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No.3656/3705/VBRTROUWKLIJK»-

Antwoord op schrijven van
27 December 1951.
No. 124779.

Onderwerp:
Si»!.V.G.-leden,genaamd
jan van BISRSN,
J.KÖLTBTK en
W.H.VISSCHER.

De oester 1951

Bij een dezerzijds ingesteld onderzoek is het navolgende
. .ix3 fc gebleken t De Juiste namen aijn:

r$\n van DISKSM,geboren te Swollarkerspel,arbeider houthandel,
wonende te 2wollerk»rspel aan de Boarendanserweg No.30j

'2eV̂ Gerrit Jan HULTINK,geboren te Zwollerkerspel,sliJper'houthtndel
wonende te Zwollerkerspel aan de Wöstenholterweg No.17 an;

30). Wille* Hendrik VISSCHSB,geboren te Zwolle 25 Juni 1929,100
I)belder,gewoond hebbende te Zwolle aan de Molenawarsstraat No»
* 45 en op 6 November 195! alhier afgeschreven als vertrokken
naar Rotterdam,Schiltmanstraat No»36»

Beae drie personen werden bij schrijven van 27 November 1951
$0*3056 aan Uw dienst opgegeven als te hebben bedankt voor de
a TT n „_ _.___fc_ fc , »._,_« ».«_...,«•.»*•« «. —__~_»_

tv«o. — — — — —Voor een Juiste beoordeling van het navolgende moge een kiel
na toelichting voorafgaan.In de gemeente Zwolle,nabij de grens
van de gemeenten Swolle en awollerkerspel, is gelegen de hout-
handel van de firma linèbovan. In dit aedrijf zijn een aantal
personen werkzaam,die niet in de gemeente Swolle woonachtig,
aiJ"n.Dit bedrijf leed re eis enkele jaren voordat de oorlog
uitbrak een kwijnend bestaan .Het gevolg was dat de arbeiders
aldaar lege lonen verdienden* Van organisatie onder het perso-
neel w&s zogoed als geen sprake* Tijdens en na de oorlog kwam
het bedrijf tot grotere fcloai.ln dit badrijf waren een paar
personen werkzaam,dia de politieke overtuiging van de C.P.N»
waren toegedaan en direct na de bevrijding ijverdan voor da
oprichting van de S.V.G» Deze personen hebben het gedaan «aten
te krijgen dat bijna het gehela personeel hetwelk bij de firma
werkEiam was,aich organiseerde in de S.V.C» Hierbij waren een
aantal personen,die van beslist Christelijke huize waren.Suc-
cessievelijk hebben deze personen echter weer voor de £.V»C.
bedankt,zodat th&ns nog slechts een zestal personen van het
gehela personeel in de E.V.C» georganiseerd is» Toen dezermijds
indertijd een onderzoek werd ingesteld na«r dit bedrijf,hebben
wij de It.V.C.ers geregistreerd en aan Uw. dienst doorgegeven;dus
ook zij die niet in de gemeente Swolle woonachtig waren» lij
hebben met deze buiten Zwolle woonachtige personen echter vei-
nog bemoaingen meer gehad,daar niemand van deze personen op
het terrein van de politiek op de voorgrond tradi In de gemeen-
te Zwollerkerspel was indertijd geen politiepersoneel op het
gebied van de politiek werkzaam.Toen alhier bekend werd dat
de onder l en 2 genoemde personen voor de S.V.C, hadden ba-
dankt, hebben wij ze ook aan Uw dienst weer doorgegeven,niette-
genstaande ae niet in de gemeente Swolle woonachtig zijn*

Jan van DISBSH,onder Ie genoemd,is reeds Jaren lang bij
de firma Eindhoven werkzaam.Hij is een persoon,waarvan men zegt
dat hij huilt met de wolven waarmede hij in het bos is.Tijdens
de bezetting is hij korte tijd lid geweest van het N.A.F. Na



blad 2

de bevrijding werd hij lid van de E.V.C. Wij hebben hem in \e op vergaderingen van de fi.Y.G. nimmer ontmoet* Hij is

gehuwd mat jEgkarfl-ina annnm^ftp. geboren te zwollerkerspel 23
Mei 1915.21J komt uit een positief Christelijk gaaiiuZiJ .«fes
sr ook steeds op tegen dat h&ar man lid was van de E.V.C* Het
gesin behoort tot te Had.Hervormde Kerk en xowed de man als de
vrouw zijn j;eregelde_^erkgaingers» In de maand NovemjBer 1351-_
heeft hij al£j.ï|~vanr "Se E.Y»UV bedankt en is nu aangealoten
bij de GhristelïJ'ïce "Bond .Voorso ver is "kunnen blijken moet van
ham niet gelach t worden ««n een opzettelijke .o vergane -naar het

~ van Communistische oogmerken*
Oerrit jan HULTINK, onder 2« genoemd, Is ook reeds Jaren bi j

de firm» Eindhoven werkzaam. Yoorheen was hij niet georganiseerd,
Na de bevrijding werd hij lid van de JS.Y.C. In de loop fter tijd
heeft hij reeds twe^ maal bedankJL voor het lidmaatschap v«n de
S. T.C», doch hij liet stieb. beide malen overhalctB om lid te bl^J"
ven, totdat hij voor ongeveer een jaar geleden voorgoed heeft
bedankt «In de maahd November 195! heeft hij ai oh als lid opge-

, ge ven van de Ghriatelijke Bond* Hij is gehuwd met
te Iwollerktrspel l Mei 1907. Het gezin ¥ê-

hö"&rt "tot de Ned.Hervormae Kerk en aowel de man «Ier de vrouw
gaan vrij regelmatig naar "3« kerk*ZiJ gaïan sowel naar predikan-
ten v»n de; Trijslnnig*-a4a van öe Kechtzinniga richting»Toor
zover is kunnen blijken most van hem aangenomen worden dat hij
thans ujJê_ojertuiging lid is geworden van de Ghristelyke Jond
en d®t de2er^vëfgaaïs™n"ï IfüiëFflT "pTaliÏB"~g«vöïSén'''ten"''»eiioeT« van
Communis t is che oogmerken* Op vergaderingen van de JUT* C. te
astolle habben wij hem nimmer ontmoet* ---------------- - ----------

Willem Hendrik TKSÖHSB, onder 5» genoemd, werd tijdens de
bezetting bij de firma Eindhoven tewerk gesteldi Ook hij werd
na de bevrijding lid van de S.V.C. Op h«t terrein van de poli-
tiek ontmoetten wij hem verder niet. Ook het geste (de vader ver-
li«t het geain, nadat hij tijdens de bessettiïig in Duitsland te-
werk gesteld werd) waartoe hij behoorde, traid op het terrein van
de politiek niet op de voorgrond *Vah 5 Maart 1949 tot 28 janu-
ari 195! was hij in militaire dienst. Hij keerde van inschepings-
verlof niet naar zijn onderdeel terug.Ha zich een «eek te heb-

v ben schuil gehoude?n,he0ft hij ai ch echter gemeld.Voor swver is
kunnen blijken, werd hij hiervoor echter niet gestraft.Nadast hij
uit militaire dienst terug gekeerd waa",heeft hij direct voor de

r.v,K.Y»C. bedankt«In de maand November/gaf hij zich op «Is lid van
g. g. k, de Christelijke Bond,doch direct daarna, op 6 November 195! ver-

trok hij uit Zwolle naar ïïotteirdamfPv- --------------------------
(SINDS)



VAH ^ / t FC 1951
BIS1ÏBMLA5DSE SAXEN • s-dravenhage , 22 December 1951*

Bo. : B 124779.
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Haar aanleiding van 0w aohrijvem no. 3656, d. d. 27-11-
1951» waarin 0 melding maakte van het bedanken voor het 2,7.0**
lidmaatschap door drie personen, moge ik ü vertoeken mij -
indien mogelijk - de reden van dit bedanken te willen berioh-
ten. Daar «ij tot voor kort nog waren aangesloten bij de toeh
duidelijk communistisch georiënteerde l.t*G. -bedrijf «bonden,
mag waarschijnlijk worden aangenomen, dat betrokkenen politiek
uiterst links gericht sijn*

Twee hunner, n.l. Jan vaa DI1RXI (14-1 2-' 12) en Oerrit
J. HÜLTIHK (2-3- '06), «i Ju naar 9 berichtte, thana georgani-
seerd in het O.N. V.. Zn verband hiermede cal ik gaarne worden
ingelicht omtrent hun politieke en kerkelijke achtergrond,
waarbij ik het op prijs a tel te vernemen of de mogelijkheid
van een opzettelijke overgang naar het O.H. V. ten behoeve van
communis t iache oogmerken hierbij aanwexig geacht kam worden*

Aan de heer Commissaris
van Gemeentepolitie
•̂ 0
21 Q L Ii S,

HST HOOFD VAM m BIJ5IST
>^ lamens deae,

» *•*
Ciabbendain



Hr. 3656 Vertrouwelijk,
Verbinding nr 47
Onderwerp: S.V.C.leden

27-11-1951

Hierbij heb ik de eer U cartotheekkaarten
te doen toekomen t.n.v.:

^Iwillem Hendrik Vissoner, rgeb. Zwolle 25-6-1929;

TSJOerrit Jan Haltink, geb. 2-3-1906 te Zw'kerspelj

ran DIEREH, geb» 14-12-1912 te Zw'kerapel̂ .

fe*^u.y*

DEC. 1951
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Verbinding: Fo.12 T'
•0080,147/10 . ' M :.. w

Onderwerp: Actie Comité uit t\ ;•;. 3 i 2. (C.V.::;.).
Datum ontvangst bericht: ,
Be trouwbaar hei d berichte v or<: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouv.baar
ïeVena bericht gezonden aan:-—
•Medewerkende instanties: <f'
Ondernomen actie:-—-

19^1. / , ̂

U I T T R E K S E L

o.a.v,:
Dat.,
Par.:

ACB///7.

B.
Ro
O.S. Van 14 Juni 1951
. 110144. 'M. v. 3. i,

scljrijvöii -.vcrutIn an t v; oord op
deeid, dat hot actie-coirdté, bedoeld in dezerzijds schrij-
ven van 24 ".ei 1951, Bosij. 147/9, r.svornd waa uit leden
van de Algemene Nederlandse Bond van Zeevarenden, aan^i-
sxoten bij hut d.V*B., da_ Ohr is talige ^ond van' l'ransport-
arbeddera .er. vaiiTe Centrale 3.ona va/-'.•.rauüycrtarbeiders.

~*T5e stuv.önde kracht van dit aetie-couiss was de Lande-
li^ir voorzitter van de A.l;.i).̂ . (C.V.B.}: .

Ja c o b KplïIgQ t geboren te 's-uravenhage 13 fc!el iyt'7,
wonende WieringSöstraat 408 te ' s-Gr"avenhage, waar ook het
secretariaat van genoemde organisatie gevestigd is. De
personalia van de overige leden van dit actie-comité zijn
niet bekend geworden.

Ha fcst optreden van dit comité op Maandag 21 Mei 1951
is van verdere activiteit niet gebleken.
,. De A.N.B.2. (B.V.C.) was niet in dit comité vertegen-
löordigd. — .

Vernomen werd, dat de invloed en de activiteit van
de B.V.G. in de Scheveningse haven zeer gering geacht
.wordt. Het merendeel der ledenvan de E.V.C, in Schevenin-
gen aoa zî n overgegaan naar de A.N.B.ü. (O.V.3.). (einde)

~ï
"TI
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v.j.% Vertrouwelijk
9.7.51

Ho. Gr. 26 6/51-1.

Onderwerp Optreden van een inlichtingen-organisatie.

Datum ontvangstbericht: 26.5.51
B e t r ouwb aarhe i d b e r i chtgeyer; Betrouwbaa:
Waardering; b ericht: Betrouwbaar U JÜÜfWI

ACD///33/Z *
•••MMMMM»»-' • /

X
Mij is bekend geworden dat aangenomen moet worden, dat

door de voorzitter van het GFV een inlichtingendienst is opge-
zet, ten doel hebbende door middel van de vakbeweging gegevens
te verkrijgen betreffende links-extrême personen,werkzaam in
het bedrijfsleven.

Dit zou geschieden in overleg met regeringspersonen.
Op verschillende punten in het bedrijfsleven zou door

een netwerk van contact-lieden getracht worden gegevens te ver-

zamelen.
Oorspronkelijk schijnt samenwerking met P.v.d.A.(Evert

VERMEER) overwogen te zijn.

, EINDE.
A



Aan B V
Van KEW

In voldoening aan Uw dispositie gesteld op het betref-
fende K.B.-rapport, heb ik de heer Ruppert Vrijdag 2? April
gesproken over de infiltratie in de Christelijke Transport
Arbeiders Bond te Amsterdam. ,

Deze aangelegenheid heeft te Amsterdam de veile aan-
dacht. Oorspronkelijk gaf zich een gewezen E.7.C.-er als
lid op. Het bestuur heeft hem met de nodige reserve behan-
deld.

Hij begon aldra leden te werven en bracht er 14 aan.

\e aanwinst werd over de organisatie niet verder in-
' gelicht dan strikt noodzakelijk. Tot royement is men niet
overgegaan, doch zij werden "ingekapseld".

Nadere inlichtingen kon de heer Ruppert tijdens het
onderhoud niet verstrekken, doch hij deed de toezegging ü
een uitvoerig rapport te doen toekomen waaruit wellicht con-
clusies zijn te trekken omtrent de toegepaste taktiek.

Overigens was hij er niet zeker van, of alle 15 wel
als infiltrant konden worden beschouwd. Mogelijk zijn er
ook bekeerlingen onder, die schoon genoeg van de E.V.C,
hebben.

28.4.51



RAPPORT VAN KB

Voor HB

No. 2399/11

Bet r. : TOETREDING TOT C. N. V. VAN C.P.N, en E.V.C.

Onderstaand doe ik U toekomen een lijst van 13 C.P.N
en ÏÏ.V.C.-ledea, die als lid zijn toegetreden tot het C.N.»V.

Het O.N.V. is hiervan op de hoogte.

\JVAN DER KUIJL, V

VAN AST,v

3. BRUIJNTJÏÏS.v

i/ENTHOVSN, V

,M

(/KELDER,

ROOKHUIZEN, \

^ HONHOFF, v

FLSNS, v

DS VRIES, i

BOT, >/

Cornelis Pieter, geb. 11-1-1914, Ambonatraat 18.
Staakte £4-3-1948 i.v.m. motie tegen C.P.N.-
wethouders.

Pieter Marten, geb. 9-5-1898.
Idem.

geb. 22-5-1889,
Idem.

Barend, geb. 2-2-1889.
Idem.

Frederik, Bernard Arnoldus, geb. 14-12-1897.
Idem.

Jacob, geb. 3-11-1915.
Idem.

Franciscus, geb. 17-7-1909.
Idem.

Egbertus, geb. 10-4-1907.
In 1946 raam-affiohe C.P.N.-verkiezing.
Was actief bij havenstaking.

Johannes Christiaan, geb. 9-11-1911.
Trad gedurende de S.V.G.-stakingen Aug./Sept.l950
bij N.V. 3CKEUER op de Voorgrond.

Simon, geb. 10-3-1898. C.P.N.-er. Maakte in
1948, 1949 en 1950 verkiezingspropaganda.

Jan, geb. 10-9-1909.
Ontving in 1948 het blad "NU" per post N.U.3.S.R.

Jacob, geb. 25-11-1904, won. Polanenstr. 47*'voor.
Staakte op 24-3-1948 i.v.m. motie tegen C.P.N.-
wethouders. Is fel communist. Wordt beschouwd
als agitator. Zette in Aug. 1950 bi.1 de 3.H.B.
het personeel geregeld aan cot staking.
Is in j.949 tijdejjjk geschorst als lid van de
C.Pj,N. , omdat hij het... me t" de CPN. in meerdere
kwesties niet eens zou zijn.
Heeft getracht zich als lid" bij het NW aan fce
sluiten, doch is daar



BOBKÜLO, Petrus Willielmua Josepnua, geb. ,̂ -1-
Grondwerker, won. Palmstraat 80
Verkiezing 1950, raamaffiche CPN.
In Oct. 1950 lid van een bedrijfs- of buurt
aetie-comité ter versterking van "De Waarheid".
Betaalt f 0,50 per maand contributie voor stencil-
propaganda CPN afd. J"ordaanv

Terzonden aan: HBT7D, HB, B V en B III.



Ho. 513b-5l

Betreft.: Leden vakbonden.

^•GETROUWELIJK.

OP KAART

DAT^-ó-V
PAR:

20 Februari 1951.

,
frL l

In aansluiting op voorgaande soortgelijke berichten,
wordt medegedeeld dat zich op 28 Ootober 1950 als lid
van de bij het CNV aangesloten Christelijke Bedrijfs-
groepen Centrale heeft aangemeld: Wilhelmus Hubertus
PEDELS . geboren te Urmond , 26 September 1926, havenar-
beider, wonende Singel 15 hs. , alhier.

Hij trad gedurende de Augustusstakingen 1950 op de voor-
grond bij de N.Y. Amsterdams Haven Bedrijf.

No.13T



1fp.-~513a-5l

Leden vakbeweging.

VERTROUWELIJK.

101

OP KAART

PAR:

,/. J 3 A, .33*,
e/./y t /.*./£

ACD/ /

g-̂ '*rj_~.A./jt.y-t,.

P Februari 1951.

e»(
In aansluiting op dezerzijds schrijven No. 513-51 dd, 7
dezer, volgt hieronder een aanvuilings-opgave van enige
personen, die zich per de aangegeven datum hebben aange-
sloten bij een der genoemde bij het CHRISTELIJK NATIO-
NAAL VAKVERBOND aangesloten vakverenigingen.

NAAM en
GEBOORTEDATUM

HESE, Jan Willem de
28. 9.1932 '

CHR.FABRlEKS-en CHR.BEDRIJFS-
TRANSPORTARB.BOND GROEPENCENTR.

23.12.50

MAASWINKEL,Marinus Jo-
hanne s
i 9.12.1889

9. 7.49

12. 4.48

Allen komen in Uw administratie voor,

No.13.1

SPITHORST, Jelle
M26. 5.1894

i f

**



Ho.513-51.

Onderwerp: Leden vakbeweging.

VERTROUWELIJK.

ACD
1 Februari Ï951.

Onderstaand volgt een opgave van personen, die zicb/per
aangegeven datum hebben aangesloten bij een der bij het
CHRISTELIJK NATIONAAL VAKVERBOND aangesloten bonden.

NAAM
Geboortedatum

l AST, Pieter Marten van v
>) 9.5.1898

Chr.Fabrieks- en Chr.Bedrijfs-
Tranaportarb.bond groepencentialfe

« 16. 7.1949

BORKULO, Petrus Wilhelmus v
Josephus van, 17.1.1910

, Jacob
11.1904

BRUIJNTJES, Sybrandus v
22.5.1889

ENTHOVEN, Barend \J
2.2.1889

-UJ KLENS, Simon v
v 10. 3. 1898

** GROOT. Jan ComelisROOT
7471924

— 11. 7.1949

0/29. 7.1950

•' 12. 9.1947

, Oornelis Pieter v/d v 16.11.1950
11.. 1.1914

, Johannes
VOhristiaan, 9.11.1911

\p-KELDER, Jacob -i
3. 11. 1915

LEÜRS, Frederik Barend V
14.12.1897

LEÜRS, Frederik
2̂3.5.1919

ROOKHÜIZEN, Egbertus van/
10.4.1907

, Franciscus
17.7.1909

\t VRIES, Jan de -J
1̂0.9.1909

25. 6.1949

9. 9.1950

18.11.1950

11.11.1950

30.10.1948

23. 8.1945

13. 1.1951

30. 9.1950

14.10.1950

30. 4.1949

Alle



Alle hiervoren genoemde personen zijn bij Uw documenta-
tie bekend.

In hoeverre in deze van bekering dan wel van bewuste
infiltratie moet worden gesproken, zax mogej,ijic de "tijd
"moeten leren. Voor enige dezer figuren is het moeilijk
deze aansluiting anders te zien dan een poging tot cel-
vorming. "——•*—' —*

No. 13.\.
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Opgave van B .N .0 .P.-leden te Amsterdam.

J. J. Aukes
L. Althoff
W. van A&riohem
p. Bottermftn
SJ>. Brouwer
A. van de Berg
M. v .d. Braad
WJK. Breauan

M. L.K. Buter, Me J.
P.H. Baars
J. Boaner
A. van Benturn
B. Blok
W.E. van Beers
6. Bouterse
P.J. Blok
R.W. Boers
W.O. van Boven
A. v.d. Boogaart
F .W. van Bienea
F .A. v.d. Broek
H.X. Bis»!Jer, Mej.
M.Bakker
F. Bakker
B.H. Bolle
A.T.H. Bard Ing
F. Brouwer
J.B.H. Boeschoten
W.F. Berrler
F.O. B&kker
A.A. de Bruyn

G. Dijkstal
M. van Dalen-(Kohlea)
H.F.J.M. Dresohler
D. van Dijk
C J», Dijkstra,
D. van Baai
W.J. Delome
J. van Driel
D. Dwoog
J. Daraan

A. Oeelle
C. Ooerae

H.F.J. Bekeres
A.P, Svera
J.J. van Sa
C» Fambaoh, MeJ.
p.J. Freeaen

C.s. van Oool
S. Groot

Van üoordtstraat 5-7T
Elandagraoht 10 5-I II a
sumatraatraat 220-T
Frederik Hendrikstraat 146-1
Repveuatraat 27-1
Wiboutstraat 87-n voor
Rasenbroekstraat 95-iXX
Vrolikstraat 489-T
Waterloopleln 97-TI
Van Ostadeatraat 189-TTv
Van Hogendropatraat 37-1I achter
Hl«uwe Lelistraat 33-1
Hagedoornweg 17 boven
Trans vaals traat 21-m
Wor&erveerstraat 11-IU
KRseaupleln 8-TI
Vrollkstraat 271 hs
Erugerstraat 23-ha
IPoggeveenstraat 33 ha
DJambistraat 23-IZ
TJsaelstraat 51-m
CojtuneHnstraat 100-TII voor
P. A* r t zat raat 8&-I
van Walbeekstraat 36-IIT
Kinkerstraat 31-TTla
van spilbergeastraat 170-1i
Bloematraat 22
Zwanenburgwal 90-ïI
Balietraat 120 ha
wingerdweg las boven
Dan. stalpertstraat 89-1 voor

Gilles van ledenbergstraat 3-TXÏ
Buijsdaelstraat 83-7 voor
Leldaegraoht 97-T
Muurbloemstraat 7-ha
Oogststraat 4 boven
Pozengraoht 249
Shaekletonatraat 4
Tnsulindeweg 5 huis
Uiterwaardenstra&t 269-TTI
L» Bothastraat S ha

van zesenstraat S4-TH hoog
aemarangstraat 30-T II

2e van awlndenstraat 72-TI
Llvornostraat 2-1
freslastraat 5 boven
Jaagt>ad 7 ïmia
Haaenstraat 19-T

Pozen»traat 117-ïiï
Wlbautstraat 43-TTT

- S -
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V .A.M. Heicemantüej.
C* Heringa
F.J*.H* van den Heuvel
J*J* Heer»
G»?. Heus
J, van Jaaren
NJS. Koorn, Me j.
J. Klobaoh
J» Kramer
H.G. van Leeuwen
P.J. van Lent
J. laoltar
J. Mebua
A» Ke*ster
P. Kobbe
S*M. Plloo-Hlbtoel, Me j.
M. Pollema
H»M. Plakkers, Me J»
A»J. Hoelof s
H. aeymonsbergen
D* struik, Me J.
A* stjtaf^
J.L.E, v.d, sar
L* Timaers
ï. Tito
H» Valstar-F&ber
W. Terburg
A. van Sunen-Wuurman
O. Vreea
J. de Voa
K «B, Tla
CJI. Verhoef
J. v.4. Vll«r
A. de Valk
J, van Weverwljk
L.S.C. Worgallng-van Beek
J» van *t Wout
M. van der saode, 110J.
D. Chr. van zonderen
A. Olenent-Groeneveld
R.W« de Groea
B» G5«skena
J.C. van Gent
J. v.d. Heer
H« v.d» Born
M. Boogerhefde
B.L.A. Hogers
B»?, Hop
W»A« van der Horn
T.H, Hoekman
C. Hoogenberg
J. v.d. Horst
?. Joosten
J, JoagejanB
J.B. de Jong
J.P. Janbroers
C. Janse
J. Jonker

Waterloot)lein 97-1
Mol doornplein 37 huis
LI jnbaacagraoht 74-ITb
Haarlenaaenveg 805-1
Borg»ratraat 73-111
Tu^natraat 168 huis
Lavendelstr&at 5 huls
De Wittekade 7-TT b
Tuinstraat 150*1
V15elaudstraat 6 huia
Bestevaerstraat 66 huls
slkkelatrmat 55 aula
aheokletonstraat 13*1
pegullerdwarsatraat 33-1
Van Boetzelaerstraat 72-TI
Jan steenstraat 59
Ie Jan steenstraat 118-TI
Transvaalkade 82 boven
Groen van prins tere re t raat 68-TI
Van Hogendoippstraat 51-TII
Vrollkatraat 417 h»
Sll«a«8traat E£ boven
Poosendaalstraat & hula
2e Oooterparkstraat 107-TH
2e Helmerstraat 22 huls
GojBaellnstraat 114-n voor
jepea^lein 22-ï
v.d.Hoopstraat 106-m
Ortellusatraat 70-11
Maralxatraat 7-1
De Wittestraat 125-m
Van D laaiene t raat 1-huls
Ie Jan van der Btljdenstraat 132-TII
D ah l iaat raat 5 huls
Tromponburgstraat 63 huls
Katteaburgerkade 3-TTT
Mercatorplein 47»H
apaarndaamerdl jk 515 huls
sunatrastraat 76*1
Madurastraat 51-T TT
Blankenstraat 12
Tugelawag 48-1
Karthu5eerstraat 17 hs
Turnerstraat 26-hula
palastraat 60 huls
Ie Goudsbloaadwarsfitraat 14 huls
J.P. Heyestraat 48-TIÏ
Blandsgraoht 128-TI voor
Ie van swlnd«natraat 91-11
JasmlJnstraat 14 huls
Stuyvesaatstraat 44-1
Czaar Peterstraat 29-TTÏ voor
2e Nassauatraat 27-11
Querlekestraat 77 huls
Fustenburgeratraat 68-71
fan. soholtenstraat 9-TTT
Barth. Diaastraat 25 huls
J. K. KeiBperstraat 54-1

. 3 .
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J.J. Joost
H. Kool
P. Kalf
J.G. MedaetsKort
J.L. Lacunes
G* Luoas
D. Lange rol a
M.G. Loos» inej.
P.S. Linnenbatik
G.P. Maas
T.W. Muller
W.J. Meijer
J. de Man
G.c. Molenaar
H.A. v.d. Muyden
E.A. Muller
A. Oost
G. pasteuning
R. Pietersma
R.R. Plasneijer
J.JT* Prins
J.O. Pitters
D. Poot
M.G.Th, sohosn
J. super
A.G. streefkerk
G. snijders
A.J. snijders
R. sas

C. J. swageraan
P.J. snijdelaar
G. scheepmaker Jr
A. Talboo
B. Tjorks
G.J. Voerman
W.J.G. Veerman
H.A. Vaart
R. v.d. Veen
W, Versohut
L.J. van Wijk

/M.J. H./van Wijkvliet
N. v.d. zee
R. zwartjes
N «R. de Haard,
H.F. Heijanaan
AJ4, Jaar te veld
B. Kruis
A.N. van der
A. Mulder
Th. van Riekerk
y. pruimers,
G.J. BiJAhardt
K.L. Sigle
F. v.d. veen
G. Wijnands
P,J. Gessel
R,W,?* Oimpel
W. J. Gr oe a beek
j. van Groningen
J. van Ginkel
p. Rerrebout

Westerstraat 78-ï voor
J. van Mebeekstraat l-I
Palmatraat 24 huis
Oos tenb.voora traat 14-ïVa
Nio. Beetsstraat 54-Tl
Menadostraat 15-T II
Kinkerstraat 108-T1I
Overtoom M2-m
HoutriJkstraat 61-Tla
Vier Heemskinderenstraat 44-71
Lathyrusstraat 99 huis
Maroo Polostraat 177-H
Jaoob van lennepstraat K>3-TI
Czaar Peterstraat 145 huis
Willenstraat 109-1 links a
de Wittenkade 126-TI
Nw. Keizersgracht 50 ha
petiefstraat 88 huis
Balistraat 58-TÏI
zeedijk 51-TII hoog
Cabralstraat 39-1
KEolukkeostraat 2E-I
K* Doonaanatraat 144-1 n
Boeroestraat >£ huis
J,K«£e3aperstraat 94 huis
Makasaarstraat 88 huis
Da Oos t as t raat 10 3 Al voor
Hwe. Aohtergraoht 106-TTI
Moerdijkstraat 33-TX
Wiebautstraat 93-TTI TOOT
Jul. van stolbergstraat 37-TTI
SpearndaBBserstraat 118-huia
L. de Colignystraat 28-71
Goudsbloe&straat 96-1II
rapenburg 85-H
Meeuwenlaan 313 huis
MarnIxstraat 241-7ÏI voor
Distelweg IS huls
Da Costakade 179-1 voor
Bestevaerstraat 99 huis
K. du Jardlnstraat 15-T
apaardaBmerstraat 84-11 voor
van Hogendorpstraat 38 huis
Hoofdweg 103 huis
Marnizkade 91
Ie Leeghwaterstraat l huls
P&penburgerstraat 39
van Beuningeastraat 101
Korte prinsengracht 5 huis
Commelinstraat 183
Bent1nokatrant 57
J. van Lennepstraat 325 huis
van Beunlngenpleifi 46
Delistraat S
Mareo Polostraat 247
Solostraat 20 huis
Barendszplein 5-TII
Blankeastraat 54-1
J.v .Lennepstraat 109-IV
J. Bernardusatraat 11-TTI
Blankenstraat 17-III

- 4 -
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J. Haoker
A* Huybens
W* Hartsuiker
ff* Heesen
J.ü. Honhoff
B. Hartog
J. W. J, Haaerling
J. Kogenhuis
Q.3. T .d. Holst
W, Heasal
J*W4 Hoks
C*W« 7an»rzeel
H. «renxe
L* da Jong
0. Jacobs
W. da Jaag
H. Kluiver
B* Eora
S «L. Koopman»
H. Koppelaar
J.ö* Kotipera
A. Kieiahaaa
A. Keltter
H»«f. v.d. Laan
K. Llndenburg, lïej»
H* Loyting
II. 't Lam, Me j.
A* vaa Llngec
A. Hens
J. l'. L. Taa iioaxlk
H* Mulder
G.H. Metz
3 .A. Molin
J»H, Paal!
H* Boos
D*

A. J. snijders
JT.W. sijnoaa
H. Svierenburg, Me j.

J. stol
P» sohuenaan
H. Sinkeler
J.Q*
D.
G. Y la» tul n
J. Veldhuis
L.3". Temist
C. van Walraven
J.
?• Wagemaker
J. Witjas

F. Winter

<F. van ütolbergstraat 25-T
Cllfrordstraat n hMs
AmstelTeanseweg 86? huis
L. Bothastraat 5*711
Ballstraat 20-TI
pontamaaatraat 55 hui a
Ie C* Huygensatraat 31-1
O* Douatraat 174-TI
Beateraeratraat 156-m
TranaTaalstraat 28-TII
Trans vaalstraat 38-llï
J. de Haanstraat 16 huis

Beeteraerstraat 369 huis
v*d. Hoopstraat &9-TIT
Prof* Tulpstraat 15 hui a
p/a Keizersgracht 383
OHont>lantaoea 24 huis

If. Bolst raat 10O-TT
Shorts t raat 47-Tn
Menadostraat 24 huls
ie Atjehstraat 92-T
Saxenburgerdwarestraat 7-1
Amstel 316 huis
Valent i jnkade S7-m
Gr. Wittenburgerstraat 113-TTT
Dapperstraat 115-iïï
Wingerd weg 23 beven
Ültarwaardeaatraat 34*1
Hofmel jeratraat 38-TTI
ürtoatraat e huis
Bellanystraat 137-m hoog
Zaoh. Jaosestraat 17 boven
liolukkeaatraat 31-TÏI
Heeuweapleia 37 boT»a
V<*3T>ueol3traat 66-T
Jao. Y* Lönnepstraat 102-71
8*e. Aohtergraoht 106*711
3e Oosternairlcstraat 153-7
K»teorenwag 63 huls
öxmatraplaatsoeji 47*7
S*Jaa range t raat 29-11
Magelhaanvleia £7-7
ïïetiefatraat SÖ-1II hoog
Kanaalstraat 16-7
Aon. de Puyter-weg 366 huis
Hieuwend Ijk 131-7
Celebesstraat 18*77
Zaaohof 51*7
Gele beaat raat 72 huis
Miaahassastraat 32 huis
Diamuttstraat 46*777
p/a Linden-Voeren, ie Jan steenstraat

1£0 huis f *•
ConaaeliJistraat S2-7

thajtts Karel de Jardinatraat 50-7J.
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B «N «C.P.-B .V.C .-led en Mi het Peau Varvoar Ba4Hlf«

B. Berlijn

7* Barnfag
J*Ph.A. Banaann
C. Groenenberg
H. Graaft
J. da Geus

K* Huberts
J. Runen
G.F. Krol
J. Kerkhoven
J.P, Kuypor
D. Luksemburg
1. Langeberg
T» Sunan
W J!. Oonen
J.G.H. 3Ch«perkotter
H. seinen .

J, van Galenstraat 288-XU
(Akkerstraat 41-1)
niet nadar geldentJfloaard
Krayenhoffstraat 8-TII
Havenstraat 80
Buitenruatnad 16 huis
Prlnstaranatraat 35-11
la Gonst. Huygenastraat
la Atjehatraat Ö-HX
Vasoo da Gamaatraat 13-1
Bredarodastraat 44-1
geb. te Rasterden, £9-1-1904
zallatraat 33-ÏH
Celebesstraat 43-IXZ
van speykatraat 62-111
niet nadar geldantlfloeerd
ahaokletonstraat 7-TTI
BaHatraat 31-TI
la Breeuweratraat 4 huls

B.N.O.P.-S.V.C.-leden bij Oam. Energie Bedrijf.

J .M. Luoao
J.L. van Maaren

Centrale Hoord
K. Buitje
P .A .K. Houdt
Meyerlnk w.
J.W. Vos
Ch. Peteraen

Waatargaa fabriek
J. Hout

Zuidergaafabrlek
M. Gaastra

Centrale Oost
J. Kooratra
Lloher 7.W.
J.BU Kosaa
H.L. Pelaar

. peters

Hoofdkantoor G.E.B.
Stenaoker H.W.

W .A. Poalofs
peuter J. J.

puysdaelkade 839-T
Trans vaalkade 93 huls

geb. 30-5-1895
Govert yilnokstraat 241-T TT a
Hugo da Grootstraat 5-7X7
O* D rebbe Is t raat 5 huls
Krugerstraat 15-7

Ch. da Bourbonstraat 4-XXX

Magelhaenatraat SO huls

Wl 11 ernst raat 25-TTia
Oudorperatraat 3 huis
3« Wlttanburgerdwaraatraat 32-77 voor
Baatostraat 10
Kinkarstraat 26Ö-T7

L. da Oollgnystraat 12-7

Kljkdulnatraat 85
2e K os t verlorenkade 118 huls
AdmSralengraoht 89-X



RJC, vaa Da» Wltt» d» Wltfc»t*aat 33-TH
A. v.d. Kaap van Hoogendorj>Btraat l

van Hoogecdorpstraat 5-m
B.O. Kuater Tolstraat 185-TTi
W.J. KI? Ja 3paarnda«B«rstraat 62-TTI
Th. p* iHUttbrandt* Plouratraat 93
J.H. Wolkara Corn. Dr«bb»latmat £4-j
L. L. 2ulT«r Turners t raat 5-m



Aan H. B. T. D.
Tam H.B.

•o.aB 98685
AY 2

-\r aanleiding van 8w sckrijven d. d* 7 December 1 950
/ betref f ende vermissing van briefpapier en enveloppen aet
/ •- ' fl®t no©fd van de Prot. ClEPistelijke Bomd van Spoor- ea

Traiawegpersoöeel, kan ik 9 berichten, dat mij geen feiten
°̂  ometandigbeden bekend aijn» waaruit sou kunnen worden
afgeleid, dat van enige politieke zijde belangstelling
voor dit soort briefpapier bestaat .

(B T) H*B. , 30 December 1950.

f'



HAPPORT VAÏÏ Hoofd BVD
voor Hoofd B

De Heer Ruppert van het CNV deelt mede, dat op 9 September
jl. een pakket, inhoudende briefpapier en eweloppen met het hoofd
van de Prot.Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel is
gezonden naar het kantoor van deze bond ia Den Haag, doch dat dit
pakket nimmer is aangekomen.

Op 16 September 1950 is er wederom een zelfde pakket aan
hetzelfde adres gezonden doch ook dit is niet aangekomen.

De geadresseerde was J.R. Valk, Weatlandsestraat 17, Den Haag.
Een klacht hierover is ingediend bij de PTT,echter zonder resultaat.

De Heer Happart vraagt zich af of er wellicht politieit.be-
langstelling bestaat voor briefpapier van de P#rot.Christelijke
Boni, van Spoor- en Tramwegpersoneel.

7-12-50



Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale IN NEDERLAND,
voorheen Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders,

Bedrijfsgroep Havenarbeiders. Secretariaat: Pieter Bothstraat 8, VGravenhage.

De Christelijke vakbeweging heeft een woord tot U.
Heeft de jongste staking U iets geleerd ?
Een comité van onverantwoordelijke personen, onder leiding van bekende communisten, heeft U in
een staking gedreven, waarvan elke nuchter denkende havenarbeider tevoren overtuigd was, dat
zij voor 100 % zou worden verloren.
De uitkomst heeft dit bewezen.
Of wij ons over de gang van zaken verheugen ?
Neen, het spijt ons, dat het opnieuw gelukt is, de havenarbeiders en hun gezinnen grote schade te
berokkenen.
Dergelijke „conflicten" hebben niets uitstaande met een strijd voor verbetering der arbeidsvoor-
waarden in de haven.
Daarom menen wij, dat het onze plicht is, de arbeiders te waarschuwen, zich nooit meer te laten
gebruiken voor dergelijke wilde acties, welke geen enkel resultaat kunnen opleveren.
Opbouwend werk kan alleen geschieden binnen het raam van de huidige loon- en prijspolitiek der
regering. De belangen der arbeiders kunnen alleen worden behartigd door hechte en sterke organi-
saties, die zich verantwoordelijk weten voor hun handelen in het belang van ons land en volk.
Het is de Unie Verkeer, gevormd door de drie samenwerkende transportarbeidersbonden, die met de
werkgevers in de Rotterdamse en Amsterdamse haven de arbeidsvoorwaarden regelt.
Geen havenarbeider zal kunnen ontkennen, dat in de vijf jaar sinds de bevrijding, door de Unie
Verkeer belangrijk opbouwend werk is verricht. Men denke in het bijzonder aan de bestaanszeker-
heid, welke tot stand is gekomen.
Of wij voor de havenarbeiders geen wensen meer hebben ?
Ongetwijfeld, doch deze kunnen alleen in de normale weg van onderhandelingen met de werk-
gevers en binnen het raam van onze nationale economie, tot verwerkelijking komen.
Ook onze bond, de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland, voorheen de Ned. Bond van
Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders, is dag aan dag bezig, de belangen van haar leden, ook in de
haven, naar vermogen te behartigen. .
Het gaat daarbij niet alleen om materiële dingen. In de strijd onzer dagen op sociaal gebied, gaat het
in de eerste plaats om de ziel van ons volk.
Juist omdat er zulke grote belangen op het spel staan, willen wij al onze havenarbeiders met kracht
opwekken, zich ook in de toekomst niet te laten intimideren door een kleine groep, wie het niet om
de belangen der havenarbeiders is te doen, doch om andere doeleinden te dienen.
Het wordt hoog tijd, dat de havenarbeiders zichzelf hervinden. Dit is een belang van de eerste
orde, voor hen zelf en hun gezinnen en voor heel ons maatschappelijk leven.
Wat heeft dit alles U, christelijke arbeider te zeggen ?
Indien gij nog niet georganiseerd zijt, acht' gij U dan verantwoord met U nog langer afzijdig te
houden van de strijd op sociaal terrein, om ook daar het Christelijk beginsel tot gelding te brengen ?
De maatschappij roept om christelijk sociale actie.
Het is daarom, dat wij ons tot alle havenarbeiders, die de Christelijke levensbeschouwing zijn toe-
gedaan, richten, zich onverwijld te melden als lid van de Bedrijfsgroep Havenarbeiders van de
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale. Geen dag langer mag daarmede worden gewacht. Niet één
onzer Christelijke havenarbeiders kan in deze strijd worden gemist. Gij hebt thans een keuze te doen.
De invloed van de Christelijke vakbeweging kan en moet, zowel in de Amsterdamse als Rotterdamse
haven, in de eerstkomende weken belangrijk worden versterkt.
Vrienden, wij rekenen op U.
Geeft U op als lid te onzen afdelingskantore,

MARNIXSTRAAT 399 TE AMSTERDAM, TELEFOON 34215.
Vult onderstaand formulier in.
Helpt allen mede om de invloed der Christelijke vakbeweging in de havens te versterken.

Het Hoofdbestuur.

Naam : Voornamen :

Geboortedatum : Adres :

Werkzaam bij : '. Functie :

Brutoloon : (Handtekening)



ÏÏOTA
Van: KA-E.A.
Aan: Hoofi

Gevonden in brievenbus van particulier huis in de
Helmstraat alhier.

1-9-50.
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Gij en de chaos!
Er wordt in Nederland een spel gespeeld, waarbij met mensen en gezinnen, met vrede en
vrijheid, met welvaart en volkskracht wordt gegokt.

DE SPELERS ZIJN DE COMMUNISTEN.

EN DE INZET VORMEN

Gij en Uw gezin, Uw vrijheid,
Uw bestaan en Uw veiligheid.

Zijt gij betrokken in een conflict, dat door de communisten werd uitgelokt? Weet dan,
wat ge op het spel hebt laten zetten!
Staatje er buiten?
Pas op dan, want zy loeren op U, de communisten met hun E.V.C, en hun comité'» van
actie!
Het kan hen niet schelen, wie of wat ge zijt. Zij hebben in werkelijkheid geen belangstel-
ling voor U. Maar zij doen wel alsof. Zij meten breed uit de moeilijkheid, welke er is in
het bedrijf, waarin gij werkt. Zij speculeren op de spanning tussen lonen en pryzen in' Uw
gezin. Maar in diepste wezen laten Uw moeilijkheden hen koud.

ZIJ HEBBEN SLECHTS VOOR EÉN DING BELANGSTELLING: VOOR DE KOMST
EN DE HEERSCHAPPIJ VAN HET BOLSJEWISME.

De geestelijke en materiële weerstand van Nederland en van West-Europa moet daartoe
worden verzwakt.
U WILLEN ZIJ DAARAAN LATEN MEEWERKEN.
U WILLEN ZIJ DAAROM DE BOEL PLAT LATEN LEGGEN.
U WILLEN ZIJ GEBRUIKEN'OM KEET TE SCHOPPEN EN CHAOS TE VER-
WEKKEN. , -

De nood en ellende, welke daaruit ontstaan, laten hen onbewogen. Zij zien er slechts
middelen in, om het revolutionair geweld te vergroten.
De communisten zeggen U, dat ge aan hun acties mee moet doen als enig middel om Uw
bestaansmogelijkheid te vergroten.

MAAR ZIJ WETEN DROMMELS GOED, DAT EEN REGERING, DIE HET OVER-
HEIDSGEZAG NIET DOOR DE MODDER WIL LATEN SLEUREN, NIET UIT DE
WEG KAN EN NOOIT UIT DE WEG MAG GAAN VOOR POLITIEKE STAKINGS-.
GYMNASTIEK.

HEEL DIT STAKINGSGEDOE KAN HET RESULTAAT VAN HET OVERLEG OVER
LONEN EN PRIJZEN, DAT SEDERT ENIGE WEKEN TUSSEN REGERING EN
STICHTING VAN DE ARBEID WORDT GEVOERD, ALLEEN MAAR VERTRAGEN.

En dat is nu juist, wat de heren graag willen: de nood laten voortduren!
Dat komt het beste in hun kraam te pas.
En wat doen de heren als het overleg tussen Regering en Stichting van de Arbeid — de
enige mogelijkheid om iets te bereiken! — straks resultaat heeft opgeleverd?



•\n slaan zij zich met de ene hand op de borst en zeggen: dat hebben wij gedaan. Maar

zij weten beter. En achter hun andere hand lachen zij daarom om het stuk chaos, dat zij
hebben verwekt. En zij zeggen U niet, dat ge misleid werd, ze laten U alleen als de na-
sleep van het misdadige spel zich in Uw gezin doet gelden en als de werkgelegenheid
door de stakingsgymnastiek verminderd is. Zij laten U alleen, totdat zij opnieuw
proberen U en het Nederlandse volk te drijven op de hellende weg naar de afgrond.

Doorzie daarom het duivels spel.
Versta, dat een oplossing van het moeilijke vraagstuk van de te lage lonen
en de steeds stijgende prijzen door stakingsacties alleen maar benadeeld en
vertraagd kan worden.

Bied weerstand aan het communistisch optreden
/ Verzet U tegen terreur en molestaties.

Wjjk niet voor vrees, welke men U en Uw huisgenoten aanjaagt.
Verdrijf de tyrannie.

En vraag Ü zelf ernstig af, wat Gij nog meer kunt doen, om de geestelijke weerkracht van
enkeling en volk te vergroten.
Bedenk daarbij, dat van degenen, die voor het lidmaatschap van de Christelijke vakbe-
weging in aanmerking komen, zeker nog de helft ongeorganiseerd is.
BÏJ WELKE HELFT BEHOORT GIJ ?
By degenen, die hebben verstaan, dat zjj vooral in deze tyd op sociaal gebied een on-
afwijsbare taak, een dure roeping hebben en die daarom lid zijn van de Christelijke vak-
beweging? Wek dan ook anderen tot dit lidmaatschap op!
Of by degenen, die anderen de strijd van vandaag laten voeren en zelf ongeorganiseerd
büjyen?
Wij stellen U deze vraag met ernst.

WANT GIJ ZIJT MEDE-VERANTWOORDELIJK VOOR HET WEL EN WEE VAN
ONS VOLK. Allen, die in loondienst zijn — van hoog tot laag — zyn geroepen tot
DE STRIJD TEGEN TYRANNIE EN SOCIAAL ONRECHT en VOOR GEESÏELKSE
VRIJHEID EN SOCIALE GERECHTIGHEID!
Die geestelijke vrijheid en die sociale gerechtigheid zijn alleen te verwezenlijken in de ge-
hoorzaamheid aan het Woord Gods. Daarnaar wil de Christelijke vakbeweging zich in
al haar doen en laten richten.

Heem deel aan deze arbeid en deze strijd!
De Christelijke Vakbeweging verwacht Uw antwoord!

Aan het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland,
Stadhouderslaan 43—45,
Utrecht.

Ondergetekende geeft zich op als lid van de Christelijke Vakbeweging:
Naam en voorletters:

Woonplaats:

Straat en huisnummer:

Van beroep: ,

Werkzaam bij (naam bedrijf of dienst):
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Urt '.
Ag. no,:
Voor \.

ijfsa-r-Bij vergelijking van het percentage van de bedrij!
delingen "Overheidspersoneel" met die van de overige
bedrijfsgroepen, dient er rekening mee te worden gehou-
den, dat drie tot deze groep behorende afdelingen, nl.
die van de Was-, Schoonmaak-, Bad- en Zweminriohtingen,
de Ziekenhuizen en de Onderwijzers, hun taak hebben vol-
bracht met reap. 137#, 103# en 100#.

In het VERKIEZINGSBULLETIN dd. 30 Mei 1-949 deelt? het
districtsbestuur der C.P.N. Amsterdam, betreffende de
verkiezingsacties door de bedrijf safdelingei mede:
"In ons eigen district valt nu wel op, dat behalve de
"Overheidsafdelingen, die prima gaan, de meeste andere
"bedrijfsafdelingen ernstig achter blijven. Alle buurt-
"*n buitenafdelingen brachten gelden op, maar de volgen-
de bedrijfsafdelingen lieten tot nu toe verstek gaan:
"H.D.S.M. , E. F. A., A.D.M., DUCRO, (FOKKER blijft ook
rernstig achter), HAVEN, TEXTIEL, SPOOR, K.L.M. ,
"DIAMANT, HEKBRUG, HOUTHAVEN, STADHUIS, GIRO,
'"RIJKSVERZ3KSRINGSBANK, WONINGDIENST en HAHDELSINRICH-
" TINGEN .31 L|

DE ONTWIKKELING
VAN DE NEDERLANDSE
VAKBEWEGING. )

De vraag is ook gewettigd of de vakbewegingspolitiek,
zoals die door de leiders van de O.P.N., in samenwer-
king met die van de E.V.C, is gevoerd, op de ontwikke-
ling van de Nederlandse vakbeweging van invloed ia ge-
weest en of die politiek de groei en ontwikkeling van
de E.V.C, heeft bevorderd.
Het antoord op deze vraag moet ontkennend luiden.
Immers, een van de meest gelukkige verschijnselen van
het na-oorlogse herstel is gelegen in het feit, dat de
Invloed die de E.V.C. _jf flf< >>R f;-in-pa T-j ode van haar ontj-
wikkeling had verkregenr eeen gelijke tred heeft geheu-
gen mex de groei van de Ned.erlandaë vakbeweging, zoals
die wordt vertegenwoordigd door het N.V.V., de IC.A.B.'.en het O.HTT:
Die groei is in het algemeen gesproken van zodanige om-
vang, dat het vooroorlogse niveau reeds ver is over-
schreden, waartegenover staat, dat de E.V.C, haar aan-
vankelijk veroverde positie niet heert kunnen
ven.
Het hieronder volgende staatje geeft een overzicht van
de ledensterkte van de Nederlandse vakbeweging, zoals
die op l Januari 1940 was samengesteld.

VAKCENTRALE

N.V.V.
K.A.B.
C.N.V.
N.V.C.
N.A.S.
N.S.V.

LEDENTAL

322.300
191.500
120.350
50.600
10.500
1.600

Zodra de bezetting een feit was geworden, werd het
N.S.V. door het bestuur ontbonden. Het N.A.3. werd op
last van de Rijkscommissaris op 8 September 1940 ont-
bonden, terwijl de N.V.C, zich kort na de bezetting bij
het N.V.V. aansloot.
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De A.B.B, zag zijn ledental ii
leden, terwijl de C.A.B.B. zijn ledental in 1948 even-
eens zag stijgen en wel met 1000 leden.
Onderstaand staatje geeft een overzicht van de leden-
tallen van de drie plaatselijke Amsterdamse vakcentra-
les, zoals die waren op l Januari 1940 en l Januari
1949.

PLAATSELIJKE
VAKCENTRALES

A.B.B.
K.A.B.
C.A.B.B.

Ledental per: 1.1.1940
49.058
8.590
8.787

1.1.1949
35.037
11.092
7.344

Is het vaststellen van de resultaten van de gevoerde
politiek van grote waarde, niet minder belangt! jk is
het opsporen van de oorzaken, welke tot het verkrijgen
van de bereikte resultaten (hetzij positief of negatief)
hebben geleid.

**""

» .
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OPPOSITIE TEGEN f fiïiemand zal kunnen ontkennen dat er in geen enkele po-
DE PARTIJ-DIO- litieke partij of economische organisatie een zo sterke
TATUUB. » . afstand bestaat i/ussen de leiders en de leden als in de

~ c°™nuni3"tische partij. Dit vindt zijn oorsprong in de
structuur van de partij, die er op ingesteld is, het in-
dividu volkomen afhankelijk te maken van wat de leiders
gelieven vast te leggen. Het j. s nu tegen deze in de
partij bestaande stroming, vaartegen in bifoa allé~ge-
ledingen van de partij geprotesteerd wordJET ~"
Hiet alleen neeft b.'v. VisKHBIJ op de conferentie van 7
Mei jl. de vinger gelegd op dit in de partij bestaande
euvel (zie pagina's 8, 9 en 10), maar ook in het Mei-
nummer van POLITIEK EN CULTUUR heeft hij onder de titel
"Be taken van de partij en' de organisatie", de noodza-
kelijkheid van "verdieping van de democratie in de
partij" bepleit, maar hij heeft ten slotte ook de fou-
ten opgesomd, die deze "verdieping" in de weg staan.
Ĥij komt dan tenslotte tot de conelusie;
nrje weinjLg( yeel te weinig worden de leden in het vast-
stellen van de lijn van het purtijwerk en de besluiten
"betrokken. Te vaak gebeurt het in onze leidingen, dat
"belangrijke besluiten in de secretariaten of dagelijk-
"se leidingen worden genomen en de leden en de uitge-
"breide besturen niet worden geraadpleegd. Juist zij
"zijn het echter, die het nauwste met de massa verbon-
"den zijn. Juist zij zijn het, die het best weten welke
"de practische moeilijkheden zijn, verbonden aan de
"doorvoering van het werk ondër~3e massa. Hen niet te
"raadplegen betekent voor de ü̂ M leidingen het niet
"benutten van een mogelijkheid om "de polsslag van de
"massa te voelen"."

De gevolgen van deze, door VEKHEIJ becritisoerde metbo-
de, zijn geweest, dat zij "die het nauwst met de massa
verbonden zijn" en die "bekend zijn met de practische
moeilijkheden die aan de doorvoering van het werk onder
de massa verbonden zî n", de partij de rug toekeren.'

Tal

C



UITTREKSEL

Voor .............. PP ..... 1066. .................................................................. Naam.GHM.STELIJK.jATIMAAL...VAMEMQND

Origineel in ........... QD 169 ..... (7.) ......... , ............................ Naam .. ................. EMEm>E STAKIBÖEÏf

Volgnr. ................................ Ag.nr. 54135 ......................... Aard van het stuk ............................................ .

................................................................................................ Afz ....... I»D» Amsterdam .............................................. •• .......... Datum

Op 17 Januari j.l. werd in eau vergadering van de. B.K.O.P, besloten
om op neer dan één wijze door het Overheidspersoneel steun te doen
verlenen aan de stakende werkvrouwen, daarbij werd gesproken van een
kortere of langere sympathiestaking. Hierop is door de bona-fide
vakbeweging een geronde activiteit ontwikkeld.

Op de eerste plaats werd op Woensdag 19 Januari j»l. in gebouw
"Bellevue" alhier een vergadering gehouden van de best-mrders en
vertrouwenslieden der Uniebonden. Door de leiding van de betreffende
bonden werd uiteengezet wat de BKOP zich voorstelde te ondernemen en hêe
hiertegenover de houding van de Unieleden zou dienen te zijn.
Overigens werd verzocht net de meest mogelijke aandacht de steraming
In de verschillende bedrijven te peilen en van bijzonderheden kennis
te geven aan de bestuurders»

A rt» 4 B 5-3-49
Uitgetrokken door jl Afd./Sectie...: *Vr.....:z.....° Datum

B 5*
Op aanwijzing van

\) 5030 - '48
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Voor ..'.. QD 1066 Naam G.N.V..

Origineel in .......... ..... . ............................... . ............. JSIaam

Volg nr ............. ,.....' ......... Ag, nr. ....8iï...«Ml .............. Aard van het stuk ..............

.................................................................................. Afe. ...£8iUÉSa^AlM9JHI Datum ..... 5-6*46
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DE CHRISTELIJKE VAKBEWEGING
weigert elke samenwerking mei de

Communistische Eenheids-Vakcentrale!
Het bestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft in een
speciale vergadering zijn houding bepaald tegenover de E.V.C, en de
leden van deze z.g. eenheidsvakcentrale.

1. In de laatste maanden wordt steeds duidelijker, dat de E.V.C,
welbewust aanstuurt op revolutionnaire actie. Vanaf een centrale
plaats wordt aan de agenten van deze organisatie bevel gegeven,
stakingen uit te lokken, in 't bijzonder in die gevallen en in die be-
drijven, waar moeilijkheden bestaan.
Het lijdt thans geen twijfel meer, dat de E.V.G. een mantelorganisatie
is van de Communistische party, die op haar beurt haar bevelen van
ELDERS ontvangt.

2. Uit de houding, die de z.g. Eenheidsvakcentrale heeft aange-
nomen tegenover het Marshall-plan, is thans officieel en publiekelijk
komen vast te staan, dat het de E.V.C. niet gaat om het belang van
ons volk en van de Nederlandse arbeidende stand. Ons land heeft voor
zijn arbeidende bevolking dringend behoefte aan grondstoffen en
machines. Als gevolg van de oorlog zijn wij echter zó arm geworden,
dat wij deze onmisbare grondstoffen en machines niet kunnen kopen.
Het Europees herstelprogram van Minister Marshall biedt ons thans
de mogelijkheid, deze productiemiddelen aan te schaffen, waardoor wij
onder Gods zegen en met noeste vlijt tot nieuwe welvaart kunnen

v v komen. Zónder deze hulp zullen wij nóg dieper in armoede en ellende
geraken. Deze hulp is daarom een arbeidersbelang van de eerste orde.

De E.V.C. heeft echter — blijkens haar officiële besluit—alleen belang
bfl een vermeerdering van de nood. Zij wenst de arbeiders van Neder-
land en hun gezinnen willens en wetens in nóg grotere ellende te
storten, opdat zij rijp worden voor het bolsjewisme. Het officiële be-
sluit van de E.V.C, is dus kennelijk niet een beslissing, ingegeven door
het belang van de Nederlandse arbeidersgezinnen, doch een beslissing,
ingegeven door revolutionnair-politieke bedoelingen.

3. Het Christelijk Nationaal Vakverbond erkent het recht en de
vrijheid yan iedere arbeider om vakverenigingen te stichten en om
zich aan te sluiten bij de organisatie zijner keuze. Ook een E.V.C.-er
bezit dit grondwettelijk recht en deze vrijheid.
Dit recht en deze vrijheid mogen echter niet gebruikt worden met
het doel te geraken tot OPHEFFING van de vrjjheid van de arbeidende
stand.



De Christelijke vakbeweging, die vanaf de eerste dag van haar be-
staan heeft gestreden voor de vrijheid van de arbeidende stand, moet
zich daarom met kracht verzetten tegen ieder, die de rechten en vr\jr

heden van ons volk wil gebruiken om de arbeidende stand in een
toestand van volkomen slavernij te storten.

Op grond van deze feiten heeft het bestuur van het Christelijk Natio-
naal Vakverbond de volgende besluiten genomen:

1. Het G.N.V. en alle bjj het verbond aangesloten organisaties hand-
haven zonder reserve de reeds vroeger vastgestelde WEIGERING
om enige samenwerking — in welke vorm ook — aan te gaan met
deE.V.C.

2. Het C.N.V. richt op de meest klemmende wijze tot alle Overheden
van Kjjk, provincie en gemeenten, alsmede tot alle werkgevers en
werkgeversorganisaties, het verzoek, in geen enkele commissie of
instelling een vertegenwoordiging van de E.V.C. te benoemen en
reeds gegeven erkenningen en benoemingen in te trekken.

3. Indien in bepaalde commissies of instellingen, waarin buiten mede-
werking van de bonafide vakbeweging de E.V.C, is vertegenwoor-
digd, deze vertegenwoordiging onverhoopt zou worden gehand-
haafd, zullen het C.N.V. en de daarbij, aangesloten organisaties ge-
noopt worden, daaruit de noodzakelijke consequenties te trekken.

4. Het C.N.V. doet een ernstig beroep op alle arbeiders van 'Neder-
land geen gevolg te geven aan misdadige aansporingen tot con-
flicten, doch de tyrannie te verdrijven.

5. Het C.N.V. wekt in 't bijzonder elk lid van de Christelijke vakbe-
weging met klem op, om op de plaats, waar hij of zij in het bedrqfs-
leven is gesteld, met woord en daad een getuige te zijn van de Here
Jezus Christus, in Wie alleen een vernieuwing der samenleving
mogelijk is.

6. Het C.N.V. doet tenslotte een ernstig beroep op de arbeiders, die
in de E.V.C. zjjn verdwaald. Bezint U vóór het te laat is. Denkt
aan de honderden, die destqds door het nationaal-socialisme zjjn be-
koord en eveneens te laat tot bezinning zqn gekomen. En bedenkt,
dat ook gtj te kiezen hebt tussen de dienst van God of de slavernij
onder tyrannen.

M AART 1948.

CHRIST. NATIONAAL VAKVERBOND IN NEDERLAND
STADHOUDERSLAAN 43-45 — 13TRECHT — TELEFOON 30141

N.V. PMJKXERU EDECEft - HOORN



De verantwoordelijkheid
van de arbeider

Manifest van de Raad van
.Vakcentrales

Manifest van 3e Raad van
Vakcentrales

De Raad van Vakcentrales,
gevormd doorr de JNed. Kath.
Arb. beweging, het Chris-
telijk N.V. en net N.V.V.,
heeft zich met een manifest
tot de Ned. arbeiders gericht,
waarin gewezen wordt op de
verantwoordelijkheid, welke
zij dragen In de tegenwoordi-
ge toestand.
Kr zijn Heden wier geestelijke

en politieke voedingsbron buiten
Nederland moet gezocht worden,
die de sociale en economische
chaos -nastreven met het doel,
middels die chaos politieke winst
te maken. Daarbij wordt gespecu-
leerd op de onwetendheid, de goe-
de trouw van de arbeiders, wordt
misbruik gemaakt van de nood,
waarin ons land verkeert. Zij voe-
ren bevelen uit, stellen in het wil-
de weg eisen, proclameren, waar
zij de kans hebben, stakingen.
Nieuw is dat niet, het is de spin-
rag-methode van de communisten
en de syndicalisten van voor de
oorlog.

Wij zijn sterk verarmd; wfl
hebben geen grondstoffen, geen
machines, wij moeten een en an-
der elders kopen. Om dat te kun-
nen doen, moeten wij in het bui-
tenland lenen, dat wil zeggen, dat
onze schuld steeds groter wordt.

Hier gaat de verantwoordelijk-
heid van de Nederlandse arbei-
ders spreken. Voornamelijk hun
arbeid kan en zal ons volk op de
duur uit het moeras van de ar-
moede redden. j,

Het is geen kunst onverant-
woorde loon-eisen te stellen en
stakingen te proclameren. Daar-
voor behoeft men niet over een
groot verstand te beschikken,
zelfs niet over een organisatie.
Brutaliteit en onverantwoorde-
lijkheid zijn daarvoor voldoende.
Wat schieten de arbeiders ermede
op, vijf gulden meer loon te ont-
vangen, indien huren en prijzen
met meer dan ƒ 5 worden ver-
hoogd? En dat gebeurt, indien
lonen en prijzen worden vrijgela-
ten. Indien willekeurig door het
gebruik van machtsmiddelen ver-
anderingen in de lonen worden
aangebracht.

Ten slotte zegt het manifest:
Verstaat nu uw taak en uw

plicht: onder geen omstandigheid
meedoen aan stakingen en acties,
die niet uitgaan of gevoerd wor-
den door uw eigen vakbond. Niet
alleen niet meegaan, doch gij
dient u, en met alle u ten dienste
staande geoorloofde middelen te<
gen zulke acties te verzetten. Dan
dient gij uw belangen en die van
uwe gezinnen, dan dient ge een

lands- en volksbelang van de al-
lergrootste orde.

De werkgevers over de
arbeidsconflicten

De tegenwoordig voorkomende
stakingen moeten voor een niet
onbelangrijk deel als politieke
stakingen worden gekenmerkt,
welke een Internationale oor-
sprong hebben en in een zeker
verband staan met soortgelijke
conflicten elders in West-Európa,
aldus de raad van bestuur in ar-
beidszaken, het gemeenschappe-
lijk orgaan van alle centrale
werkgeversorganisaties in Neder-
land in een communiqué over de
huidige arbeidsconflicten.

Ongetwijfeld heeft hier in de
:erste plaats de regering de op-
Jracht om enerzijds in het open-
bare leven de noodzakelijke voor-
waarden voor een verder herstel
te handhaven, anderzijds 'n vaste
economische koers te blijven vol-
gen. Stellig is hiernaast echter,
behalve voor de arbeiders zelf,
ook een taak voor de ondernemers
weggelegd. Bij een geleide econo-
mie past 'n bereidheid tot samen-
werking en tot discipline. Wil
men met de regering de loonont-
wikkeling in de hand blijven hou-
den, dan dient men zich naar de
hiervoor geldende regelingen te
gedragen, terwijl de totstandko-
ming van eventuele correcties
ordelijk behoort te verlopen.

Voor politieke agitatie en wilde
stakingen behoort evenwel onder
geen omstandigheden opzij te
worden gegaan.

Daarnaast 'moet worden be-
dacht, dat bü gelijkblijvende lo-
nen aan de zorgelijke toestand in
vele gezinnen slechts door dalende
prijzen kan worden tegemoet ge-
komen.

Voor de vraag of en in hoeverre
eventuele verhogingen in het
niveau van prijzen en lonen zul-
len moeten worden aangebracht,
berust de verantwoordelijkheid on-
der de huidige omstandigheden bü
de regering. Aan het geregeld over-
leg met de arbeidsvertegenwoor-
digers over de richtlijnen der
loonpolitiek en over de verdere
arbeidsvoorwaarden, waarbij dit
jaar de vacantie een zeer belang-
rijk punt vormt, nemen de werk-
geversorganisaties in de Stichting
van de Arbeid voortdurend deel.
Over de algemene inzichten van
het bedrijfsleven omtrent deze on-
derwerpen worden de regering en
de rijksbemiddelaars steeds op de
hoogte gehouden. De raad meent,
dat deze behandeling van zaken
ter wille van goede sociale ver-
houdingen met kracht moet wor-
den voortgezet en de algemene
steun van de verantwoordelijke
leiders van het bedrijfsleven ver-
dient.

DATUM:
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van Raad van Vakcentralen
ARBEIDERS 'OPGEROEPEN""TOT

VERANTWOORDELIJKHEID
Tegen communistische onruststokerij

In verband met de golf van onrust, die er de laatste dagen door het
Nederlandse bedrijfsleven gaat, heeft de Raad van Vakcentralen zich
met een manifest tot de arbeiders gericht, waarin hij met groten aan-
drang een beroep op hen doet niet mee te doen aan stakingen en ac-
ties van hen, die uit den socialen en politleken chaos trachten politieke
munt te slaan. De arbeiders worden opgeroepen alleen stakingen en
acties van hun eigen vakbonden te steunen, waarbij de Raad van
Vakcentralen er op wijst, dat hij voortdurend al het redelijke doet om
de waarachtige belangen van de arbeiders doelmatig te behartigen.
Tegelijkertijd heeft de Baad van Bestuur in Arbeidszaken, het ge-
meenschappelijk orgaan van alle centrale werkgeversorganisaties, zich
gevend tot alle werkgevers in Nederland, waarbij er op wordt aan-
gedrongen het overleg met de arbeidersorganisaties zo snel mogelijk
te doen verlopen, terwijl er op wordt gewezen, dat aan de mogelijk-
heid van prijsverlaging in eiken bedrijfstak door de ondernemers gro-
te aandacht moet worden besteed om een inflationistische ontwikke-
ling te voorkomen.

In het manifest aan de Neder-
landse arbeiders wijst de Raad
van Vakcentralen er op, dat com-
munisten en syndicalisten bezig
zijn misbruik te maken van den
nood, waarin ons volk ten gevol-
ge van vijf jaren roof en uitbui-
ting verkeert. Deze lieden maken

daarbij misbruik van de goede
trouw der arbeiders. Het is, aldus
het manifest, geen kunst onver-
antwoorde looneisen te stellen en
stakingen te proclameren. Maar
wat schieten de arbeiders er mee
op vijf gulden meer loon te ont-
vangen, indien huren en prijzen
met meer dan vijf gulden worden
verhoogd? En dat gebeurt als de
lonen en prijaen worden vrijgela-
ten, indien willekeurig door het
gebruik van machtsmiddelen, ver-
andering in de lonen wordt aan-
gebracht. Het manifest vervolgt:

Er is onder deze abnormale
omstandigheden slechts één or-
gaan, hetwelk verantwoordelijk
kan zijn en dat is de regering.

De regering .moet zorgen, dat
lonen en prijzen zo goed mogelijk
in evenwicht blijven, de regering
moet zorgen, dat de prijzen niet
te hoog, de lonen niet te laag «ijn.

Wij leven in een vrij land. Men
kan van mening verschillen over
de politiek, die de regering ten
deze heeft gevolgd en nog volgt.

Maar elke Nederlander, die be-
seft den nood, waarin ons land en
volk zich bevinden, zal zich mo-
reel verplicht gevoelen de rege-
ring bij haar zwaren opbouw-ar-
aeid zoveel mogelijk behulpzaam
te zijn. Het streven onzer centrale
blijft op het volgende gericht: de
lonen zo hoog mogelijk, dé prij-
zen zo laag mogelijk, de sociale
positie zo doeltreffend mogelijk,
de toekomst zo ideaal mogelijk.

De Raad van Vakcentralen
spreekt zij het geheel ten over-
vloede, nog eens heel nadrukkelijk
uit, dat hij voortdurend al het
redelijke zal doen om de waarach-
tige belangen van de arbeiders
doelmatig te behartigen.

L,eden onzer beweging!
Gij kent uw beweging; gij kent

haar doel en wezen; gij weet
waarheen zij u leidt. Gij hebt
voor en tijdens den oorlog voor
haar geleden en gestreden; gij
hebt haar na den oorlog weer met
overtuiging opgebouwd.

Verstaat nu uw taak en uw
plicht: onder geen omstandigheid
meedoen aan stakingen en ac-
ties, die niet uitgaan van of ge-
voerd worden door uw eigen vak-
bond. Niet alleen niet meegaan,
doch gij dient u, en met alle u
ten dienste staande geoorloofde
middelen, tegen zulke acties te
verzetten.

Dan dient gij uw belangen en
die van uwe gezinnen, dan dient

gij een lands- en volksbelang van
de allergrootste orde.

Dat willen wij u In allen ernst
en ons 'bewust van onze verant-
woordelijkheid in dezen gewichti-
gen en ernstigen na-oorlogsen tijd
nog eens afzonderlijk en uitdruk-
kelijk zeggen.

Wij rekenen op u. Gij kunt op
ons rekenen!

Namens den Raad van Vak-
centralen: OOSTERHUIS,
DB BRUIJN, STAPEL-
KAMP, VERMEULEN,
KUIJPER en STRIJBIS
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Sociaal-economische Conferentie
Bezinning op taak en roeping

*f Van ome speciale veslaggeefster^

van het C.N.V.
PUTTEN, 16 SEPTEMBER.

Ruim honderdvijftig vooraanstaande figuren uit de Christelijke vak-
beweging, waaronder gasten uit Tsjecho-Slowakije en Zwitserland, zijn
deze week bijeen op het vacantieoord van het Chr. Nat. Vakverbond
te Putten voor het houden van een sociale cursus, de negende in de
geschiedenis van het C.N.V. Naast een achttal vertegenwoordigers van
het Zwitserse Christelijke Vakverbond merkten we op: ps, Mital, So-
zial Pfarrer der Lutherse Kerken in Tsjecho-Slowaküe; Ds. L. H. Rui-
tenberg namens de Generale Synode der Nea. Herv. Kerk; A. Hofman
namens de Generale Synode der Gereformeerde Kerken; K. Kruit-
hof, ere-voorzitter van het C.N.V., Prof. Mr. W. P. de Gaay Fortman
en de heer Jorrit de Jong, aanwezig namens de Christelijke werk-
geversvereniging.

HISTORIE
Wanneer we in vogelvlucht de

reeks van de eerste bijeenkomst
in 19114 volgen, zien we een be-
langrijk stuk van de ontwikke-
ling der gedachten over de socia-
le vraagstukken in Christelijke
kring.

IQ 1914 werd gesproken over
de interne verhoudingen in de
Christelijke arbeidersbeweging:,
over het loonvraagstuk, de prac-
tyk en vacantie,

In 1925 werd de tweede cur-
sus gehouden. Naast de bespre-
king van de voortgaande ver-
wikkeling der beweging werd
daarin gehandeld over de ver-
houding van vakbeweging en
politieke actie.

In 1926 werden lijnen getrok-
ken met betrekking tot de be-
drijfsorganisatie, die ook thans
nog geldigheid en actualiteit be-
zitten.

De beide andere onderwerpen
waren: het jeugdwerk en de In-
dische arbeidersbeweging.

In 1929, schonk men vooral
aandacht aan de nieuwe stromm
gen in het socialisme-

In 1931. waren er besprekin-
gen over de economische crisis-

In 1933, behandelde men de span-
ningen tussen individu'' en ge-
meenschap, dit in verband met
het toen opkomende nationaal-
socialisme. In deze bijeenkoms-
ten is de Christelijk-sociale be-
weging reeds tijdig gesterkt voor
haar kloeke houding in de be-
zettingsjaren-

In 1935, in de 7de cursus, werd
door een diepgaande bespreking
ordening gebracht in vele onder-
wijs plannen.

In 1937, sprak men over de
economische en sociale structuur

in verband met techniek, be-
volking, arbeidskracht en de ont-
waking van het Oosten,

In 1939, zon de negende cursus
gehouden worden. De internatio-
nale spaningen noopten er toe,
die af te gelasten. Dat het een uit-
stel vas 8 jaar zou worden had
wel niemand gedacht.

Maar met des te meer blijd-
schap kon de voorzitter van het
C.N-V-.M. Ruppert deze negende

cursus openen, dit was op zich
zelf reeds de markering van een
historische bijzonderheid-

De eerste cursus ging, nl. uit
van de Amsterdamse Christelijke
Besturenbond en was feitelijk
georganiseerd door de vader van
de tegenwoordige voorzitter, de
heer J. S. Ruppert Jr.

TWEE ZIJDEN
De thans te houden cursus

heeft een geestelijk-zedelijke en
een sociaal-economische zijde,
verklaarde de heer Ruppert
zijn 'openingsrede welke hij al-
dus vervolgde:

De Christeiykee vakbeweging
heeft zich, na de bevrijding van

ons vaderland wttnderlqK ontwik-
keld. Nauwelijks twee jaren
de bevrijding telt ze meer leden
dan in 1940. Dat .danken we niet
aan de medewerking van alle
ambtsdragers der Prot Chr- ker-
ken Het tegendeel is eerder het
geval- Reeds vóór de oorlog heeft
C. i Christelijke arbeidersbewe-
ging in haar zware sociale strijd
betrekkkelijk weinig steun ont-
vangen van de Prot. Chr. kerken

Gelukkig waren er zeer lof-
waardige uitzonderingen, doch voor
het algemeen was de houding der
Prot. Chr. kerken tegenover de
Christelijke arbeidersbeweging
negatief of onverschillig. De ar-

beidersbeweging naar Christelijke
beginselen was en fe echter een
beweging van en door arbeiders,
die van oordeel zijn, dat ook in
het bedrijfsleven rechtvaardig-
heid en naastenliefde behoren te
gelden en dat deze rechtvaardig-
heid en naastenliefde alleen be-
reikbaar zijn in de wee van het
Evangelie.

De Christelijke vakbeweging
heeft deze strijd gestreden in
hoofdzaak zonder de steun der
kerk, maar naar haar stellige
overtuiging mét de steun van
het Goddelijk Woord, dat ook
voor het sociale leven de blijde
boodschap is. Een leder, die wel
eens iets gezien heeft van de
toestanden en verhoudingen in
die landen, waar Christelijke

dankbaar zijn, niet alleen

de bewarende en beschermende
invloed, die er in ons land van
de Christelijke vakbeweging is
uitgegaan, maar vooral voor de
RICHTING, waarin en de PRO-
GRESSIVITEIT, waarmede zich
het maatschappelijk leven te on-
uent ontwikkelt als gevolg van
het optreden der CHRHSTE-
LIJKE vakbeweging-

Tijdens de bezetting is de waar
dering voor de Christelijke vak-
beweging in belangrijke mate ge
stegen, wijl — toert het er op aan
kwam — opnieuw bleek, wat de
reële betekenis is van de arbei-
dersbeweging, die zich in haar
•doen en laten wil laten beheer-
sen door het Goddelijk Woord

Na de bevrijding kwam in som
mige kringen echter weer veran-
dering in deze waardering- Ook
in deze zaak viel men spoedig
terug op het vooroorlogse stand-
punt.

Met nadruk wees spr. er op,
dat zich na de oorlog in de dis-
cussie over het vraagstuk van
Christelijke organisatie in zover
re een wijziging heeft voltrokken
dat thans meer dan vroeger het
accent valt op de apostolische
roeping van de Christen. Dat is
winst-

De vraag is echter, tot welk
practisch handelen dit moet lei-
den t-a>v- de vakbeweging, Het
gaat daarbij, voor walde geeste
lijk^zedelijke zijde betreft, om
twee punten: Ie. wat moet de in-
dividuele Christen doen t-a.v. de
vakbeweging? 2e wat moet de
vakbeweging zelve doen?

WELK STANDPUNT
De fe«er Ruppert verklaarde,

blij te zijn, dat Dr. J. C- C- Rupp
de secretaris van de werkgroep
Kerk en Samenleving van de
Ned Herv- Kerk, en J. Holman,
de voorzitter van de Ned. Chr.
Grafische Bond, dit vraagstuk op
deze cursus willen inleiden:.

Men zal zich hebben te bezin-
nen hoe te komen tot een oplos-
sing der huidige sociaal-econo-
mische problemen in gehoorzaam
heid aan Gods Woord-

Ook wat de roeping der Chris-
teijke vakbeweging te dien op-
zichte is en wat ons standpunt
moet zijn t-a.v. de vorm, waarin
de economische medezeggen-
schap moet worden gerealiseerd,
t.a-v de winstdeling, de sprei-
ding van bezit en de rechtvaar-
diger verdeling yan het inkomen
e.d. Dé Christelijke vakbeweging
is het, die in het verleden altoos
de richting heeft aangegeven,
waarin het maatschappelijk le-
ven zich behoorde te ontwikke-
len. Moge de behandeling van
het onderwerp er toe bijdragen,
dat de Christelijke vakbeweging
dit gids- en pionierswerk ook in

vakbeweging ontbreekt, zal iflftig de toekomst zal kunnen verrich
ten-



< De Christelijke vakbeweging!
•hfieft, vervolgde spr. een roeping
ook in de overzeese gebiedsdelen
en in het buitenland,

INDIË

Hét is de derde maal. dat op
deze cursussen zal worden ge-
sproken over onae roeping in
Indïë- "De eerste maal was jn
1926,, tóen de heer Bergmeijer
sprak over de Indische arbeiders
beweging

De tweede maal was in 1937,
toen Dr- Ir. van Beusekom sprak
over het ontwakende Oosten.
Thans gaan we opnieuw over
Indië spreken, echter niet uit
sluitend als studieonderwerp,!
maar allereerst ter beantwoor-
ding van de concrete vraag: wat
moet het C.N.V- ir, Indië gaan
doen.'

Het verblijdde spreker zeer.
te kunnen mededelen, dat het'be
stuur van het C.N.V- juist Maan:
dagmorgen het besluit genomen

heeft een. belangrijk bedrag voor
dit doel te reserveren.

Wie het een zegen acht, dat in:
ons land Christelrjksociale Actie
bestaat, zal het tevens een plicht
achten die Christelijk sociale ac-
tie te bevorderen in andere lan-
den der wereld. Ook te dezer
zake geldt:, ware Christenmensen
zijn zendingsmensen-

Deze eerste avond, waarop dit!
programma aan de deelnemers
werd voorgelegd, werd beslaten;
•met een wijdingsdienst door
Dr. J- van Herksen uit ErmeloJ


