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Haar aanleiding van een bericht in ui)e Y/aarheid11 van
Vrijdag 14 Januari 1949, waarin melding werd gemaakt, dat
het hoofdbestuur van de Algemene Bond van Werkers in het
}'7i jnbedrijf (A.B.W.1,7. } er toe was overgegaan het communis-
tisch hoofdbestuurslid HMM̂ NŜ ^ J o seph_ïïub a r s, voorlopig te
royeren, heb ik de eer üv/e"~lxcell0ntie~het volgende te be-
richten:

Bovenstaand besluit van het H.B.-A.B.W.M. werd genomen
op de 10 Januari 1949 gehouden hoofdbestuursvergadering waar,
naar aanleiding van een door het dagelijks bestuur van de
bond opgestelde notie, gestemd werd over de royering van
J.H, HÏÏPiONS als hoofdbestuurder en lid van de .A.B.'!-f.H.

In genoemde motie, welke vooraf aan alle hoofd/bestuurs-
leden was toegezonden, werden de volgende punten behandeld:

1) het feit, dat bij de laatste verkiezing van de leden van
de 2e Kamer der Staten Generaal, H'&M.ANS zijn foto in
"De ''/aarheid" liet afdrukken, met vermelding, dat hij
hoofdbestuurslid van de A.3/.7.F. was;

3) het feit, dat een tegen de wil van de A.B.iv.ï."., tijdens
de kortgeleden plaats gehad hebbende staking der "ifranse
mijnwerkers, opgericht comité: "Kijnwerkers helpen Mijn
werkers', werd. georganiseerd en geleid door enige commu-
nistische 'bestuursleden van de A .B.Y'f.ï". , waaronder HPRÎ fiNS

3) het feit, dat door leden der O.P.F, getracht was tijdens
do in Juli 1948 uitgebroken staking op de Oranje-Nassau
mijn II, deze stakingsactie uit te breiden en daartoe
financiële steun werd aangeboden, zulks gericht tegen de
bedoelingen van het hoofdbestuur van de bond;

4) de inhoud van de door de G.P.N. in !'De Yfearheid" van 17
en 18 December 1948 gepubliceerde partijresolutie mede
t.a.v. de vakbewegingspolltiek

Daar uit deze resolutie bleek, dat de partijgenoten op-
dracht ontvingen ds verschillende vakorganisaties te infil-""
treren en daar de leden "van de politieke inzichten van de
partij te overtuigen en hun een communistische opvoeding
te geveiv1, moest het hoofdbestuur wel stelling nemen togen
de leden dezer partij. De A.B.?ï.l\e haar politiek "on-
afhankelijk karakter te bewaren en te verdedigen en achtte
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daarom vanaf dat ogenblik samenwerking niet communisten niet
n o e r ?TI o g e l i ,1 k.

In de motie werd tenslotte onderstaand besluit van liet
dagelijks bestuur aan de hoofdbestuursleden voorgesteld:

"Gezien de houding van het partijbestuur der C.P.X.
"is het onmogelijk oa leden van deze partij te hond-
"haven in bestuursfuncties of vertrouwensposten van de
!t-ê.B."".K'., vanaf dit ogenblik zullen dus alle posten,

• "die door hen worden ingenomen, door andere .mensen
"v/orden bezet."

.31 j de stemming over de royering van J".R. B'̂ KrIAïj'3̂  stemden
van het uit 13 personen bestaande hoofdbestuur, zeven vóór
r oy e r ing on FSRl.'lffi3 en twee andere leden er tegen. Deze twee
hoof dbestuursleden, beiden lid G.P.ïT., zeiden alloen gestemd
te hebben tegen het royeren van H'ERXAHS, doch verklaarden geen
voorstanders te z.i In van. uitvoering van de bevvusto resolutie
der G.P.K.
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