen opgericht als onder- 
afdeelingen ven de I.A.H., belast met he? verschaffen van inlichtingen 
aan rentetrekkers en dezen rechtskundigen bijstand te verleenen. 

eerden wordt eveneens door de I.&@. ter hand genomen. Zoo zijn in 
het afgeloopen jaar kinderen uit Westphalen en het Ruhrgebied bij 
Bmsterdamsche- en Rotterdamsche >artijGenooten gedurende eenigen tijd 
ondergebracht. 

De taak, welke de IAH. thans vervult,is de massa te mobiliseeren 

Bij gelegenheid ran de landelijke demonstratie der C.P.H., ge- 

Het verzorgen van kinderen uit arme gezinnen door beter gesitu- 

Het secretariaat van de I.A,H. alsmede de uitgeverij **Solidariteit" 
is gevestigd Prinsengracht 142 te Amsterdam. Eveneens zijn daar ge- 
vestigd Administratie- en Redactieadres van het orgaan "Solidariteit", 
maandblad van de I.A,H. 

Het eerste rimer verscheen op 1 Jûni 1932. 
Ais leider ven de Uitgeverij fungeert : 

Verder zijn aan de I.A.H. verbonden : 
Dirk Gerrit GûRTZAIC, geboren 28.11.1903 te Amsterdam. 

Bernhard Hermann August WASSM, geboren 26.5.1902 te Braunschweig ; 
Jacob WESmMAN, geboren 18.8.1895 te Grmmbergen. 

Evenals dit bij de G.P.H. het geval is, bermst de grondslag van 

In groote afdeelingen zijn de secties weder onderverdeeld in 
den organisatievorm op de Districten, afdeelingen en secties . 
bedrijfsceiìen. 

Het Internationaal Bureau van de I.A.H. is gevestigd te Berlijn, 
Secretaris-Generaal is : Filly -ERG . 
Bij het afdrukken van di% jverzicht is het Secretariaat Ven de 

I.A.H. verplaatst naar de Prinsengracht No. 130 te Amsterdam en de uit- 
geverij It Solidariteit )* opgeheven . 

5 .  - 
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5. -- RJTVOLDTIONNAIRE VAKVEREENIGINGS OPPOSITIE . ( R.V.O.) 
Naar aanleiding van het besluit door het congres van de 

tot het ondergeschikt maken van de vakbeweging aan de 
C.P.H. ( Groningen 1921 ) genomen, werd door de C.P.H. de strijd 

C.P.H. 
Het resultaat van dezen strijd is geweest, dat het congres van 

hst N.A.S. ( Kerstmis 1925 ) het besluit naui to; aansluiting van het 
N.A.S. bij de Roode Vak-Internationale R.V.I.) te Moskou . 
ting bij de R.V.I., scheidde een deel van de bij het N.A.S. aange- 
slotenen zich daarvan af en stichtte op 24 Juli 1923 het Nederlandsch 
Syndicalistisch Vakv3rbond . (N.S.T.). 
in het N.A.S. opnieuw de strijd. Aanleiding hiertoe was wel het feit, 
dat van het N.A.S. geëischt werd zijn kleine organisaties op te 
heffen en over te hevelen naar het N.V.V. 

bestuur zijn besluit met betrekking tot de aansluiting van het N.A.S. 
bij de R.V,I. herriep. 

Dit was voor de leiding v ~ 1  de C.P,H. aanleiding om, daarbij 
gesteund door enkele organisaties van het N.A.S., zelfstandig de 
actie voor het behoud van de aansluiting van het N.A.S. bij de R.V.I. 
ter hand te nemen en doorvoering van de besluiten van de R.V.I. te 
bewerkstelligen, 

van Actie voor de handhaving der aansluiting van het .T.A.S. bij de 
R. V. I. It 

werd voor dit doel 
propaganda gemaakt. Hiermede was de grondslag gelegd voor het zelf- 
standig voeren van de vakbewegingspolitiek door de C.P.H. 

Dit comité hield inplaats van het N.A.S. de verbinding mat de 
R.V.I. in stand . 

Ingevolge de besluiten door het Wereld-congres van de Comunis- 
tische Internationale ( 1928 ) werd de naam van het comité voornoemd 
veraild6rd in dien van 
Vakbewegingstakt iek I'. 

Het Kompas l1 werd eveneens gestaakt 
en in Augustus 1928 verscheen het eerste nummer van een nieuw orgaan 
" Eenheid en Klassenstrijd I' als orgaan van het Propaganda Comité 
voornoemd. 

Ter.gevolge van de actie in het N.A.S. gevorrd voor de aanslui- 

Kort na de aansluiting van het N.A.S. bij de R.V.I. ontbrandde 

Een en ander had tot gevolg, dat medio Juli 1927 het N.A.S.- 

Voor dit doel werd op 15 Ausustus 1927 opgericht het It Comité 

In het orgaan van di9 comité Het Kompas 

:li Propaganda Comité voor de Revolutionnaire 

De uitgave van het orgaan 

De grondslag van de toepassing van de revolutionnaire Vakbewegings- 
taktiek VOrmdS de cellenbouw in de vakorganisaties. De uitvoering 
hiervan berustte op het systeem, dat de comunisten als een gesloten 
geheel in de diverse v-kbonden optraden en op deze wijze, o.a. door 
het voorstellen van communistische candidaten bij eventueele bestuurs- 
verkiezingen, het vakbewegings-apparaat in handen te krijgen. 

Het laatste Wereld-congres der ïïïe internationale stelde de z.g. 

Naar aanleiding hiervan nam het 5e Werêld-congres van de R.V.I. 
( Augustus 1930 ) verstrekkende besluiten,welke een algeheele koers- 
verandering op het terroin van de vakbewegingspolitiek voorschreven, 
gericht op de vorming van eigen stakingsleidingen bij economische 
conflicten; het scherper optreden van de comunisten in de vakbonden, 
om dan door toepassing van royemsnten, welke als gevolg van dit 
scherpere optreden zeker zouder, plaatsvinden, voor met name gaoede 
landen zelfstandige vakbonden in het leven te roepen. 

achterwege. Het geheele strever was intusschen wel op de vorming van 

30 psriode"vast . 

VOO? Holland bleef de vorming van een zelfstandige vakbeweging 

een - 
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een zelfstandige wkbeveging gericht. De omvorming van den naam 
van het Propaganda Comité in dien van Revoiutionnaire Vakvereeni- 
gings Oppositie ( R.V.O.) was hiervan het eerste kenteeken. 

gestaakt. 
De uitgave van het orgaan " Eenheid en Klassenstrijd werd 

In het karakter van dit overzicht past het niet een uiteen- 
zetting te geven van de methodes, welks door de leiding van de 
R.V.O. warden voorgeschreven om haar invloed ir! de vakbeweging te 
versterken.. Voldoende Tordt geacht hit-bij op te merken, dat de 
toepassing van deze takbiek voor Holland heeft gefaald. 

bonden de communistische leden, die de revolutionnaire vakbewegings- 
taktiek in de practijk wenschten te brengen, als leden dier wk- 
bonden werden geroyeerd. 

dat ') de betrekkelijke stabiliteit van het kapitalisme ten einde 
gaat 'l. Het heeft naar aanleiding van deze conclusie nieuwe aan- 
wijzingen gegeven met betrekking tot het voeren van de vakbewegings- 
politiek . 

Deze aanwijzingen komen in den grond der zaak neer op opheffing 
van de R.V.O. a l s  zelfstandige vakbeweging - in ons land was de 
R.V.O. nog geen z82fstandige vakbeweging - sn den terugkeer tot de 
oude gxctijk van cellenbouw . 

Oorzack hiervan is o.m. dat door de besturen der diverse vak- 

Het XIIe Plenum van het WCI ( September 1932 ) stelde vast , 

U l e  ongeorganiseerde R.V.O.-aan@ngers zullen lid moeten worden 
vm de vakorganisaties, om de daarin reeds gevormde oppositie van ge- 
organiseerde R.V.0.-aanhangers te versterken. De leiding van de 
R.V.O. houdt zich daarbij het recht voor de organisaties aan te wijzen, 
waarin de oppositie versterkt zal moeten worden. 

De voorzitter v m  dr: S.D.A.P. heeft in 'I Het Volk" van 3 Oct. 
j.1. reeds gewezen op de beteekenis van deze frontverandering onder 
publicrtie van de desbetreffende resolutie van de landelijke R.V.0.- 
conferentie. 

Hij wijst op het gevaar wat de hernieuwde cellenbouw voor de 
moderne vakbeweging met zich kan brengen en waarschuwt hij de be- 
sturen van die organisaties voorzichtig te z i j n  met de aanneming van 
nieuwe leden. 

Het N.A.S.-bestuur wijst op de ervaringen, die de bestuurders 
der aangesloten organisaties hebben opgedaan met dencellenbouw en het 
spreekt als zijn verwachting uit : 

"dat zij het niet zoover laten komen als in het verleden 
het geval was ". 

De organisatievorm van de R.V.O. is overeenkomstig die van de 
C.P.H., met dien verstande, dat niet zooals.bij de C.P.R. het geval 
1s " de cel ", doch " de fractie als kleinste onderdeel moet worden 
beschouwd en naast de centrale leiding ook nog landelijke industrie- 
leidingen zijn gevormd. De fractie bestaat uit communistische leden, 
die georganiseerd zijn in een bepaalde organisatie en daarin hun 
houding bepalen, die door de fractie is voorgeschreven in verband met 
Vraagstuidcen van organisatorischen aard. 

genomen zijn, die in meerdere organisaties georganiseerd zijd en 
daarin behandelen de vraagstukken op het bedrijf betrekkiw hebbende 

verschijnen z.g. industrie-kanten en tenslotte als orgaan van de 
R.V.O. 
verscheen en nadien op onregelmatige wijze . 

In een bedrijfscel kunnen daarentegen communistische leden OP- 

De bedrijfscellen geven de z.g. bedrijfskranten uit; daarnaast 

It De Roode Vaan ", waarvan het eerste nummer OP 1 Mei 1931 

lils 
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Als leider van de R.V.O. fUngeert momenteel Saul DE GROOT, 
geboren 19 Juli 1899 te Amsterdam. 

Het Secretariaat is gevestigd Kerkstraat 416 te Amsterdam. 

6. WELIJK WERKLOOZEN STRIJD-COmT6 ( L.w.S.c. ) 

Het Landelijk Werkloozen Stri jd.4 hitk ( L.W.S.C. ) is een 
onderafdeeling van de R,V.O. met dien verstande, dat dit Vomit6 
zich uiseluitend op het terrein van de actie onder de werkloozen 
beweegt en alles wat daarmede samenhangt. 

werkloozen-congres ( Februari 1932 te Rotterdam gekozen voor 
dien van Landelijk Werkloozen Agitatie Comit6 ( L.W.A.C. 

Het L.W.A.C. ala onderafdeeling van de R.V.O. is in b i  1930 
opgericht. 

Wat voor de Partij en de R.V.O. de bedrijven beteekenen, zijn 
voor het L.W.S.C. de stempellokalen en de werkverschaffingen.Daar 
moet de grondslag vorden gelegd voor de werkloozen-comit6's, welke 
zich weer centraliseeren in de plaatselijke afdeelingen. Verder is 
de vorm van organisatie overeenkomstig die van de partij. 

KUBBE, geboren 28 Juni 1897 te Aasterdam, terwijl het secretariaat 
is gevestigd Utrechtschestraat 130 te Amsterdam. 

een orgaan De strijdende werklooze genaamd uitgegeven, waarvan 
het eerste n m e r  op 1 Mei 1932 is verschenen. 

staakt. 

De naam L.W.S.C, werd ingevolge congresbesluit van het eerste 

Als leider van het L.weS.c. fungeert Johan Clement August 

De leiding van het district Noord-Holland en Utrecht I' heeft 

Nadat enkele nummers waren verschenen, werd de uitgave ge- 

Het L.W.S.C. geeft geen orgaan uit. 
q'Stempelkranten ", welke door de verschillende comitk's aan de 

stempellokalen worden uitgegeven, vervullen dezelfde taak als de 
bedrijfskranten aan de bedrijven . 

7. __ ROOD FR0NTSTRIJDD.S BOND ( R.F.B.) 

De oprichting van den R.F.B. vond plaats op 11 Juni 1930 
OP initiatief van eenige leden der C.P.H. 

Het doel van den bond is : 
"De proletarische klassensolidariteit te versterken ; de 
ondernemers-terreur ; de uitsluitingspolitiek van revolution- 
naire arbeiders; het fascisme en het sociaal-fascisme in al 
zijn vormen met doeltreffende politieke en organisatorische 
middelen te bestrijden; de arbeidersklasse in haar politieke- 
en economische acties te beschermen en in bondgenootschap 
met aanverwante organisaties strijd te voeren : tegen het 
fascisme; tegen imperialistische oorlogsvoorbereidingen en 
tegen de oorlogsgevaren, gericht tegen de Sovjet-Unie ; Voor 
de verdediging van de Sovjet-Unie w .  

De R.F.B. erkent de Communistische Internationale als de leidster 
van den revolutionnairen strijd van het proletariaat . 
Lidmaatschap . 

Lid kan worden iedere arbeider(ster) , die den leefti jd bereikt 
Van 21 jaar . De aanmelding voor het lidmaatschap moet Ondersteund 
Torden door twee leden van den bond, die werkzaam zijn in een bedrijf- 

Lid - 
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Lid kan z jn : 
a. die de st ;uten van den bond en het doel onderschrijft ; 
b. regelmatig contributie betaalt ; 
C. de klassesolidariteit in iederen vorm irerdedigt ; 
d. 

e. actief aan het werk van den bond deelneemt, 

geen andere revolutionnaire proletarische klasse-organisatie 
verlaten heeft of daaruit uitgesloten is ; 

Contributie . 
De leden betalen iedere week 10 cents contributie. Bovendien ~ . . - - -. - 

is ieder lid verplicht een bedrag van 10 cents >er maand te betalen 
aan het Persfonds . 
Uniform . 

Het uniform wordt door den bond voorgeschreven. Het bestaat uit : 
a. grijslinnen pet, waarop monogram :"gebalde vuist met de letters 

b. grijslinnen tuniek met idem rijbroek ; (voor vrouwelijke leden 

C. bruin lederen koppel met draagriem over den schouder . 
R.F.B.; 

gri jslinnen rok 1 ; 

Na een half jaar lidmaatschap moet ieder lid in het bezit záìjn 
van bondskleeding. De bondskleeding wordt, ook bij onderdeelen, door 
het bestuur tegen contante betaling geleverd ~ 

Elk lid, dat wordt aangenomen, legt de volgende belofte af : 
"Ik beloof : 
Nooit te vergeten, dat het wereld-imperialisme den oorlog 
tegen de Sovjet-Unie voorbereidt ; 
Nooit te vergeten, dat het lot der arbeidersklasse der ge- 
heele wereld vast verbonden is met de Sovjet-Unie ; 
Nooit te vergeten, de ervaringen en het lijden der arbeiders- 
klasse in den imperialistischen oorlog ; 
Nooit te vergeten den 4den Augustus 1914 en het verraad der 
reformisten ; 
Steeds en altijd mijn re-rolutionnairen plicht tegenover de 
arbeidersklasse en het socialisme to vervullen ; 
Steeds en altijd in proletarische massa-organisaties in 
vakveroenigingen en in het bedrijf een pionior van den on- 
verzoenlijkon klassenstrijd te zijn ; 
Aan het front en in het leger van het imperialisme A I U X N  
voor de revolutie te werken ; 
Den revolutionnairen strijd 
klasseheerachappij der Hollandsche bourgeoisie te voeren ; 
De Russische- e n  de revolutie der onderdrukte volken in het 
Oosten, in het bijzonder ae revolutie in Indonesië met alle 
middelen te verdedigen ; 
Steeds en altijd voor de Sovjet-Unie en voor de zegevierende 
wereldrevolutie te strijden I'. 

voor de vernietiging van de 

Van de leidinsc . 
Met de hiding Van deze ormnisatie werd aanvankeliik belast de 

I! 

ex-parti j-secretaris Pieter E&GsMA, geboren 13.4.1882 t e  Herbam, 
gepensionneerd Adjudant-Onderofficier van het N.O.1.-Leger . 
leiding gaf in den R.F.B., stuitte op verzet van een aantal leden van 
den R.F.B., welk verzet werd gesteund door Bergsma cis. 

Bergsma wegens 'I laf opportunistisch optreden van zijn functie ant- 
heven. Als opvolger werd aangewezen : Leonardus Johannes LIMBURG, @- 
boren 5.11.1885 te Loenen, wonende Hudsonstraat 66.huis te .b.sterdam. 

Het feit, dat de partij als de hoogste vorm van klasse-organisatie 

Ingevolge besluit van de ldenvergadering ( 15.8.1930 werd 

De - 
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De organisatievorm . 

De organisatievorm van den R.F.B. volgt eenzelfden regel 
als die bij de partij en de mantel-organisaties wordt toege- 
past. De steden, waar afdeelingen zijn, o.a. Amsterdam, Den Haag, 
en Rotterdam, zijn verdeeld in secties. Aan het hoofd van elke 
sectie staat een groepsleider, die wordt bijgestaan door. eenige 
z.g. Kameraadschlpleiders. Deze laatsten zorgen er voor, dat 
eventueel0 berichten worden doorgezonden naar d.: leden, die in 
hun onmiddellijke omgevmg wonen. Deze groeps- en kameraadschaps- 
leiders zijn tovons de instructours . 

Om vocr instructeur in aanmerking te komen moeten belang- 
hebbenden een cursus voigen. Dikwijls gebeurt het, dat de candidaat- 
instructeurs, voor zSj zijn afgericht, weer door anderen zPjn ver- 
vangen. Van een goed afgericht instructeurs-corps is dan ook geen 
sprake door de vele mutaties, welke plaatsvinden. 

I Ledental . 
a. 

b. 

C. 

Amsterdain i 
Eoe aroot het ledental is kan niet met zekerheid worden gezegd. 
.- 

... 
Herhaalde mlen is echter vastgesteld, dat op de vergaderingen 
en bij demonstraties te Amsterdam steeds dezelfde personen aan- 
wezig zijn. Dit aantal bedraagt niet meer dan 50 & 60 personen, 
waarvan er ongevecr 30 
Brbciders Fanfarecorps Dc Roode Strijders ". 
Den Haag . 
Commandeur van de Xaagsche afdeeling is : Christiaan Willem 
Gerard DE WIT, geboren 25 Mei 1904 te 's-Gravenhage, wonende 
Loosduinscheweg 113, aldaar. 
De afdeeling telt 13 werkende leden . 
Ban het hoofd staat een testuur bestaande uit drie leden . 

deel uitmken van het Revolutionnair 

Rotterdam . 
De vergaderingen ven den R.F.B., afdeeling '' Rotterdm " worden 
in den regel bezocht door niet meer dan 30 leden, waaruit de 
conclusie mag worden getrokken, dat het ledental dier afdeeling 
niet veel meer bedraagt. 
Secretaris is : Antony Jan DE VRIIB, geboren 15.1.1900 te Rotter- 
dam. 

.,----I 

8. --I-- REVOLUTIONNAIR AElBEIDERS FATWARECORPS " DE ROODE STRIJDER5 "* 

Het Regolutionnair Arbeiders Fanfarecorps 
Strijders tv  is opgericht in Juli 1930. Dit corps is ongeveer XI leden 
sterk. Voor het meerendeel dragen zij het unifom ven den R.F.B. 

Secretaris is : Johannes VOORTMAN, geboren 23.6.1903 te Amster- 
dam, wonende Van Hallstraat 9.11. te Amsterdam. 

Directeur van het corps is : Daniel Willem Hendrik VAN 
GOLXEiDINJGE, geboren 16.5.1894 te Arasterdam, die maandelijks een toe- 
lage ontvangt van F. lo,--. 

I' De Roode 

9. -- ROOD3 SPORT E3üED -- . ( R.S.E.) 
De oprichting van de 3.S.E. vond plaats in October 1931. 

Deze organisatie is een smenvatting van diverse afdeelingen, welke 
verschillende takken ven sport beoefenen, zooals voetballen, Worstelen, 

zwemen2 --- 
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zwemlien, acrobatiek, danmen en schaken. 

sport beoefenen, worden deze als onderafdeeling van de R.S.E. in 
een landelijken bond samengevat. 

en ook landelijke bonden gesticht. De landelijke organisaties zullen 
wat bestuur enz. betreft, afzonderlijk worden behandeld. 

is lid van een 
der hierboven genoemde clubs. 

die door de C.P.H. wordt gevoerd.'? 

Wanneer er voldoende afdeelingen zijn, die eenzelfde tak van 

In het eerste vereenigingsjaar zijn diverse van deze afdeeiingen 

Xet overgroote deel van de leden van den R.F.B. 

Hoofdtaak van deze organisatie is : "ondersteuning van den strijd, 

Het ledental van de R.S.E. bedraagt ongeveer 1000. 
Leider van de R.S.E. is : Lambertus VLî MAAREN, geboren te 

Zalt Bormnel 4.3.1890, smid-bankwerker bij de Gemeentegasfabriek, 
wonende Valentijnkade 55 te Amterdam . 
geboren 12.4.1900 te Amsterdam, wonende Nauvestraat 23.1. te Amsterdam. 

Sport-redacteur van " De Tribune " is : SLon VAN DEFí LJNDEN, 

9.a. ARBEïD3RS SCHAAK BOND " HOI.LNü ( A.S.B.H.) 

De definitieve oprichting van denA3.B.H. als onderdeel van de 
R.S.E. 

De bond zal in samenwerking met de R.S.E. de propaganda, om de 
beoefening van het schaakspel zoo sterk mogelijk onder de arbeiders 
te bevorderen, krachtig ter hand nemen. Tevens zullen door den bond 
alle pogingen in het werk worden gesteld om de opzichting van ar- 
beidersschaakclubs in Holland te bevorderen. Het onderlinge contact 
zal tot stand worden gebracht door het spelen van onderlinge wed- 
strijden, het gezamenlijk organiseeren van wedstrijden, simultaan- 
séances, enz. 

Marius Jan ICNIET, geboren 11.7.1910 te Zierikzee, wonende Slinger- 
beekstraat 24.11. te Amsterdam . 

vond plaats op 30 Uuli 1932 te Austerdam. 

Het Secretariaat van den A.S.B.H. is gevestigd bij : Harrie 

9.b. AFEEDEB VOXTEAL BOND " HOLT3IND 'I ( B.V.B.H.) 

De oprichting van den A.V.B.H. vond plaats op 11 December 1932 

Het doel van deze organisatie is, evenals dit het geval is bij 

-I-_ 

te ;iinsterdam a l s  afdeeling van de R.S.E. 

de z.6. burgelijke voetbalbonden, een eigen competitie te spelen. 
Hiermede is op 18 December 1932 een aanvang gomakt. 

Op 4 en 11 December 1932 werd te rlmsterdam een voetbal-tournooi 
gehouden, waaraan door 12 voetbalclubs werd deelgenomen. De Directie 
van het dagblad '* De Tribune I' stoldo voor dit tournooi een beker ter 
beschikking. 

te Moskou te houden - Wereld-Spartilcade deel te nemen. Het$ uitzenden 
van ocn voetbalploeg staat op het program. Voor de samenstelling van 
een elftal is reeds eon elftal-comissie bonoemä, bostamdo uit : 
August Ferdinand HUIZINGA, geboren 6.4.1895 te Amsterdam ; 
Frans Johannus GOrsIKQnT, goborin 25.1.1904 te Amsterdam ; 
bkrius Frederik DS VRIEC, geboren 16.10.1897 to Amsterdam. 

aangevangen. 

over de verrichtingen van de R.S.E., maar in het bijzonder Over de 
gehouden voetbalwedstrijden, 

Het ligt in het voornemen van hat bestuur, om aan de - in 1933 

Deze comissie heeft op Zondag ,den 4den December 1932, haar taak 

Uit den aard der zaak brenUt De Tribune 'I uitvoerige verslagen 

zp - 
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In verband met de vraag, hoe de K.N.V.B. tegenover de A.V.B.H. 
en de R.S.E. staat, wordt in het Officieeh orgaan van dien bond 
n De Sportkroniek I' aangegeven welke de houding moet zijn, die door 
de aangesloten vereenigingen ten opzichte Van de R.S.E. moet worden 
aangenomen. 

Deze meeninz luidt als volgt : 
"De vereenigingen zullen o.i. goed doen de betrokken 
spelers, die eventueel des Zaterdags voor de R.S.E. uit- 
komen, voor ds keus te stellvn :', Òf wij, af de R.S.E.". 

Secretaris van den A.V.B.H. is : ;EBBE, Harmoniestraat 66 te 
Haarlem . 

9.c. QRBEIDERS DAM BOND HOLLILID (A.D.B.H.) 

Het initiatief tot oprichtini'. van dezen bond is reeds genomen. 

De R.S.E.-afdeelingen hebben in diverse plaatsen reeds eigen 
De definitieve oprichting 

terreinen, waarop gespeeld wordt en eigen lokalen, waarin ge- 
oefend wordt. 

Utrechtschedwarsstraat No. 13. 

heeft nog niet plaats gehad. 

Te Amsterdam is het lokaal gevestigd in " Huis en Haard 'I, 

In It De Communist 'I van Februari 1932 is het vraagstuk Van de 
tTroletarische Afweer besproken en wordt daarin, nadat een uiteen- 
zetting is gegeven met betrekking tot de algemeene richtlijnen in 
de organisatie, antwoord gegeven op de vraag : l i  Wat is de r o l  van de 
organisatie van het type van den R.F.B. en hoe kunnen bepaalde spofi- 
organisaties in het werk van de proletarische afweer worden betrokken". 

'+Organisaties als de R.F.B. sportorganisaties en dergelijke " 
- aldus de schrijver - 
de proletal+xhe zelfverdediging worden betrokken door be- 
paalde kameraden ( organisators ) en geheele groepen te be- 
trekken in het werk van de organisatie der zelfverdediging. 
Deze organisaties kunnen en moeten zooveel mogelijk worden 
gebruikt om het kader van de brigades op te voeden en ook 
voor massale opvoeding in de brigades van bepaalde kennis 
bij het verweer tegenover politie, fascistische- en socdaai- 
fascistische benden I'. 

kunnen en moeten in het werk van 

En aangezien de schrijver van oordeel is, dat : 
"het vormen van bijzondere, min of meer gecentraliseerde 
landelijke organisaties van proletarische zelfverdediging 
niet doelmatig is en in bepaalde gevallen zelfs direct on- 
juist en t3gen het partijbelang ingaande ", 

ligt de conclusie v . m  de hand, dat de sport-organisaties tot grond- 
slag moeten dienen voor de vorming van een goed onderlegde en gedisci- 
plineerde afweer-organisatie. 

10. ARBEIDERS THEATER BOND E i O W  . ( A.T.B.H.) 

lilet het doel om te komen tot een vast landelijk verband van de 
reeds bestaande agitatie propaganda troepen (agitprop ~ -troepen) 
en om van voorlichting te dienen bij de oprichting van nieuwe agitprop. 
troepen in die plaatsen, waar zij tot nog toe niet zijn, werd Op 
19 Juni 1932 te Amsterdam de A.T.B.H. opgericht. 

Dertig reeds bestaande gr .epen, verdeeld over 18 plaatsen, Sloten 
zich bij den bond aan. 

De A.T.B.H. is aangesloten bij den Internationalen Arbeiders 
Theater Bond ( I.A.T.B.), gevestigd te Moskou . 

secretaris 
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Secretaris is : Desir6 VAN CLEEMPZPPTS, geboren 9.2.1898 te 

Hij vertegenwoordigde den A.T.B.H. op het internationaal con- 
St. Jan Steen, wonende Kromme Mijdrecht3traat 16.111. te Amsterdam. 

gres van den I.A.T.B., gehouden van 10 - 15 November 1932 te &&Ou, 
en maakte deel uit van het presidium van dit congres. 

In de comissie tot voorbereiding van de Wereld-Spartikade, in 
1933 te ;loskou te houdm, werd als vertegenwoordigster van den 
A.T.B.H. benoend : Wilhelmina Claire DX SIWT-IVT~ER, geboren 24.6.1906 
te Etterbeek, wonende Jan van Galenstr: ,t 178.111. te Amsterdam. 

Op 16 December 1932 werd opgericht de afdeeling " Bmsterdam " van 
bovengenoenden bord, waarvan het secretariaat gevestigd is bij : 
Antbn Gerrit PIE'ITRSE, geboren 13.2.1911 te Koedijk, wonende Formosa- 
straat 2.111. te Amsterdam 

organisaties is neergelegd in do volgende bopaiingen : 
1. Alle aanvragen voor zangkoren muziekversenigingen en agitprop.- 

troepen moeten gericht worden aan den afdeelings-secretaris; 
2. De aanvragen moeten 14 dagen voor datum van optreden bij het 

secretariaat binnen zijn ; 
3. Het bestuur houdt zich het recht voor, daar waar blijkt, dat de 

programma's "overladen I' zijn, eenmaal gedane toezeggingen in te 
trekken ; 

gandavergaderingend de onkosten voor te medewerkende cultuur- 
organisaties moeten calculeeren. 

De verhouding van den A.T.B,H. tot de C.P.H. en andore mantel- 

4. Iedere organisatie za1 in hat organiseeren van feest- en propa- 

11. 2LBBEIDERS SCRRIJVTRS COLLECTIEF I' LINKS RICHTEN " (L.R.) 

Om te komen tot een verbond van schrijvers en arbeiders, met 
als doel de vorming van een proletarische literatuur, werd medio Juni 
1931 het Arbeiders Schrijvers Collectief Links Richten opgericht. 

Al heel spoedig vormden zich in deze organisatie twee groepen, 
n.1. een communistische- onder ieiding van Josephus Carel Franciscua 
LAST, geboren 2 Mei 1898 te Den ?faag, wonende Baarsjtsweg 284.111. te 
ilmsterdam en de anti-communistische - onder leic'ing van Geert VAN 
OORSCHOT te Rotterdam. 

In het hoofdbestuur van Links Richten ontstond een kwestie over 
het deelnemen aan het door de C.P.H. in Februari 1932 te Utrecht ge- 
organiseerde Volks-congres en over de uitgave van een geschriftje, 
waarin de verdediging  an de Sovjet-Un:e werd bepleit . 

Het gevolg van een en ander was, dat de anti-communistische groep 
uit Links Rchten trad. 

De communistische groep, welke den naam van '' Arbeiders Schrijvers 
Collectief Links Riciiten '' is blijven voeren, 
1932 te Utrecht in vergadering bijeen . 
vastgesteld, welke luidt als volgt : 

I 

kwam op Zondag 15 Mei 

Oa deze vergadering werd als voornaamste punt de beginselverklaring; 

Doel : 
Links Sichten stelt zich ten doel om op Nederlandsch taalgebied 
-- 

ter omverwerphg  an het kepitalisme een proletarisch verbond te 
vormen, dat op artistiek ter. ein den revolutionnairen klassenstrijd 
zal voeren, ter verovering van het socialisme. 

- Politieke Oriëntatie : 
Links Richten is tegen de uitbuiting van het proletariaat door 

de kapitalistische klas3e. Tegen loonsverlaging en verlenging van den 
arbeidstijd. Tegen iederen vorm van economische-, politieke-, en tul- 
tureele verdrukking der arb3idersklasse . Tegen fasclsme en Witte 

terreur . 
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terreur. Tegen het klasseverraad van de sociaal-fascistische 
leiders. Tegen iedere intervantie-oorlog OT blokkade, die zich 
richt tegen de Sovjet-Unie en voor de actieve verdediging aller 
Sovjet-Staten. Tegen militarisme en imperialisme . Tegen iederen 
vorm van Godsdienst . Voor de bovrijding der koloniale volkeren. 
Voor de wereld-revolutie. Voor het socialism . 

Artistieke Origntatie . 
Links Richten vemerpt de scheidii.; tusschen 'I Kunst en Klassen- 

strijd It en wenscht te strijden voor een socialistische maatschappij, 
waarin iedere scheppingsdrang en scheppingskracht in dienst zal staan 
van de socialistische gemeenschap . 

Links Richten keert zich tegen iederen vorm van " Kunst " die 
de heerschende klasse verheerlijkt, haar ideologie in de massa tracht 
te versterken, nieuwe kracht toegoegt aan do religiewe idee door z.g. 
tendenzlooze schoonheid, de srbeidsrsklasse tevreden houdt, in slaap 
wiegt of van den strijd afhoudt, tegen de kunst van het medelijden, 
die het proletariaat niet noodig heeft, zoowel als tegen het valsche 
pathos, dat een hoerastemming tracht te kweeken. 

Links Richten wil de kunst gebruiken als een wapen in den klassen- 
strijd in dienst van de proletarische beweging . 

Links Richten wil voor het Nederlandsche proletariaat schrijven 
de geschiedenis van zijn klasse-worstelingen, nieune strijdliederen, 
het politieke drama, het journalistiek tijdgedicht, de klasse-reportage 
en de vertalingen van buitenlmäsche revolutionnaire schrijvers. 

met de proletarische strijdwijze. 

geven met moderne vormen, die begrijpelijk zijn voor de arbeidersr 
klasse. 

van den klassenstrijá tot zolf-expressie te brengen, tot bewuste 
critiek en tot belangstelling in literatuur . 

Links RicLten zoekt vormen voor de literatuur, die overeenkomen 

Links Richten wil aan de literatuur een revolutionnairen inhoud 

Links Richten wil trachten do Nederlandsche arbeiders in dienst 

Ingevolge besluit van voornoemde vergadering zal L.R. zich aan- 
sluiten bij den Internationalen Bond van Proletarische schrijvers, 
waarvan de zetel is gevestigd t e  ihskou. 

Eohannes JBNSMA, geboren 9 September 1903 te Amsterdam, wonende 
Sassenheimetraat 16.111. te Amsterdam. 

De verkoop van uitgaven van Links Richten is gecentraliseerd en 
het depot gevestigd bij H. BRUIJNTJES, Bajonetstraat 20 te Rotterdam. 

Door L.R. wordt een maandblad uitgegeven, waarvan het eerste 
nummer op 1 September 1932 verscheen. Het is genaamd It Links Richten". 

Redactie-adres is gevestigd bij Maurits Rudolph Joël DEKKER, 
geboren 16.7.1896 te Amsterdam, wonende Amstellaan 12 te Amsterdam. 

Administratie is gevestigd bij H. BRUIJNTJES, voornoemd. 

Hoewel niet behoorende tot een der mantel-organisaties van de 
C.P.H. lijkt het gewenscht, om in aansluiting op het bovenstaande, 
tevens te behandelen de pogingen,welke door de anti-communistische 
groep 'I VAN OORSCHOT 
aanvankelijk met de oprichting van L.R. werd beoogd, n.1. : te komen 
tot een verbond van schrijvers en ei,-beiders, met het doel de v o d W  
van een proletarische literatuur. 

Zijn door deze groep nog niet o-dernomen. Zij hebben met het doel : 
het uitgeven van goedkoope bundels socialistische ïiteratuur,geaticht 
de Uitgeverij : c t  Het Roode Baken ' 1 ,  waarvan het secretariaat is ge- 
vestigd bij Jac. VAK D m  S m ,  Oosteinde 66.B. te Rotterdam. 

In 

Het Secretariaat van het Hoofdbestuur is gevestigd bij Abraham 

zijn aangewend om te komen tot het doei, dat 

De stappen,om te komen tot oprichting van een nieuwe organisatie, 

- 
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In verband hiermede is door de anarchistische schrijvers 
phrtin PAULISSEN, geboren 11.4.1912 te Arnhem, wonendeIClaren- 
dalScheweg 4C" te Arnhem ( pseudoniem : Jacques REFS ) J. GROOS, wonende Beverstraat 76.B. te Rotterdam - voorheen ook am- 
gesloten bij L.R. - het initiatief gonomen tot oprichting van een 
landelijke Federatie van Arbeiders Schrijvers, welke beoogt : om 
OP den prondslag van kameraadschappelijke federatieve samenwerking 
tegenover de demagogische, platburgerlijke kunstproducten op letter- 
kundig gebied, den groei van een nieuwe stijl, de komst van revolution- 
naire literatuur te besgoedigen, door middel van periodieke goedkoope 
uitgaveri van verzamelburdels ( rev. proza en poëzie 1 ,  welke aan 
critiek van het arbeiderspubliek onderworpen zuilen worden. 

en 

12. VKREENIGING VAN ARBEIDERSPOTOQUIFEN . 
De oprichting van de Vereeniging van Arbeidersfotografen vond 

"De leden aan te zetten tot he+ maken van foto's, die be- 
trekking hebben op den revolutionnairen strijd der ar- 
beiders, zooals opnamen ran betoogingen, politieke arres- 
taties, opnamen in fabriek en werkplaats, doch v66r alles 
die foto's, die den klassenstrijd uitbeelden I'. 

plaats op 13 Februari 1931te Amsterdam, met het doel : 

De vereeniging is collectief aangesloten bij de V.V.S.U. 
De contributie bedraagt 10 cents per week en $er lid . 
Het secre:iriaat van de Landelijke Vereeniging is gevestigd 

Singel 359 te Amsterdam. 
Secretaris is : Abraham KURK, geboren 3,6.1902 te Aiasterdam, 

wonende Blasiusstraat 146.111. te Amsterdam. 
Met de oprichtin- van de Landelijke Vereeniging,vond ook de op- 

richting plaats van de afdeeling I' Amsterdam I'. 
Het secretariaat hiervan is gevestigd bij Engei PEETKRS,geboren 

13.10.1912 to Amsterdam, wonende 2e Nassaustraat 14.IV. te Amsterdam. 
Ce vereeniging beschikt over een cameTa-fonds, dat haar in staat 

stelt leden voor bepaalde opdrachten een daarvoor speciaal geschikte 
camera te leveren. 

Om de leden in de gelegenheid te stellen zelf de foto's te ont- 
wikkelen, is opgericht een donkere kamer-centrale,welke op 1 Januari 
1933 in gebruik is genomen en gevestjgd is Nieuwe Looiersstraat 35 
Ye Amsterdam. 

een vergelijkende tentoonstelling te houden van het werk van de ar- 
beidersfotografen van verschillende landen. 

Door de afdeeling st Amsterdam '' is het inltiatief genomen tot het 
houden van cursussen, waarop het onderwerp 'I De fotografie in den 
klassenstrijd " zal worden behandeld. 
groote plaatsen des lands afdeelingen. 

December j.1. plaats vond. 

58 te Arnhem. 

Plannen worden overwogen om in he: voorjaar van 1933 te Amsterdam 

De Vereeniging van Arbeidersfotografen heeft in verschillende 

De jongste afdeeling is die van Arnhem, waarvan de oprichting in 

Het secretariaat is gevestigd bij T. MAGEWDANS, wonende Rijnwijk 

Zooals uit den naam van dec bond blijkt, is deze een speciaal 
Bmsterdamsche. Desniettemin wordt het wenschelijk geacht, om in dit 
overzicht de aandacht op het karakter van dezen bond te vestigen,odat 

ook - 
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ook het bestuur van dezen bond de acties buiten Amsterdam leidt. 

om in Amsterdam door middel var. z.g. Buurthuuxiers-ComitéVS h m  
invloed onder de massa te kunnen doen gelden. 

de communisten dankbaar aangegrepen om, wat vroeger nieq gelukte, 
thans opzieuw te beproeven. 

Door te verklaren: dat de bond ste-at op alCemeen standpunt, 
d.w.z., dat huurders, ongeacht van welk. kleur of richting,daar- 
van li4 kunnen worden; ts wille., strijdan tegen huuropdrijving of 
enrechtvaarilige behandeling van Iiuurders en S i j  drang tot actie 
voor huurverlaging en verdere kwesties de leiding te willen nemen, 
nam het ledental zoor too. Ook do behaalde resultaten werkton 
hiertoe mode. 

Reeds vroeger waren door de communiste;i pogingen aangewend 

De crisis met de daaruit voortvloeiende gevolgen, is door 

Als doel van den bond wordt aangegeven : 
"Te komen tot een volmaak.: volkshuisvesting, waaronder 
in de eerste plaats wordt begrepen een gezonde, goed 
ingerichte woning tegen een huurprijs, welke niet meer 
mag bedragen dan 1/7 deel van het loon van den huurder ". 

Verder betrekt hij in zijn doelstelling : 
"de omstandi8;heden, welke het wonen kunnen ver- of veron- 
aangenamen als bestrating,verlichtidg, verbinding met bet 
centrum van de stad, de watervoorziening, het electriciteits- 
en gasverbruik, het hebben in de omgaving van wasch- en bad- 
lokalen, vergaderlokalan, speel- en sportterreinen, dden 
overlast van uitserpre1.n van gassec,esch, ioet en stank der 
omliggende fabrieken, enz." 

De bestuursleden van dezen bond zijd voer het overgroote deel 

Als secretaris fungeert de  cohuni.st : Johan Grrhard VAN ZELM, 

Rechtskundige is de communist : *Mr. Pie5er VA?? H!P HOF'F S T O E ,  

aangesloten bij de communistische partij. 

geboren 1.8.1872 te h;.mhem, wonende Hoersh-aat 47.1. te kterdem. 

geboren 30.7.1902 te 's-Graven:iage,aoneadc Heemtedestraat 18.111. 
te Amsterdam. 

geven, waarvan het eerste numier op 1 Augustus 1931 verscheen. 
Goor den bond wordt een maandblad De Volkshuisvesting 'I uitge- 

Redacteur van dit orgaan is : l3.G. VAN ZEUL,voornoemd. 

14. CENTRABL COhlITé ?%;GIXT DEN WIO-TNOEKER . 
Het Centraal Conit6 tegen den. Radiowoeker wordt gevormd door 

diverse buurt-comité's,welke in Amsterdam zijn opgericht. 
Het eerste buurt-cbmité, dat op 27 Jôni 1932 werd opgericht, 

heeft den grondslag voor de stichting van het Centraa.1 Comité ge- 
vormd. 

Het Centraal Cemité.stelt zich ten doel : 
" de rotte toestanden, die bij diaerse radio-centrales 
heerschen, te verbeteren ?l. 

In het algemeen is de actie door het Centraal Comité gevoerd 
gericht tegen de hooge aanshitingskostan er: de hooge abonnements- 
gelden. 

de radio-abcnn6's op de beta:ing van het abonnementsgeld te staken. 

de communisten en z i j  nemen dan ook in de leiding van de comité's 
en van het Centraal Comi.té een v:ornams plaats in. 

Secretaris van hst Catraal Comité is de communist : Willem 
MOL, geboren 24.5.1898 te rimsterd&Q,wonende SpaarnZainmerdi jk 9.11. 
te hteidam. 

On hieran veran<l:?ring tt brengen wekt de leiding van het Comitó 

Het initiatief tot het voerei vap deze actie is uitgegaan van 
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Het officieele orgaan van het Centraal Comité is het Weekblad 
de it Centrale Radiokrant ", waarvan het eeyste n m e r  op 8 October 
1932 verscheen. 

Redacteur is : W. MOL, vOO?XOamd. 

15. LIG: TEGEN DtPTRUISbE FX VOOR H~LTION~'ZX ONAFL~NKELIJKREID . 
Het eerste Vereld-congres van de ::'.ga vond in Februari 1927 

te Brussel plaats en was vanwege de groote deelname - meer dan 
100 gedelegeerden uit alle werelddeelen - van groote beteekenis. 

Op grcnd van de besluiten door dit congres genomen werd op 
25 Juli 1927 de sectie It Holland van de Liga opgericht, waarvan als  
voorzitter werd benoemd : Johan David Leo LE FEWRE, geboren 
11.3.1870 te Amsterdam, Oud-Resident van Sumatra's Westkust,wonende 
Wijk D. No. 64, Gemeente Muiden . 

De functie van secretaris werd vervuld door 
geboren 20.8.1896 te Amsterdam. 

Tot uitgifte van een orgaan tv Recht en Vrijheid 
waarvan het eerste nummer in September i927 verscheen . 

De houding door de Liga ten opzichte van de S.D.A.P. aangenomen 
was van dien aard, dat op voorstel van het Partijbestuur der S.D.A.P. 
het congres (1928) dier par$ij besloot, het lidmaatschap van de Liga 
met dat van de S.D.A.P. onvereenigbaar te verklaren. 

wien enkelen, 0.1. P.J. SCHMIDT, een belangrijke rol in de Liga ver- 
vulden, voor het lidmaatschap van de Liga en voor alle functies, 
welke zij in deze organisatie bekleedden . 
21 - 27 Juli 1929) plaats vor,,?.en, waren oorzaak, dat ook andere revo- 
lutionnaire groepen, welke in de Liga vertegenwoordigä waren, uit de 
Liga traden. 

worden, waarvan het lot dan ook spoedig wad beslist. 

bijeen en stelde 6:? volgende principieele eischen ven de Liga vast: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

hbr. Simon DE JONG, 

werd besloten, 

Naar aanïeiding hiervan bedankten de sociaal-democraten, ven 

De gebeurtenissen,melke op het Ze congres van de Liga ( Frankfurt 

Hierdoor was de Liga een zuiver comunistische organisatie ge- 

In Juni 1931 kwam het internationaal Executief Comité te Berlijn 

Volledige nazionale onafhankelijkheid van de koloniale- en half- 
koloniale volkeren ; 
Het volledige zelfbeschikkingsrecht voor alle onderdrukte natio- 
nalithiten ; 
Terugtrekking van de imperialistische gewapende la-aehten Bit 
alle koloniale en half-koloniale landen ; 
Volledige bewegingsvrijheid voor alle natFonaal-revolutionnaire 
organisaties ; 
De onteigening zonder schadeloosstelling van alle ondernemingen, 
banken, plantages, landerijen, die op het oogenblik in het be- 
zit zijn van de imperialisten en de nationalisatie daarvan ; de 
annuleering van alle schulden aan de imperialisten en de annu- 
leering van alle herstelbetalingen ; 
De onteigening zonder schadeloosstelling van alle landerijen, 
die op het oogenblik in het bezit zijn van rijke landeigenaars 
en de verdeeling daarvan onder de werkende boeren. 

Naar aanleiding van de Sesluitcn genomen op de te Berlijn ge- 
houden vergadering van het InYernationad Comité, vond op 20 December 
1931 de wederoprichting van de Liga,sectie tv  Hoiland 

Het secretariaat van de Liza  is nu gevestigd : Hendrik 
Zwaerdecroonstraat 114 te 's-Gravenhage en wordt waargenomen door 
Mas Soedario MOALADI, geboren 19.6.1907 te Modjosragen. 

6. 

plaats. 

De verhouding tusschen de ieden van het hoofdbestuur en die van 
de - 
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de afdeelingsbesturen laat veel te wenschen over. 

van de Liga in den laatsten tijd van weinig beteekenis is . 
1932, het$ tweede nummer bij gelegenheid van het Internationaal 
Wcreld-Strijd-Congres, Augustus 1932 en daarna niet me& 

Voer de verschijning van dit orgaan werd een drietal nummers 
uitgegevon van " De Anti-Imperialist I t .  

De administratic v a  dit orgaan W E - .  gcvcstigd Singol 359 tc 
Amstcrdam. 

Eon belangrijke rol spoelden in dc actio door do Liga gevoerd: 
Simon David NETER, goboron 31.5.1904 t3 Amsterdam, bouwkundig 
teekenaar, sonendc V a n  Brecstraat i31,huis te Amsterdam; 
Frcddy VAN SA?$lTN, geborcn 10.11.1903 tc Amsterdam (pseudoniem VAN 
DEB ZFE ).  , terwi jl sinds Octobcr 1932 als sccrctaris van do af- 
dccling Bmstcrdan fungccrt : Jan Cznolis STAM, gcborcn 18.10.1884 
te Giesondam, gcp. ondcrmijzer van 0,B.O. in Ncd.-IndiG, wonende 
Sterrclaan No. 54 tc Hilvcrsm. 

aectic is aangesloten, is gevestigd 24. Fricdrichstrasso, Berlijn 

Waarschijnlijk is dit een van de oorzaken, dat de activiteit 

Het eerste n m r  van het orgaan I' Liga " verscheen op 1 &i 

Het secrctariaat van dc ïnT;ernationalc, vaarbij de Hollandscho 

' S.W. 48 . 
16. Cm!.AI, ANSI-OORLOGS-C~~T6 "HOLLUND " ( C.A.O.C.) - _-,- - .,. ---- 
Nasr amleidin:; van den oproep van Henri KiRBüSSE ( Mei 1932) 

teneinde een Internationaal Strijd-Congres tegen den oorlog voor te 
bereiden, werd in ons land gevomnd '' Het Comité tot voorbereiding 
van het Wereld Strijd-congres tegen den oorlog"(Jmi 1932). 

moest worden afgezien, waarop hot congrcs op 27-26 en 29 Augustus 
1932 te Austerdm weri gehoudcn. 

sche coimunisten met Willy Münzenberg aan Let hoofd - 
geweest, dat van de samenwerking met burgerlijke groepen niets terecht 
is gekccmen. 

Op den grondslag van een door dit congres aangenomen resolutie, 
werd een Permanent Internationaal isti-Oorlogs-Comité opgericht. 

Uit de leden van dit door het congres benoemde Permanent Comité 
werd een Bureau gevormd, met als zetel Parijs. 

Op 3 September 1932 lopam het Internationaal Comité te Parijs 
bijeen en nerd besloten tot stichting van een Wereld Comité tegen den 
Imperialistischen oorlog . 
comitb's voor het Wereld-Strijd-Congrcs togen den oorlog 
consolidoeren tot blijvende anti-oorlogs-comitb's, ten doel hebbende 
een volksbeweging tegen den imperialistischen oorlog te ontketenen. 

op 24 Septmber 1932 te Amsterdam opgericht hot Centraal Anti-Oorlogs- 
Cornit6 " Holland 
Singol 359 te Amsteraam. 

Laterdarc, Tonende Van Breestraat 13l.huis te Amsterdam. 

sticht, waarvan do leiders in hoofdzaak bestaan uit oomunisteri. 

de aantal-organisaties V&I de C..P.H. zijn bij het C.A.O.C. aangesloten. 

ormnisatio. 

Van het aanvankelijk voornemen om dit congres te Genève te houden 

Het optreden van de commisten - in het bijzonder van de Duit- 
is oorzaak 

De wensch werd uitgesproken, dat in alle landen de initiatief 
zich nouden 

Ingevolge den door het Pemzent Coflit6 uitgesproken wensch werd 

(C.A.O.C.), waarvan het secretariaat is gevastigd 

Als secretaris Pungeert Sirnon David NTXZR, geboren 31.5.1904 te 

In diverse plaatsen van het land werden plaatselijke conitk's ge- 

GeSn rnkele van de hiervoor besproken organisaties, uitgezonderd 

;Iet moet dan ook Torden bcschouwd als eon zuiver communistische 

De Amterdamchc afdeeling nerd op 22 Scptcmbur 1932 opgericht. 
Het 
c 
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Het secretariaat daarvan wordt waargenomen door : Philippus 

Op 10 October 1932 werd opgericht het district I' l?oord-Hollmd 

Bernardus VAN DEN BERG, geboren 26.11.1901 te Zutphen, wonende 
Admiralengracht 26.huis, te ibterdam. 

en Utrecht ", waarvan het secretariaat eveneens is gevestigd 
i'ldmiralengrac ht 26. huis te Arm t er dam. 

details te treden worden gezegd, dat zij zeer zwak is en dat de 
financieele positie niet rooskleurig iE 
groote schuld. 

van een maandblad genaamd " Anti-Oorlogs-Bulletin I', waarvan het 
eerste nummer op 1 Januari 1933 is verschenen . 
kusterdam. 

waarvan de zetel gevestigd is Berlin-Charlottenburg,SchlUterstrasse 
23. 

226 Rue Lafayette . 

Omtrent de organisatie van het C.A.O.C. kan, zonder nader in 

Het comité heeft een 

Desniettegenstaande heeft het C.A.O.C. besloten tot de uitgave 

Adres van Redactie en Administratie is gevestigd Singel 359 te 

Het C.A.O.C. staat in nauwe vrrbinding met het Duitsche comitg, 

De zetel van het internationaal Bureau is gevestigd : Parijs X, 

17. MtWXISTISCHE ARBEIGEñS SCHOOL. ( M.A.S. ) 

De M.A.S. is de jongste afdeeling van de C.P.H. Met de voor- 
bereiding tot de oprichting daarvan is in October 1932 een aanvang 
gemaakt . 

De opening der school zal op 25 Januari a.s. plaatsvinden.De 
M.A.S. is gevestigd in perceel Prinsengracht 479 te Amsterdam. 

Secretaresse is : Wijhrecht - WILLFMCE, geboren 17.6.1897 
te Haarlem ( Pseudoniem Brecht TAKES 1.  

De M.A.S. zal moeten worden een voor ieder arbeider toegankelijk 
instituut, waar hij de gelegenheid vindt zich op de hoogte te stellen 
van de grondslagen van het Marxisme. 

Naast cursussen, waarin theoretische- en practische vragen der 
arbeidersbeweging behandeld zullen worden, worden ook natuur-weten- 
schappelijke en literaire onderwerpen behandeld, die voor een juist 
inzicht van belang geacht kunnen worden. 

Ban de school zullen ook taal-emsussen verbonden Torden. 
Op groote schaal zal, in samenwerking met de proletarische 

massa-organisaties, bekendheid worden gegeven aan dit werk onder 
alle arbeiders. 

Bij het scholingsmerk zal worden uitgegaan van het principe 
" Zelfstandig " uitxerken der stof door de cursisten, waarna onder 
deskundige leiding de discussies zullen plaatsvinden. 

het tot stand komen van een leeszaal en zal daaraan ook een uitleen- 
bibliotheek worden verbonden. 

De politieke scholingscursussen, welke 4 ( som 5 B 6 ) avonden 
zuilen omvatten kosten voor werkenden : 4 avonden F.0,50 en voor 
werkloozen i?. 0,ZO. De taal-cursussen zullen waarschijnlijk F. 0,30 
per avond kosten. 

In verband hiermede wordt gewezen op de noodzakelijkheid van 

VI. LINKS GEORIXNTEEWE RELIGIEUSE- EN ANTI-RELIGIEUSE ORGANISLTIES. 

1. RELIGIXüS SOCULISTISCE YERBOND , 

Het Religieus Socialistisch Verbond vertegenwoordigt in de 
S.D.A.P. mede de Religieuse strooming. Dit verbond telt 12 afdeelingen 

met - 
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met een totaal van 900 leden. De afdeelingen zijn gevestigd : 
Allanaar, Amsterdam, Assen, Delft, Deventer, Groningen, Den Kaag, 
Haarlem, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. 

BBNNING, lid van het partijbestuur der S.D.A.P., de redactie voert. 

39 te heterdam. 

het verbond o.a. samen met do Arbeidei,*s Gemeenschap der Wood- 
brookers (WerMerband der Vereeniging Woodbrookers in Holland ") 

Orgaan van dit verbond is 

Het secretariaat is gevestigd : Cornelis Krusemanstraat No. 

In ce Centrale Commissie voor het Religieus-socialisme werkt 

Tijd en Taak 'I, waarvan Dr. w. 

2. ARBEIDERS GEMEENScIiAp DER WOODBRO-. 
(Werkverband dor Vereeniging Woodbrookers in Holland 1. 

De vereeniging beoogt de arbeidersbeweging te dienen in 
Zieligieusen geest. Zelf vormende de religieuse tak der vereeniging 
Woodbrookers in Holland, heeft zij geen afdeelingen. Wel zijn de 
leden, die in een plaats wonen, in groepsverband georganiseerd. 

~ cwsussen en leergangen, welke des zomers worden gehouden in de ge- 
bouwen der vereeniging te Barchem. 

Het voornaamste werk der bbeiders Gemeenschap zijn haar 

Het orgaan der vereeniging is I' Barchem-bladen ". 
Mr. M.J.A. I~OLT7Xì te Santpoort vertegenwoordigt de religieus 

socialistische strooming der vereeniging in de redactie. 
De Arbeiders Gemeenschap voelt zich verbonden aan het Religieus 

Socialistisch weekblad Tijd en Taak 'I, waarvan de voorzitter van 
de Arbeidera Gemeenschap, Dr. W. B A " G  de redactie voert. 

Amsterdam. 
Secretaresse is : Dora DE JONG, wonende Noorder Amstellaan 4. te 

3. VR1JT)EViíEGVEñEENIGING DE DAGEKAAD " . 
De anti-religieuse strooming in de uiterst linksche organi- 

satie kwam tot voor kort in zijn geheel tot uiting in de Vrijdenkers- 
vereeniging '' De Dageraad ". 

Deze vereeniging stelt zich ten doel : 
"de bevordering der vrije gedachte, tot zuivering en ver- 
dieping van 's menschen zedelijk verstand en besef. Zij 
plaatst zich hierbij op den wetenschappelijken wijsgeerigen 
grondslag van de souvereiniteit en autonomie der rede. 
Mitsdien aanvaardt zij als grondslag voor wereld- en levens- 
leer uitsluitend de normen van het redelijk en zedelijk be- 
wustzijn en de gegevens der ervaringen, onder afwijzing en 
bestrijding van elk geloofsdogna of bindend gezag van kerk 
of persoon; schrift of overlevering 'l. 

Deze vereeniging wordt meermalen beschouwd als te zijn een commu- 
nistische organisatie. Yet tegendeel is echter het geval. Door het on- 
organisatorisch optreden der colnuunisten in deze organisatie en mede 
door hun actie-voeren voor de aansluiting van de Vri jdenkers-voreeniging 
" De Dageraad" bij de Internationale van Proletarische Vrijdenkers, 
werden zij als leden van '' De Dageraad I' geroyeerd. 

optreedt de voorzitter der vereenigiiig, Jan HOKCNG, geboren 5 Juni 1877 
te Fredcriksoord, wonende Esschenlaan 44,Zwainenburg bij Halfmog. 

Het orgaan is het weekblad 11 De Vrijdenker",waarvan als redacteur 

De verecniging 'I De Dageraad" telt 39 afdeclingen. 

4. PROLETARISCHE TTRIJDl3'lQXS VEREENIGING . ( P.V.V.) 
De - 
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i)e oprichting van de Proletarische Vrijdenkers Vereeniging 
vond omstreeks Xei 1931 plaats, naar aanleiding van de hiervoor 
o+mchreven 3orzaak. De P.V.V. is een mantel-organisatie van de 
C.P.H. en als sectie "Holland " aangesloten bij de Internationde 
van Proletarische Vrijdenkors (I.P.F.) te Xoskou . 
Rotterdai, wonende Acimiralengracht 60. I. te Amsterdam. 

Vrijdonker ) I ,  vaar-ran het ocrsto nummer op 1 October 1932 vorscheen. 

Secretaris is : Jan JGrrit DE$ RONDE, geboren 14.'1.1899 te 

De P.V.V. geeft oen maandblad uit , genaamd De Proletarische 

Redacteur is J.G. DE ROLJE, voornoemd. 
be P.V.V. staat op den grondslag van den onverzoenlijken klassen- 

strijd en als zoodanig propa&eert zij den strijd tegen de bourgeoisie; 
tegen de Kerk en de Cultuur-actie en voor de grondslagen van het 
socialism. 

Rotterdam en IJmuiden. 

a. De Portefeuille @'lub ; 
b. De leqsclub " IWim Gorki I'. 

Afdeelingen van de P.V.V. zijn gevestigd te Amsterdam,Haarlem, 

ûnderafdeelingcn van de Amsterdamsche afdecling zijn : 

VII. LINES-GEORIEVEFBDX ESPERAKTISTEN VERZZNIGINGEN . 
a. FEDKRATI3 VATE ABEEIDmS ESPIGWWTSTXN . 
De grootste en voornaamste vereeniging, waarin alle links-ge- 

orienteerde esperantisten, met uitzondering ven de comaunisten , zijn 
georganiseerd, is de Federatie van Arbeiders Esperantisten. Deze Feds- 
ratic: telt 58 afdeelingen, 2100 leden en 30 sympathiseerends leden- 
organisaties , waaronder het N.V.V. 

- 

De Federatie stelt zich ten doel : 
"De verbreiding en toepassing van het Esperanto in het ge- 
bied der Nerlerlandsche taal te bevorderen,speciaal onder de 
arbeiders I'. 

Ter bereiking van dit doel worden cursussen gehouden, tentoon- 

ze Federatie stelt zich op het standpunt, dat Zsperanto de taal 
stellingen georganiseerd en een eigen orgaan uitgegeven. 

is, die den grondslag legt voor de toenadering van het Wereldproletari- 
aat; de Wereldtaal , waardoor de arbeiders uit alle landen der wereld 
met elkaar in contact komen. 

om de 14 dagen. 

133.111. te htcrdam.Zij is aangesloten bij de 'I Sennacia Associo 
sperantista "(S.A.T. ) (Natielooze .iiereldbond ) 

werd van de zijde der comunis- 
tische leden getracht, de federatie in den strijd der arbeidersklasse 
te betrekken. 

Het col-munistisch Hoofdbestuurslid, Dirk VEINSTRA, geboren 24.11. 
1906 te Medemblik, werd als zoodanig geschorst. 

Ter voorbereiding ven de actie op het S.A.T.-congres, hetwelk 
begin Augustus 1951 te imterdan plaats vond, werd ter ondersteuning V a  

de oppositi3 op dat congres op 16 Juni 1931 te îimsterdam opgericht een 
Esperantisten Oppositie Comitk. 

esperaiitistenbeme~ing de twist der partij-politiek doorgedrongen Was. 
Dit congres mas voor een groot dcc1 daaraan gewijd en het resultaat FmS) 
dat de oppositioneclo esperantisten het congres verlicten. 

(P.E.K.filio). 

Eet orgaan van de Federatie Laborista Esperantist0 I' verschijnt 

Het secretariaat is gevestigd bij A. vE%N, wonende Mercatorstraat 

Ook in de esperantistenbemeging 

Op dit XIe S.A.T.-congres bleek, dat ook internationaal in de 

Deze stichtten een Proletaries Xsperanto Corresponaentie Bureau 

Onder 
L_ 
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Onder redactie van Jacob willem Johannes BENJlJdm, geboren 

8.4.1894 te Nieuwer :Mstel, verscheen een gestencild orgaan,ge- 
nanmd Per Esperantisto ' l .  

b. NEDE€LLANDA UNLT1G.A KOMUATO ( N.U.K.) 
(Nederlandsch Eenheids Conit6 ) 
- 

De oppositioneele elementen stichtken medio October 1931 het 
N.U.K. als afdeeling van het Intermcia Unuiga Komitato (I.U.K.) 

Deze Internationale streeft naar de vereeniging van alle roode 
esperantisten op de basis van de landelijke Arbeiders Esperantisten 
Organis8.tie; het democratisch centralisme en den revolutionnairen 
klassene ;ri ja. 

Hetjhwste congres van het N.U.K. werd in April 1932 gehouden. 
He?, orgaan van de P.E.K.filio It Per Esperantisto I' werd het offi- 
cieele orgaan van het N,U.K. en verscheen daarna onder den naam van 
"Informulo ". 

De redactie en administratie van dit orgaan worden waargenomen 
door meergenoemden D. VEDJSTF' . 

Op het congres van de Federatie van Arbeiders Esperantistem, 
gehouclen op 18.4.1932 te Apeldoorn, probeerden de communistische oppo- 
santen, georganiseerd in het N.U.K., van dit congres te maken een 
congres gelijk aan dat van het S.A.T.-congres. Op voorstel van het 
Federatiebestuur nam het congres met 1025 tegen 148 sternen een resolutie 
aan, waarin vastgesteid werd, dat de Arbeiders Esperantisten in hun rijen 
niet langer oppositioneele en comunistische eenheids-comité's zouden 
dulden. 

VISI. DE ANARCHISTISCHE EBVEGïNG . 
In de anarchistische beweging in Nederland vallen drie groote 

stroomingen te constateeren, t.w. : 

A. HET LAND3LIJK VEKüOiD VAN SOCWG AXAñCHIsTEN e 

Het Landelijk Verbond van Sociaal Anarchisten is het verbond, dat 
op 17 April 1927 werd gevormd door de groepen rond I' De Vrije Socialist", 
waarvan wijlen Domela Nieuwenhuis de oprichter ms. 

De Tri j e  Socialist It was v6ór den 
dood van Domela Nieuwenhuis een voor hem persoonlijke zaak, waaromheen 
zich zonder eenig organisatorisch verband diverse groepen van aharchisten 
hadden gevormd. 

De uitgave van Git orgaan zou - overeenkomstig de laatste wila- 
beschikking van Domela Nieuwenhuis - gestaakt moeten worden. 

Na zijn dood echter werd de uitgave van I' De Vrije Socialist" 
voortgezet door Gerherd RIJNDERS,geboren 21 Juli 1876 
wonende Kostverlorenstraat 104 te Znndvoort. 

waardoor de l'inancieele positie van het orgaan zeer wenkel werd. De 
stopzetting van de uitgave merd reeds overwogen. 

zichte van den uitgever was geregeld, werd op het congres van het 
verbond ! 1930 ) besloten 'I De Vrije Socialist " als officieel orgaan 
van het veröond uit te geven. De eqloitatie daarvan werd opgedragen aan 
B. C. SCTEFFER, geboren 23 April 1877 te Haarlem, wonende Burgemeester 
Rompstront 5 te Haarlefl. 

1 Mei 1922 driemaal per  mek te zijn verschenen, in verband rnet later 

De uitgave ven het orgaan 

te Amsterdam, 

On de uitgave van het orgaan werd een felle strijd gevoerd, 

Nadet eerst op 17.4.1927 de verhouding van de groepen ten op- 

Ret orgcan '' De Vrije Socialist " is na amvankelijk ingaande 
ontstane --- 
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ontstane kwesties met betrekking tot het recht van uitgave, weer 
tiipeemail per week verschenen . 
organisatie enmen kunnen gam. Zij richt zich in verband hiermede 
op samenwerking mst de vakbeweging, in casu het Nederlandsch Syndi- 
calistisch Vakverbond (N.S.V. ) , welke laatste de bezetting der be- 
drijven 'oor de arbeiders propageert. 

uitgegeven het orgaan *' Naar de Vrijhei: I', propagandablad ter 
verbreiding der anarchistische gedachte. Het eerste nummer verscheen 
op 1 Decembsr 1932. 

Redacteur is : Martin PAIZISmI, geboren 11.1.1912 te Arnhem, 
(pseudoniem Jacques REES ),wonende iaarendalscheweg 409 te limihem. 

Achzinistrateur is : Jan B,1xIzw, geboren 24.11.1898 te 
Neyeholtwolde,wonende Waldorpstraat 284 te 's-Gravenhage. 

Het verbond stl-.t op het standpunt, dat anarchisme en g vak-) 

Door het Landelijk Verbond van Sociaal Anarchisten wordt no& 

b. GRODEN ROND H3T SOCLuìL IdiJíCRISTISCH RZFZBLD DE AFBEIDER ". 
Het soci'lal anarchistisch weekblad It  De bbeider It wordt uit- 

gegeven door de in de Noordelijke provincies des lands bestaande 
anarchistische groepen. 

tot uitgifte van k6n anarchistisch orgaan door samenvoeging van 
Vri je Socialist I' en It De Arbeider )), tot nu toe echter zonder resul- 
taat. 

Ook deze groep,legt zich in den laatsten tijd, welke wordt ge- 
noemd '' de tijd van beginnende zelfvernieuwing van het anarchisme t~ 

meer en meer toe, om de beginselen en de directe revolu5ionnaire actie 
van het anarchisme steeds meer te doen doordringen in de economische 
organisaties van het revolutionnair socialistisch proletariaat . 

In tegenstelling met het Landelijk Verbond van Sociaal Anarchisten 
richten de groepen rond De &beider zich meer en meer naar de jongere 
generatie in de antrchistische beweging en wel naar die groep,welke 
zich heeft georganiseerd in het Lnndelijk Verbond van iUarmgroepen 
en op anti-vakbewegingsstandpunt staat . 

Sinds 1930 worden reeds onderhandelingen gevoerd om te komen 
De 

De anarchistische jeugdbeweging heeft in de laatste jaren in het 

eindigde in een scheuring en de af- 
teeken gestaan van onderlingen strijd op tactische- en principieele 
punten, welke tenslotte - 1931 - 
scheiding van die groep,welke zich naar de vakbeweging en in de richting 
van het syndicalisme orienteerden. 

Vanaf Pinksteren 1931 dateert dan ook de stichting van dit Verbond, 
wat een federatie is van diverse alarmgroepen. 

Het Verbond stelt zich op het standpunt, dat elke partij en vak- 
beweging, al hebben ze ook nog zullc een revolutionnair tintje, refor- 
mistisch en dus contra-revolutionnair is. 

Het doel van dit Verbond is om hiertegen door woord en geschrift 
een onverzoenlijken strijd te voeren. 

Na het congres - Pinksteren 1932 - heeft dit Verbond gebroken met 
de oude sartij- en vakbewegingspolitiek en met geheel de oude beweging. 

De strijd, door dit Verbond te voeren, z a l  in het teeken staan 
en is gegrondvest op de stelling, dat de proletarische strijd gestreden 
moet worden in de bedrijven zoli, om te komen tot de bezetting daarvan 
en ophcfPing van Ce scheiding van werkenden en werkloozen. 

Pinksteren 1932 verscheen, wordt deze stelling nadcr uitgcwcrkt. 
In het orgaan van dit Vcrbond darm , waarvan hot eorsto  mer 

In - 
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In hetjeerste nuiTiner komt o.a. voor : 
"Werkenden en werkloozen te zemen er is slechts Bén be- 
lang voor het proletariaat, onteigent de ondernemers; bezet 
de voorraadschuren; de bedrijven; havens en fabrieker.; slaat 
neer de machlsorganei van heT kapitalisme, den staat en 
haar trawanten. dlam tegen partijen en vakorganisaties, 
voor dr zelfstendige organisa'zie van de arbeidersklasse. 
Lou van de lei.ders; zelf doen . 
Op voor de sociale revolutie, ' N ü  ! I "  

Het serretmiaat vE.n het, Terbond, aismede dat van het orgaan zijn 
gevestigd bij Bertus HOCYBERG, geboren 3,3.1905 te Amsterdam, wonende 
Tolhuiskananl te Amsteraam. 

Naest de drie groote st:oomingen,weLke in de anarchistische 
beweging viil.len te onderscheiden, staan nog enkele andere stroomingen, 
weike in afzonderlijke 

te merken, wordt het wenschelijk geacht deze organisaties onder dit 
hoofdstuk onder te brengen, omdat zij in vele gevallen met de anarchistische 
organisaties samenwerken. 

zelfstandige organisaties zijn ondergebracht. 
Ofschoon zij niet direct als aranchistische organisaties zijn aan 

d. DE BOND VAN U L J I C H O  __ -- SOCLJ.,ISTEN (B.A.S.) - 
3e Bond van Anerclio Socialisten (B.A.S.) is op 11.4.1919 onder 

den na&% van Bond Reiigieuse Lnarcho Commisten (B.R.A.C.) opgericht. 
In dezen bond vielen al heel spoedig twee richtingen waar te 

nemen, welke ter onderscheiding van elkaar zouden kunneii warden aan- 
geduid aïs de Sociaal Hwnistische- en dr Humanistisch Socialistische. 

op het hurianisme (vegptarisme, niet rooken, rein leven,enz.); de aan- 
hangers van d.e andere richting wilden vooral de klemtoon gelegd zi0n 
op hat socialisme. 

Deze laatste richting weid allengs in den B.R.A.C. sterker,doch 
haar invloed bleef minimaal . 

Het orgaan van den bond was de Vrije Communist I', welke naam in 
December 1928 werd veranderd in dien van I' Bevrijding " en werd los- 
gemaakt van den B.R.A.C. 

nieuwing van het socia3sme. 

schijnt het mandblad " De Bevrijding " thans en zal April a.s. haar 
4den jaargang als zoodenig ingaan. 

die v911 de aanhanger; van het humanistisch socialisme, maakte hoe 
lenger hoe meer bezwaar tegen den naam van den bond en in het bijzonder 
tegen de aanduiding "Religieus 

In verbad hie3ed.e werd op de jaarvergadering van den B.R.B.C. 
(20.3.1932) met Sijna algemeeng stemmcn besloten den naam van den bond 
(B.R.&C.) in dien van Bond van ifflarcho Socialisten (B.A.S.)  te ver- 
anderen. 

vastgesteld, luidend-; els rolgt : 
le. De B A S e  streeft naar oen vrerelefederatie van vije socialistische 

2e. De B.A.S, stelt het socialisme niet siechts als  eon economisch 

De Ranhangers van de eerstgenoemde richting legden veel nadruk 

Het blad werd een uitgave van de lezers en gewijd aan de ver- 

Onder redactie van A.R. DE TONG, Be DE LIGT en. A.STOF&! ver- 

De groep, welke allengs meer invloed in den B.R.A.C. kreeg, n.1. 

Naar aanleiding ~..e?van werd ook een nieuwe beginselverklaring 

gemeenschappen ; 

dcsl, maar als het bogin P ~ : I  een nieuw cultureel gemeenschapsleven, 
gewortcld in net besef van universeole eenheid en solidariteit, 
dat de mogelijkheid van ware ontplooiing van iedor mensch waarborgt; 

Se. - 
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De bona spreekt zich uit voor gemsesschappelijk bezit van 
grond- en productiemiddelen, voor arbeids- en levensgemeen- 
schappen ( productisve- eb verbruiks-coöperaties),voor Tor- 
ming van arbeidersraden ( ter bevrijding van den arbeid en 
regeling van het i:yoductis-procesl ,voor bemi jding der kolo- 
niale volken 'van politieke- en eccnomische Overheersching . 
De :?md streeft naar vexieuwing van opvoeding en onderwijs, 
per3oonlijk en maatschappelijk; zel:?ontwikkeling door arbeid 

der geneenschap. 
De bonk is van meening, dat de strekking van het socialisme 
beter en zuiverder. oevorderd kunnen worden door niet geweld- 
dadige strijdwisyen, waarbij doel en middel in harmonie zijn. 

In het bijzonder legt de bond den nadruk op de beteekenis 
van individueele en massale dienstweigering, verantwoordelijke 
sabotage, betooging, boycot, burgelijke ongehoorzaamheid, par- 
tieele- en algi7,neene werkstsking . 
De bond bestriJL.t principieel het kapitalisme til imperialisme, 
fascisne en de schijndemocratie van het parlementaire stelsel; 
hij keert zich tegen elken staat als gewelds- en machtsinstituut 
en verglaart zich voor opheffing van alla mechanische opgelegde 
orde door bemste zelfordenino. 

in .:7ri.:h ,, e,d .̂ is sleci'is mogelijk ao ,'i, samenwerking in dienst 

Het secretariaat van den B.A.S. is gevestigd bij : Annie VAN DER 
P U T S ,  wonende Suezkade 35 t,e 's-Gravenhage. 

e. I î4"ATIOKAAL . ~ T I - X L I T B R I S T I S C F E  irWEENIGING (I.A.M.V. ) , 
I- ---.-- --- 

De strijd tegen het militarisme door de I.A.1ul.V. gevoerd onder 
de leuzen : Tegsn iederen staat; tegen ieder militarism en tegen 
iederen oorlog, is een gevolg van de anarchistische levensbeiachouwing 
van haar leden. 

Dit is dan ook de oorzaak, dat andere anti-militaristische ver- 
eenigingen zich niet bij de IeA.M,V. Ransloten. 

Hieruit vloeit voort, dat de stri5d door de I.A.M.V. gevoerd,een 
onderdeel vormt van dien, weUe ideol3gisch gevoerd wordt door de 
diverse anarchistische groepen en op economisch terrein door het N.S.V. 

mezen in de lange r i j  van revolutlomaire organisaties geen,plaats. 

pogingen aangeflent, om al de ~ . g .  anarchistische organisaties en de 
vakbeweging, belichaamd in he% N.S.V., in &kn organisatie onder te 
brengen. Na langdurige besprekingen net de diverse organisatiebesturen 
werd op A ApAl 1923 opgericht het Nederlandsch Anti-Militaristisch 
Bureau teger. oorlog en reactie !N.A.M.B.: 

De pogingen! om het N.A,M,B. naast de 1.A.M.V. in stand te houden, 
mislukten op grond van de omstandigheid, d8t  de onderlinge verhoudigg 
tusschen de diverse in het N.A,M.E. vertegenwoordigde organisaties alles 
te wenschen Overliet. Eind 1923 werd dan ook het N.A,M.B. opgeheven. 

In de laatste jaren werkt2 de I.A.M.V. ig bepaalde acties samen met 
de 2.g. 
veel te wenschen over. 

nieuw een door het bestuirr van ee I.A.K,V. ingediend voorstel aan de 
orde, om tot de otichting ven e m  N,A.LB. over te gaen. 

zetting van ."e InAJL,V. ,  waarbij dc afdeelingen zich als organisaties 
zouden kunnen aenaluit?~, m.arwc ieorganisatie van de I.A.M.V. OP 
breedere basic, . 

Na 

in deze positie verkeert de I.A.M.V. Leeds jaren.voor haar is in 

Herhaalde malen zijn door ket landelijk bestuur van de I.A.M.V. 

anarchistische nrgaisacies,&och de vorm van samenwerking 110% 

kwam OP- Op het congres van de 1 A M . T r .  ( Faarlem, Kerstmis 1931 

Dit vocrsCc.1 behelsde xie% Goozeer de opheffing a.ls wel de om- 
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Na uitvoerige discussie Werd het bestuur opdracht gegeven , 
om met de voor aansluiting in aanmerking komende organisaties obder- 
handelingen te voeren over de oprichtlng van een N.A.M.B. 

De inwendige Coestand van de 1AM.V. is niet bijzonder roos- 
kleurig te noemen. Aangesloten zijn 44 ardeelingen, ;:aarvan 20 het 
geheele jaar 

De oplaag van dit blad I s  10,000 exenplaren.(3000 abonu6's en 7000 
colportagenummers). 

De redactie is gevastigd : Bandcmgstraat 8bis A. te Utrecht. 
De administratie wordt vaargemmen door P. FIJISTRB,Paviljoens- 
gracht 58-70 te '6-Gravenhage. 

tisch Bureau (IAM.B.), waarvan het secretariaat is gevestigd te 
Is-Eravenhage. 

Het secretariaat van de I.B.M.V. is gevestigd bij : adrianus 
VAN OEVEmN, geboren te Rotterdam 23.2.1899, wonende Anjerstraat 14 
te Rotterdam. 

- 1932 - niets van zich nebben laten hooren. 
Het orgaan van de I A K V .  is het maandblad "'De Wapens Neer *. 

De I.A.M.V. is o.mgesloten bij het bternationaal Anti-Militaris- 

Naar aanleiding van het besluit door het I.A.M.V,-congres 
(Kerstmis 1932 ) met betrekking tot de stichting van het N.A.M.B.O.R. 
genomen, en mede in vwband met de daarop gevoerde onderhandelingen 
mt de besturen der daanoor in aanmerking komende organisaties, werd 
op het I.A.M.V.-congFes (15 - 3 3  October 1932 te Utrecht ) in prin- 
cipe besloten tot stichting van het id3 Xederlandsch inti-Militaris- 
tisch Bureau tegen den Oorlog en Reactie 'N.A.M,B,O.R.) 

het congres duidelijk bleek, dat men met de oprichting van het 
N.A.M.B.O.R. de opheffing van de 1.A.ILV. beoogde, werd niet een 
overeenkomstig besluit genomen. 

Aan de had van de begi~selverklaring van de I.A.M,V., is een 
gelijkluidende beginselverklaTing van het N.A.M.B,O.R. samengesteld. 

Toegevoegd zijn echter de uolgende bepalingen : 
a. Het N.B.M.B.O.R. bestrijdt eveneens ten scherpste iederen vorm 

van reactie, hoe deze zich ook openbaart ; 
b. Strijdende tegen het militarisme en reactie, neemt het N.A.M.B.O.R. 

tegelijkertijd stellizg tegen elke poging om het militarisme in naam 
van socialisme, comunime, proletarische staat, of wat dan ook te 
herstellen of een nieuw.militarisme in te voeren. 
Met het Landelijk Verbond van Sociaal Anarchisten en het Landelijk 

Ofschoon uit de toelichting door het bestuur m n  de I.fi.M,V. op 

Verbond van Alanigro2pen bleek geen samenwerking met het N.B.M.B.O.R. 
mogelijk. U s  grootste groepen hebben ln het N.A.M.B.O.R. zitting : 
De I.A.M.V.; de B.A.S. en het N.S.V. en verder eenige plaatselijke 
en Provinciale anarchistische- en anti-ailitaristische organisaties. 

baren tijd, wanneer tot officieele stichting van het Bureau zal worden 
overgegaan, veranderd zal worden in dien van Revplutionnair Anti-Mili- 
taristisch Bureau tegen Oorlog en Reactie. ( R.A.M.B.O.A.) 

De mogelijkheid bestaat, dat de naam van het Bureau binnen afzien- 

€3. COMTTE V J ~  ACTIE DIEIVSTVEIGERINGSMAND'EST I' MOBILISETBEN ''s 

Het doel van dit comit9 is door middel van verspreiding van het 
manifest 'I Mobiiiseeren tq en door het houden van congressen, aan te 
sporen tot onvoorwaardelijko dienstweigerirg. 

Deze organisatie Leeft zich gegroepeerd rond het manifest ''Mobili- 
seeren" - 
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seeren”. Bedoeld manifest bevat de volgende verklaring : 

“Wij mannen en vrouwen anti-militaristen,zien met vreugde 
dat onder de zoogenaam& dienstpliehtigen de neiging tot 
het vormen van ‘Vredeslichtingen”& toeneemt en dat het aantal 
van hen, die weigerei soldaat te. worden langzaam maar zeker 
groeit. Wij voelen ons gedrongen, openlijk de zijde der prin- 
cipieele diemtneigeraars te kiezen. Wij verklaren, voor zoover 
wij ooit direct of Lndirect tot militair werk gedwongen zouden 
worden, vast besloten zijn ZL.:;~ een dienst te weigeren, niet 
alleen ir: de kazernes, loopgraven, oorlogsschepen, vlieg- 
machines, maar ook in de muni~kiowcrkplaatsen, fabrieken, in 
het transportbdrijf, kortom geen werk te zullen verrichten, 
dat. met oorlog en oorlogsvuorbereiding samenhe&. Wij bodoelen 
modo door dit manifest een m0geli:ke mobilisatie te voorkomen. 
Wij wekken a l len?  die voor den vrede strijden, op,zich on- 
middellijk met ons tegen den oorlog te mobiliseeren, en wanneer 
oorlog dreigt uit te breken, dien door daadwerkelijk optreden 
te verhinderen ‘l. 

In 1915 werd het eerste manifest u!,lgegeven. Maar met de verflauwing 
van den indruk, dien de oorlog had achtergelaten, taande ook de belang- 
stelling voor de actie van het comité. 

In 1925 verscheen, ter voorbereiding van het eerste congres, dat op 
18 en 19 April 1925 te Utreoht werd gehouden, het manifest “Mobiliseeren” 
met den inhoud,zooals hiervoor is aangegeven. 

Nadien werden in verschillende plaatsen des lands o.a. te Utrecht, 
Rotterdam, U W a r  3n Amsterdam congressen gehouden. 

Het laatst gehouden congres werd op 25 en 29 Mei 1932 te Haarlem 
gehouden. Het manifest is blijkens aededeeling van den voorzitter Op dit 
congres gedaan, door 2200 personen ondezteekend. 

Niet alleen socialisten of anarciiisten,doch personen van andere 
politieke richting hebben hun instemming met het doel van dit comité be- 
tuigd en treden als sprekers op. Een van de bekendste redenaars op de 
congressen van dit comité is o.a. Ds, PADT uit Zandvoort. 

hi ervoor besproken H. A.M. B. 3 ,  R. be trokken. 

te Finsterwol.ie,wonende Rijksweg 338 te Santpoort . 
Het comité is ook in de voorbereiding van de stichting van het 

Het secretariaat is gevestigd bij : Hendrik KASPERS,geboren 11.2.1869 

E. NEDERLANDSCH SYNDICALISTISCH VXdTSüUNDY (N.S.V. ) 

De stichting van het N.S V. vond plaats op 24 Juni 1923.De aan- 
leiding hiertoe was, dat het $omgres van he% N.A.S. (1923) met betrek- 
king tot de internati,nale verbinding zich voor aansluiting van het N.A.S. 
bij de R.V.I. uitspns,welke aansluiting ingevolge besluit (N.A.S.- 
corgres 1925 plaats vonä. 

stuk besproken organisattes, neemt het N.S.V. het volgende standpunt in . 
concentratie van de libert,aire krachten te ki-Jen. Het N.S.V. is anti- 
staatsgezind en op grond hiervan ook tegen het militarisme, dat het be- 
schouwt als een der grondpilaren mn den staat. 

Het N.S.V. kan echtcr niet uitsiuitend een anti-militaristische 
actie voeren, omdat het een vak-centrale is. Vandaar dan ook, dat het 
niet wilde samenwerken in het Antifo, dat op autoritairen grondslag staats 
maar wel met het N.AdiV.B.3.X., dat libertair is . 

Hiermede 1.3 tevens aanged2i.L het standpunt, dat het N.S.V. ook 
ten opzichte van de antere rak-centrales inneemt. 

Het staat geheel geisolnerd ten opzichte van dc andere valc-C~trales~ 

Met betrekking tot de 7erhouding van de in het hiervoorafgaande hoofd- 

E r  bestaat in de rijen van het N.S.V. gnoote behoefte om tot meer 

I 
doordat - 

! 
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doordat het ook staat op anti-parlementair standpunt. 

Het ledental van het N.S.V. bedroeg op 1 Mei 1932 2490, verdeeld 
over 10 aangesloten landelijke Federaties. 

Als voorzitter van het N.S.V. fungeert :Augustin ROss&g~,  geboren 
6.7.1889 te Lier,wonendo Connuelinstraat 81. te Amsterdam. 

Het secretariaat wordt waargenomen door : Jan V i O L m s ,  geboren 
16.3.18~ te Haariemmerliede , wonende :(raeipanstraat 26 te Arnaterdam. 

Hef N.S.V, geeft uit : 
a. Het, weekblad i' De Syndicalist . 

Redacteur Albert Ardries DE JONG,geboren 29.4.1891 te Amstordam, 
wcrionee Cr:wmtenlUari 6 te Heometede; 
Adninistratew : Pzederik Nicolaas SPOOR,geboren 23.10.1904 te 
Bmstcrdam,wonenAe Bestevaerstraat 146.11. to Amsterdam. 

Redacteur Paul Arthur LEH"C,geboren 23.10.1899 te Utrecht, 
(pseudoniem :A. ii4EUXR LF"ING)wonende InSÜLindenWeg 2 te Bmsterdm. 
Administratrice : Jeanne Antoinette Caroline HIJM4NS,geboren 
3.5.i904 te Batavia:wonende Harmoniehof 39.111. te Amsterdam . 
Het XT,S.V. is aangesloten bij de Internationale Arbeiders Associatie 

b. Het tweemamdelijksch tijdschrift '' Grondslagen ". 
' 

(I.A.A.), waarvc.n de zetel is gevestigd te Berlijn. 

a. 

U s  afdeiling vaïï het N.S.V. voert de S.R.J.O. onder d e  jeugd 

Ten opzichte van de moreele medewerking van de oudere leden heeft 

- - ~  DE SYXDICALISTISCiï AFBZIBERS -- JEUGD ORGANISATIE ( S.A.J.0,) 

propaganda voor dei uitbouvt van haar 0rgan:satie. 

de S.A.J.0. in een periode van 16 jaar met vele moeilijkheden te hampen 
&$ad, waardoor haar invloed naar buiten niet viel waar te nemen. 

hrt bestuur van de SAJ.0. in October 1931 opgericht jongere groepen 
van de jeugd. 

die den leeftijd van 7 jaar hebben bereikt en dien van 21 jaar nog niet 
hebben overschreden. 

7 - 15 jaar te Amsterdam plaats. 
aanleg op aangename wijze bezig te houden en de ideeën van FBANCISCO 
FERRFR in deze kinderen voort te laten leven. 

BERG, geboren 1.2.1908 te iksterdam, wonende Mercatorplein 48.11, te 
Amsterdam. 

h zich de medewsrking van de oudere leden te verzekeren, heeft 

Vanaf dat tijdstip kunnen lid van de S.A.J.O. worden kinderen, 

Op 22 November 1931 vond de eerste bijeenkomt van jongeren VBa 

De taak van deze jeugd-groepen is, de kinderen volgens aard en 

Het secretariaat is gevestigd bij :Christiaan Hendrik VAN DEN 

..... ooooooooooo..... 
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