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koeten van het levenbonüerhcud zyn volgerib cle uyfera
. het Araatérüamse Bureau
met rcntf vecirtig prooent gén. "-".e o, IT«' V -taag vooo- Mua-
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bevelen, waarby cuia bestuurders tezamen met ITSB-ers de arbeiders moesten toespreken. Enkele
i estuurders weigerden.Onthouö t
de verradera, die het wel deden
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DE TERREUR VERKT...VAKBONDSLEIDERS GEARRESTEERD.

Scala wy in vroegere

reeds hebben meegedeeld, weigeren de

nummj&rs

vakbonden in Twente om zich te laten gelyksohakelen. Toen door de
"reorganisatie" van het HW, die Woudenberg-Mussert doorvoerden
vm de maoht uit handen van de hoofdbesturen geheel tot zich te
trekken, de demooratie in het IWV ook offiecel werd vermoord,traden de "besturen in de Twentee textielplaatsen af en de bezoldigden weigerden om de hen door woudenberg aangewezen "leidera"plaatsen te bezetten. In een tweetal .vergaderingen hebben de bestuurders Woudenberg en zyn Duitsers flink de waarheid geze . ..
. ver"Het gevolg was, dat de arbeiders by drommen de organia,
-kneuhten
lieten en de bestuurders ontslagen werden. Be Duitse
zyn
grypen
en
thans
vreesden, dat déze beweging om zioh heen zou
da
heeft
thans
districtsWoudenberg
een terreur-aetie begonnen.
beatuurders Kees van Es en Tabak( Textielarbeidersbond) en Visser
(ïletaalbewerkersfeond) door de Duitsers laten arresteren. Sn de
hoofdbesturen, arbeiders ! zy blyven zitten. Zy laten uw dappere
kameraden, ..die voor hun overtuiging dc: gevangenis over hebben
lafhartig ïn ■de steek ! Zy bakken voor den vyand van het lana
pok de vyand van de arbeiders klasse is. H,V».d,Born en van der Houven van de metaalbewerkersbona hebben zioh reeds maanden geleden
zy bevinden zi«h buiten de
geweigerd
verzet en alle medewe:e
organisatie. Metaalbewerkers, dat waren de mannen, in wien i^y terecht vertrouwen ytelue.Zy gingen u voor en- verlieten de bond,die
zy groot gemaakt hadden, Gy doet beter hun te volgen, ïan achter
de kleine verrader Landman aan te lopen !
Van Es', Tabak en Visser werden niet onverwachts gearresteerd,
Zy wisten, wat zy riskeerden door hun verzet, doch zy konden hein
overtuiging niet prysgeven
Arbeiders, gy loopt'minder risicc
dan uw dappere distridtsbestuurders en dat is ook goed zo, want
de besturen dienen'voor te gaan, ook in het gevaar. Gy kant z<
dio.
der risico het Ho3~HW verlaten. Zult gy uw kameraden
aat het HY k !
vin de gevangenis zitten, in de steek la tan ?".
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Hoe zy bedriegen.
De NederftandSe kranten krygen eiken week van de Duitkors op,waarr zy niet mogen schryven en waa zy wèl moeten achryven. Uit-de
op I Hoi bevolen werd-; "Plaats zolaatste lyst vemen
Ih'roi temidden van arbeiders en geveel iiogelyk foto'e van d
, C/ch, och,"v
bruik als tekst : dag der
" solidariteit,;
i arbeiders o ie:i . - '

o
JODENJACHT IN HET N.V.V.
Hieronder volgt een brief

leidersf. gez-©»den

_-&-■■*-

,

van het KW

"■'<+/'-.-■"+

die

aan ac

"districts-

'"^

-~'

ne Heren,

Het kordt nodig geodrdeel-J
en overzicht te verkrygen van het
1 .
atie, dat vao: joodse
- leden der vakoi
i
hiermede verzoek ik u dienaangaande by de afdelini
. etrict oen OEdérzdék te doen instellen en my uiterlyk
e Mei opgave te doen aan het aantal joodse leden per afvermelding van naam,voorletters en adres.
'
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Inmiddels, hoogachtend,

Nederlands Verbond van Verenigingen,
De leider van dc afdeling secretariaat

wg.Ter
Schiphorst.
jpdenjacht in die vakbeweging is dus nu ook onder de leden begonnen. Eerst moesten de joodse bestuurders eruit, nu zyn de leden aan
beurt. De nazificering van het KW gaat onverdroten voort en...
" -toga zittenblyvers werken er aan mee.
de 1

er voor zou zorgen, dat onze joodse kameraden uit het
BW vcrwyderd zouden worden, stond voor- ons vast toen het NSB-tuig
raam, Zoals vanself spreekt, dat alle nationaalsoeialistis
iaatregelen, die men uit Duitsland kent, in ons land dooryoerd kui3.c,n 'aarden, als het tuig er ac tyd voor krygt..De democratie .is uit het HYV reeds weg, de loonacties in algemeen verband
zyn rol v
en, de bureaux voor arbeidsrecht zyn in bureaux voor
arbeiders- o n recht-veranderd, de financiën zyn geconcentreerd in
de sakken van de HSB-HVV-bcstuurders, de "prastatie-lonen" komen
: nog, de lopnvaststelling " po-r bedryf" staat ons ook te wachten,*
de hoofdbesturen hebben al niets meer te vertellen en de arbeiders
wordt door G. van Overloop in "Arbeid" de kop sufgepraat over de
"volksgemeenschap" en "solidariteit van werknemer en werkgever 11
Daarmee bedoelen, de heren eohter niets anders dan de vrywillige
onderwerping van de arbeiders aan een van staatswege georganiseerde
uitbuiting door het grofste kapitalisme.
Dat niet alle bestuurders dat onmiddellyk beseften en er de zaak by
neergooiden, soals de katholieken en christelyken dreigden te c?.oen
( met volledig succes!) is een ernstige fout in hun inzicht.Dat zy
de zaak er niet by neergooiden, toen ook voor het kleinste kind duidelyk werd hoe het HVY tot een BSS-instrument werd gemaakt, is erger
dan een fout. Het is een onvergeeflyke misdaad, die wy niet licht
zullen vergeten. Het is medeplichtigheid aan arbeidersbedrog.
Veel meer sullen wy naar aanleiding van dit schandelyke *tuk, dat
de "districtsleiders" sntvingen, niet zeggen. Alleen willen wy nog
even opmerken, dat »ok uit dit stuk blykt, dat de hoofdbesturen
niets meer te vertellen hebben. Hiet aan die hoofdbesturen v/ordt ge—-''
vraagd, hoeveel joodse leden zy hebben, doch aan de door WoudenbergMus sert aangewezen districtsleiders.
Het zal ons benieuwen, hoeveel joden nog in het door hun doodsvyanden beheerste HW gebleven zyn
nog meer echter zyn wy benieuwd
naar de vraag, welke afdelingsbestuurders zich lenen tot het vuile
werk van het aanbrengen aan d;e NSB van de joodse leden !
Arbeiders, informeert eens, welke afdelingsbestuurders de namen
van die joodse leden opgegeven hebben ? Sinda wanneer werd in dc
vakbeweging gevraagd naar de afstamming van de leden ?
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BESTJURDERSTAAK IS LYMSTOK ZYN.

Maar de arbeiders verlaten de orgac

'es.

zich
Voor dfi oorlog kondi
de nationaalsocialisten in Neder
rum als da beweging der jongernn. De frisae, jonge menschen,
daadkracht,durf en initiatief hoorden 'oy hein thuis. Wie oud en~ afgeleefd was mocht het zoeken "uy de democratie, wie een
chtig
op
'den mocht lid zyn van de moderne vakbemannetje
jare:
.eisten,
weging, maar de jongere generatie hoorde by de nationaal!
d e ke reis me t fu t waren lid vs. n he t Ar oeid3 fr on t.
De Nederlandse jongeren zyn daar voor het overgrote deel niet ingelopen, Z.y namen kennis van de uit hat Duits vertaalde programs en van
de Duitse mtoie-pakjes-naapery der geüniformeerde benden en zy herkenden de hele nationaalsocialistische beweging als een jvederlandse
voorpost
et Duitse oorlogs-fascisme, dat geen verjonging, maar
de felst denkoare reactie over heel Europa tracht te brengen met
de kracht der wapenen.
Het verdere verloop van zaken heeft bewezen, hoe juist dit inzicht
was. Toen eenmaal de Duitsers hun- inval in Nederland deden, ontpopten de Hederlandse nationaalsocialisten zich niet als Nederlanders,
nationalisten en socialisten, maar als vuige handlangers van de
overweldigers

.

Tot deze vuile handlangerstaak behoort het,

de Nederlandse vakbe-

weging te nasificeren, een taak, die Woudenberg, van Kampen en hun'
bentgenoton volgaarne op zioh genomen hebben. Diegenen onder ue oude vakbondsbestuurders, die nog altyd menen, dat zy op hun post
moeten blyven, om van de vakbeweging te redden, wat ervan te redden
ia, vergissen zich deerlyk. Gelukt het hen inderdaad iets te reddon, dan redden zy hot instrument in de handen v;
tssert au Seyss

Inquart. Le oude vakverenigingbestuurders h<
Hun invloed in hun
(vroeger-)eigen bond geloei verloren. Allee
;bazen van de
Duitsers Hekken nog iets te verteilen, en d n eg alleen zover als
hun broodheren goeddunkt,
Pc oude val
tuurdera hebben over het gebruik dor bondebezittingen hoegena;
een se
p moer en d.
L '*_ t:--:.ri^n
thans mooi weer 1
bezittingen der arbeiders. Zy amyten met het
geld voor de nazifc enkele weken gateden ean
groot pakket aandelen, waarin het geld der arbeid >rs aas belegd, is
verkocht tegen veel te lage prys, waardoor opnieuw kapitalen voor
de arbeiders verloren zyn gegaan, alleen maar om Mussert-Woudenberg-van Kampen van de opbrengst ac nodige nazi-pr.
.da te kunnen laten voeren. De nog aangebleven oude vakbondsbestuurders zyn
over deze nieuwe diefstal ton koste van hun leden zelfs niet geraadpleegd ( zy hebben immers over de bondscontributiea ook niets
meer te zeggen ! ) maar toch blyven zy zitten en doen alsof zy n»g
iets in te brengen hebben.
De

jongeren.

mx hier nu blykt, hoe de nazi's zich misrekend hebben, toen zy de
jongeren poogden tot zich te tronken, door het mombakkes van
Jonge, frisse jeugd" voor hun vale verraderstr»nie te zotten. De
jongeren in de vakbeweging hebban die ware bedoelingen ;
an- "
vang af horkend.De ene jeugdgroep na de andere zette haar werk stop*.

"

4.
van de kleermakers en dc
bakkers.De Plaatselyke Jeugdraad te Amsterdam besloot vervolgens'
geen centraal werk meer te organiseren. De jeugdgroep van de "Algemene" ontbond zichzelf, ondanks heftige pogingen van den bondsjeugdleider om dit te verydelen. Dit heeft zeer diepe indruk gemaakt op de nog overgebleven jeugdgroepen - fabrieksarbeiders en
. zetten
metaalbewerkers, twee van de nog overgebleven jeugdgr.
hun werk stop,. De gehele en officiële ontbinding van het j
erk
in Amsterdam - en in het gehele land - volgde. Alleen dc typografen en du lithografon zetten hun vakstudie voort.
Het is duidelyk, dat de jeugd in de vakbeweging sich niet heeft laten
beetnemen. Dc verte ;e oordigers van do ■' jonge, frisse N.5.8," zian
goan kans om de jeugd in eon genazificoerde vakbeweging to houden
zelfs niet met behulp van op de glygaan geraakte en volkomen verblinde vakbondsbestuurders en beatuurdertjes, die het spoor zyn bys-

In Amsterdam

begon het met de jeugdgroepen

,

ter geraakt.
Het zyn tro
niet alleen de jongeren, die de genazificeerde
vakbeweging verlaten. Duizenden van de oudste en trouwste vakverenigingsmannen doen hetzelfde
maar hot ledenverloop wordt nog wat
tegengegaan, doordat men de cyfers geheim houdt. Indien de arbeiders
wisten, hoeveden van Hun bond reeda zyn weggegaan..,! Haar de ene
afdeling weet niet, Hoo het in de andere gesteld ie, de ene bond
wc e t he t ni et van de and e re.
e.'y hebben reeds enkele cyfers gegeven. Bekend is by voorbeeld , d.at
de leden van de Metaalbewerkersbond by duizenden zynweggelopen. De
Hond in de Kledingindustrie heeft er van zyn 2400 leden
en dio
bond nam juist in ledental toe vroeger
nog duizend over, De afdeling Amsterdam van die Centrale Bond van Transportarbeiders telde by
heb begin van de Woudenberg-periode 5000 leden. Door de gedwongen
fusie met de neutralen, de syndicalisten en het Arbeidsfront liep
dat ledental op tot 6500; Maar daarvan zyne r op het ogenblik nog
maar 4000 van over, Twee-en-een-half-duizend leden, alleen in Amsterdam !, bedankten voor de eer lid te zyn van een genazificeerde Centrale Bond !
De arbeiders hebben het dóór, wat man met Hen voor heeft en zy benkon mot tienduizenden ervoor eau hun contributiegeld en Hun werkkracht beachi]
ta stollen voor de ESï en hat Duitse bc]
;, Tienduizenden anderen bleven alleen neg maar uit sleur hangen.
Ook zyn ar nog velen* die uit oude liefde niet goed afstand kunnen
doen van Hun oude vi
id die zy hielpen opbouwen. Dezen vergaten
echter, dat hun vakbond de oude vakbond niet meer is. De bevelen
komen van de nazi's, de gelden moeten rechtstreeks worden afgedragen
aan Baet nazi-.HW-.be stuur, vele bestuurders zyn afgezet, anderen zyn
door de nazi's benoemd, alles zonder de leden er in te kennen. Het
is niet meer hun vakbond, maar oen instelling tot nazif.iaoring van
de Nederlandse arbeidersklasse
ook al vinden zy op het afdelingsafdelingsbestuurder,
kantoor soms nog dezelfde
die er vroeger zat.
Die mag alleen nog maar blyven zitten, omdat zyn oude
bekende
gezicht, de leden de idee moet geven, dat alles nog hetzelfde ge-
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bleven is.

Arbeiders, helpt ons om de waarheid te verspreidan. Geeft dit blad
door aan uw kameraden, behandel het zorgvuldig, opdat velen het

,

kunnen lezen. Hy beschikken niet, zoals Woudenberg
over d.e bondswy
geen
kunnen
Dakken aandelen verkwanselen om er de
contributies,
propaganda mee te betalen.

I.

Te

vor over
Ir

de schreef.

aenten geweest in de ontwikkeling van de uverhet NW door de nationaalsocialisten, waarin men do ka2id v -. de jude bestuurders kon beo
3n, Hen dier modie voi 'alle
.
het uiterste tyd stip ha
hoheen te gaan, was dat van de
cio;> ven liet
■.-e macht uit handen '
le hoofdbesturen '
. .aald en
"ondig werd vermoord, Het
.de moment vn
ogende opdr
die Woudenberg aan een aantal bestuurders gaf,
met een 1 >B-er op vergaderl
ide ar
rs toe te spre'

,n

menten,

om

■

■

rs hebben dat tenminste geweigerd. Op het bondskanbevelen en de censuur van Mussert en Woudenberg
r^de
maar daar bevindt men zich tenminste nog onder gelyken,
ïen met bes
. rs " die zioh in dezelfde vernederende omstandigHaa
op het podium voor de arbeiders
dat was" voor de.ze "; .
u teer te erg. Zy weigerden. ,'
vn
vol"
zonder morrer en zy verdedigen nun optreden zelfs. Zy zegiiet a
gesproken hebben als"vroeger. Alsof dat niet
juist
eiste veroordeling van hun optreden is I Want zy hadden op
dit moment, nu^et NW in handen van de NSB ia juist anders moa ten
spreken. Wie reu als vr i ;er, het NW verdedigt, begaat liêJrog.

,
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,11e kans op con;
a Hebben nu toch
Hie verspeeld !
'■■.. o o tezamen met ecu
,t podium komt, wie zichzelf tot
ikbord van de. NSB maakt, wie NSB-ers gelag: iheid geeft om de arbeiders te bedriegen, komt nooit oftenimmer meer in ons gezelschap
t^rug ! Hat zuli
n wy niet meer in contact te komen.
Y'M
het
orgaan
van
Woudenberg vinden wy hun namen in een
'■-■'■
■scholen hoekje, alsof men zich daar zelfs voor hun laagheid schaamt
lezen laar, dan taa
met d<
-ers Woudenberg en van Hampen
'

zyn opgetreden:

Klein ( bouwarbeidersbond)
Sormani( transportarbeidersbond)

DuisterhoJP( opz,personeel)

Jousbra( spoorwegpersoneel)
De Vries ( fabrieksarbeiders)
Bakker ( overheidspersoneel)

TWENTEHOUDT STAND!

o NW heeft in Twente een aantal vergaderingen
uitgeschreven,
ar een oude bestuurder teza: ca met een
-ar sprak. Veel reclame,
muziek aanwezig . entree vry enz. enz. De Twentse arbeiders hebben
de heren echter onder elkaar gelaten en zyn er niet heengegaan ! '
In Almelo waren aanwezig 42 man, in Hengelo 70 man en in Enschede 47 man....,.en daarby is hot muziekgezelschap, de
politie,
a° kelners, de sprekers en do
W.A. inbegrepen !
In Hengelo begon de vergadering drie kwartier ac laat
omdat
er by de aanvang slechts is bezoekers waren ( onze luisterpost inbegrepen ! ) Dc NSB ztuurde eon mannetje de Hengele
!-era Hu
en zo kreeg men toen 70 man byeen....
De metaalbewerkersbond in Hengelo is zo goed als verdwenen. Deze
bond telde een jaar geladen in deze plaats 1400 led
,ar zyn or
thans nog geen 200 van over ,
He

,
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De baantjesjagende verrader.
Y/oudenberg kon onder de fataoenlyke

arbeiders in Sn se rede ..
vinden, die bereid waa om "leider" van d.e bestuurdersbond te worden,
een zekere
.an. En d\
nadat .-e laden van ac
ran we
Piet Langendyk, die jarenlang met volharding en ellebogen een bezolheeft pogen te kragen. Aa: ;edigde functie in party of va
-zien dit streven zyn enige opvallende eigenschap was, kreeg hy zulk
oen functie niet. Toen ging hy ;| ir; de oppositie". By maakte oen door
door
de communisten georganiseerde reis naar Rusland en werd dei
de SDAP geroyeerd, Daarna speelde hy een rol in doe OSP. Ba o
heeftïureeda op 24 Februari by van Kampen naar de "leiders-betrekking"
gesolliciteerd, en daarby heeft hy, zoals van Kampen aan zyn vrienden vertelt, geprobeerd' om Kees van Ea een Lak te zetten.Dus is
voor cle nasi Ts geschikt.
De verrader Piet Langendyk bezoekt thana met zyn echtgenote alle
byeenkometen van dc Hollandse of Duitse nazi's en doet zyn ui te
best cm by d.e volksvyanden in het gcvly te kooo.cn
Dwangarbeiders

voor Duitsland.

De Duitse overheid heeft aan d.e me taalfabrieken die opdr
cm arbeiders uit die zg, mechanische bedryven naar Du? ;
Hi
ren. Een groot aantal metaalbewerkers komt voor deze o.
bewapeningsinductrieen
Duitse
in
'regele)
zyn op --to Haiukdn. .e o 'Hut--"-"
ft 3&
De arbeidere kunnen zich "vrywillig" aan lelden.Warm
weigeren om zich te laten ïleporteren.oteneinde dc oord
te maken, waarmee onze soldf ten in Hi ,
ri en üie
getroffen
den
moeten v/orden, te
.
zullen .
■'■
regelen treffen tegen , .da dire-utiea ! De drang op de
dus van He directies uitgaan
de directies volger l^x hierby de methode oon de woede van de bedrogenen af te leiden op
Het loon voor de rëwangarhe
e uur. A* n de
;t 70 pfenni
achtergebleven gezinnen wordt 24 uur loon per wee] i
etaald. De
arbeiders worden in barakkeu gehuisvest, waarvoor zy ,
r me -en
betalen. Een warme maaltyd zuilen zy voor 1.20 mark krygen.Avondmaal en ontbyyt zullen ongeveer hetzelfde per dag kosten, zodat alleen
aan huisvesting en onderhoi l me, c da a'o mark per week w<.
e.Hat
betekent, dat, na aftrek van ue velerlei, bedra ;i
die e arbeider
afgetrokken
in Duitslai
Het
loon
*
Wordcnj
er ternauwernood :e o i
*
overschiet voor iets anders en dat moe der-d e -vr ovn er mot 24 uur
loon moet zien te komen.
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Bedrog, bedrog, bedrog...
Waar men grypt, vindt men bedrog. In het Hl
.berg, dat
]"3
~a
renegaat
Overloop
ger
door don
en~
wordt
G, van
eer)
j
word
rubriek, waarin deze week «Se lof van de
inalk
■_
.
nazi's wetan natuurlyk al, dat Hat plan bestaat om do melk
do maand gaheél af te romen,, .Tqp terne Ik is,
zo goed I Eigei.il,
beter dan volle melk, want voor minder
wy le: elfde voedingswaarde, minus het vet nam-u
ar dat is niet erg. Hy le: *.*:
In één liter taptemelk, waarvoor 'wy ni .
i "8 ceöt be : I
*vinden
or;
u nu maar
wy evenveel eiwit als in
vlees
r
eou betalen.*
eens uit, hoeveel moer u da:
D^t is natuurlyk bedrog ; trant vlees kochten wy, toer wy ko
; konden Hrygen, om iets by het mid
b
en melk loer
niet in d.e eerste plaats om Hat eiwit, doch om Le cïrinkon on /oor

óh,

■

-
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cm het ve t Overigens: indacht cent ni zit neer eiwit dan in
maar die /erg
maakt da nasi liever niet., !
liter tapfemelk
En verderlezen wy:"Vermindering van /et in ona voedre] i
t
prettig zyn-- een gevaar vooi coezc gazon
opl'1!!
rert het niet

,

