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DE ZAAK BRANDSEN IN DE EVC.

EVC-reacties og
Het Verbondsbestuur der EVC besloot in zijn bijeenkomst
van 3 januari jl. - met 16 tegen 3 stemmen - alsnog in het orgaan "Werkend Nederland" publiekelijk het vertrouwen uit te
spreken in zijn secretaris B. BRANDSEN, bij wijze van protest
tegen de aantijgingen aan diens adres in de bekende resolutie
der CPN van 10 december v. j. (gereleveerd zij, dat die beschuldigingen de aankondiging van BRANDSEN 's uittreden uit het partijbestuur der CPN vergezelden)»
De bovenbedoelde 3 tegenstemmers zeiden wel vertrouwen in
BRANDSEN als EVC-secretaris te bezitten, doch geen actie te willen goedkeuren die de CPN afbreuk kon doen. Ook de redacteur van
"Werkend Nederland", A. van RIJKOM, die de vergadering ex officio bijwoonde, was die mening toegedaan.
Inmiddels is het eerste nummer van "Werkend Nederland"
van dit jaar, gedateerd 8 januari, verschenen. In een hoofdartikel roept J. F. REUTER op in 1958 vooral tegen bestedingsbeperking en oorlogsgevaar te strijden. Slechts aan het slot van zijn
artikel maakt hij enkele toespelingen op de wrijving tussen de
EVC en de CPN. Hij wijst o. m. op het bestaansrecht van de EVC
en op de noodzaak van versterking der organisatie en zegt voorts
dat het EVC- Verbondsbestuur vertrouwen heeft in ieder van zijn
functionarissen en dat de leden van de EVC zelf wel zullen beslissen in wie of wat het vertrouwen moet worden opgezegd.
Man en paard worden feitelijk dus hierin niet "genoemd.
De dezer dagen verschenen "Werker in de Metaalnijverheid" spreekt
eveneens over de bekende controverse en wel in duidelijker termen
dan REUTER gebruikt, evenwel ook zonder BRANDSEN of de CPN met
zoveel woorden te noemen.
De voorzitter van "De Metaal/EVC", A.N. van de BROEK, van
wiens hand het bewuste artikel is, noemt het bestaan van zijn
bond "van enorme betekenis". Die uitspraak plaatst hij tegenover
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de door VEHHEY, plaatsvervangend secretaris der CPN geponeerde stelling, dat de EVC een "tijdelijk verschijnsel" is en zich te zijner
tijd in het NVV moet oplossen. De gedachte als zou de EVC "slechts
dienen tot tijdelijk toevluchtsoord", zoals v.d. BROEK de opvatting
van VERHEY weergeeft, veroordeelt hij als schadelijk voor de strijd
der arbeiders.
Vervolgens reageert ook hij op de vorenbedoelde resolutie der
CPN. Hij schrijft o.m.: "Ook de stellingname tegen vooraanstaande
bestuurders van de EVC, waarin op losse gronden twijfel wordt uitgesproken over hun bonafiditeit en strijdvaardigheid,

is voor het

organiseren van de belangenstrijd der arbeiders zeer

schadelijk".

Hij vindt dat de leden van de EVC mans genoeg zijn zelf over hun
leiders te oordelen.
Meningen in enkele EVC-bonden.
In het rapport "Crisis in de CPN" van december 1957 werd reeds
medegedeeld dat de dagelijkse besturen van enkele EVC-bonden, nl.
"De Metaal", de BNOP en de "Chevofa", protesten aan de CPN hadden
gestuurd tegen de wijze waarop BRANDSEN in de resolutie van 10
december jl. was aangevallene
Nadien werden nog de volgende reacties van EVC-zijde bekend.
Het hoofdbestuur van de ATEK (textiel), dat op 22 december
v.j. te Deventer bijeenkwam, nam - met één stem tegen - een "verklaring" aan, waarin volledig vertrouwen in BRAÏÏDSEN en waardering
voor zijn activiteit wordt uitgesproken.
De hoofdbestuurder van "üe Grafische", J.GROOTENBOERS, deed
in het decemberriummer van "Grafisch Nederland" een rechtstreekse
en felle aanval op de hierboven reeds gereleveerde stellingname
van de secretaris der CPN, H. VERHEY, tegen de EVC. Ofschoon
GROQTENBOEES de naam VERHEY niet noemt, haalt hij wel het nummer
van "De Waarheid" aan, waarin de uitlatingen van laatstgenoemde
voorkomen. Op grond van dit artikel is GROOTENBOERS door de CPN
als lid geroyeerd.
Wat de ABT (transport) betreft: enkele bekende bestuurders
van deze bond nl. D.M.HOOFT, J„v.d.WARDT en A.F.PASTOOR, hebben
als gevolg van de bestaande controversen voor het lidmaatschap van
de CPN bedankt. Zij zouden zich ook keren tegen hun hoofdbestuurder
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F.MEIS, die zich' in het Verbondsbestuur tegen enigerlei antiCPN-publicatie heeft gekant.
Het rayon-bestuur van de EVC in Twente, op 6 januari jl.
in vergadering bijeen, sprak eveneens in een verklaring, toegezonden aan het EVC-Verbondsbestuur , zijn vertrouwen in BRANDSEN
uit .
Het h o o f d

van het bureau buitenland van de EVC.,, M0

MEYER, schijnt zich niet te kunnen verenigingen met het huidige
beleid van het Verbondsbestuur der EVC. Er zijn in die kring
al stemmen opgegaan hem te doen vervangen door de tegelijk met
BRANDSEN uit het partijbestuur der CPN getreden C.GEUQJES, die
deze maand als directeur van "De Waarheid" is ontslagen.
Enkele vooraanstaande EVC-bestuurders, nl. J.BUSSINK en
G. GROOT ROES3INK, beiden lid van de gemeenteraad van Amsterdam,
dachten er begin januari over voor de CPN te bedanken. Zij werden echter weerhouden door de overweging dat "de reactie" hieruit weer munt zal slaan. Niettemin zegden zij beiden enige dagen geleden toch hun partij-lidmaatschap op.
In een gesprek over de perspectieven van de Eenheidsvakcentrale zeide REUTER dat de EVC, uitgaande van de realiteit van de klassenstrijd, bezwaarlijk zal kunnen voorkomen
dat op haar een communistisch stempel wordt gedrukt o
Hij meende echter dat de EVC er bij zou kunnen winnen,
indien voortaan volledige opening van zaken gegeven wordt , zo
ten aanzien van het ledental, als inzake namen en adressen van
bestuurders e. d.
Zijns inziens zou de Overheid de EVC dan met andere ogen
gaan bezien.

januari 1958

