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In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan het volgende
worden bericht:

De vakvereniging "Het Zwarte Corps" is een landelijke organi-
satie, die niet is aangesloten bij de EVC of ABWB.
Het is een zelfstandige organisatie, absoluut neutraal, waarin
de volgende groepen arbeiders zijn georganiseerd:
Ie. draglineyi&aohinisten, bulldozer-drijvers, molenbazen van

asphaltmaohines, elevatormachinisten, molenbazen van ex-
cavateurs enz. enz.

Se. walsmachinisten, stoomlooomotief-machinisten, stoomlooo-
mobielmaohinlsten, kraanmachinisten enz. enz.

5e. 1.1. machinisten en 6tokéra op asphaltbetonmolens, motor-
drijvers (voor motoren beneden de 75 p.k.) enz.

4e. nachtstokers en daarmede gelijk te stellen ongeschoolde
werknemers.

5e. stoombootmaohinisten en kapiteins, werkplaatspersoneel op
buitenwerken (draaiers, boorders, fraisers enz. )

Landelijk secretaris van "Het zwarte Corps" is ffranoisous
Cornelis Hubertus VISSER, geboren te Utrecht, 19 Mei 1910,
wonende Da costakade 114-11 te Amsterdam, kantoorhoudende
g":7-"1̂  ïïfltëla'fc }9 *e Amsterdam.
De'organisatie teljb landelijk ongeveer 400 leden. Zij heeft
een eigen orgaan "De Machinist".

Omtrent VISSER het volgende:
VISSER is van boerenafkomst. Voor de Oorlog was hij lid van
het KW. Na de oorlog werd hij lid van de EVC en bracht het
zelfs tot hoofdbestuurder voor de Bouwvakken. Op het adres
Rozengraoht 19 werden toen dikwijls hoofdbestuursvergaderingen
gehouden.
Naarmate duidelijker werd, dat de EVC een organisatie was in
handen der CPN, des te overtuigder werd VISSER, dat hij niet
langer bij de EVC thuis hoorde. Toen later de EVC-bestuurders
min of meer gedwongen werden lid van de CPN te worden, be-
sloot VISSER met de EVC te breken. Hij wachtte echter zijn kans
af. Op een dag dat het hoofdbestuur vergaderde in Rotterdam
(dit was in het najaar van 1946), trok VISSER er tussen uit
met medeneming van de cartotheek.
Hij stichtte toen zijn zelfstandige organisatie, los van de EVC
Sus. VISSER is anti-oomtnunist. De naam "Het zwarte Corps"
heeft uitsluitend betrekking op de aard van het werk, dat door
de leden wordt verricht en niet op de mogelijke politieke ge-
zindheid. In "Het Zwarte Corps» zijn arbeiders van alle ge-
zindten georganiseerd, echter weinig uitgesproken communisten.
Er bestaat in het geheel geen aanleiding een nader onderzoek
in te stellen naar de overige bestuursleden van bovengenoemde
vakvereniging. Plaatselijk bestuurder van "Het Zwarte Corps"
te Amsterdam is een katholiek. Ook het orgaan wordt bij een
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katholieke drukker gedrukt.
Wat betreft het verschaffen van inlichtingen aan werknemers,
die beweren ten onrechte door een werkgever te zijn ontsla-
gen, wordt bericht, dat hierin niets verkeerds moet worden
gezien. De praktijk is toch zo, dat iedere vakverenigings-
bestuurder dit doet en zulk een werknemer de weg wijst, die
hij moet bewandelen, om zijn recht te krijgen.
In kringen van Unie-bestuurders heeft "Het Zwarte Corps"
geen slechte naam en wordt het voor een bona-fide organisatie
aangezien. Einde.
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Te Uwer Informatlo moge ik 0 berichten, dat mij word
medegedeeld, dut de tot do A.B. W. B. (S .Y.C.) behorende
orgainlsatie Tiet Zwarte Corps", waarvan het secretariaat
is gevestigd Boxeiigracht 19 te Amsterdam, zich o «a* be-
zig houdt met het verstrekken van inlichtingen afin werk-
nemers, die beweren onrechtmatig door een werkgever te
ai jn ontslagen.

Als leider van *H»t Zwarte Corps* «ou * althans des-
tijds - optreden de Tl bekende a»«in.gl«fiu« Cemflls. t!8S3S%
(19-5.1910) wonend» Ö» Cootakade llöï te r ~

Bc moge U verzoeken mij uitvoerige gegevens te willen
doen toekomen or.trent "Hot Zwarte Corps*, waarbij Ik
gaarne In kennis zal worden gestold met de namen en ver*
dere gegevens van de daartoe behorende leidinggevende
personen*

HBT EOOH) TAJf-DE
deze,

L, L. van Laere»

Aan do Heer
Hoofdcommissaris Tati Politie
«o AMSTERDAM.
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ik U mede, dat deze persoon alhier als ge
tuige werd gehoord in verband met een op te
maken proces-verbaal terzake vermoedelijk
onrechtmatig ontslag van een werknemer,
waarbij hij zich o.m. als volgt uit liet:

"Op Zaterdag 6 Augustus 1949» vervoegde
ik mij voor inlichtingen aan het secretari-

— Iaat van mijn bond, genaamd: "Het Zwarte .
Corps", geves'tigd te Amsterdam, Rozengracht
no.19, alwaar mij werd medegedeeld, enz."

. —-j De werkgever Dirk van Breda, aannemer,
wonende te Nunspeet, Brinkersweg 25, ver-
dachte in deze zaak,verklaarde o.a.:

"Ik vermoed echter dat hier achter zit
(bedoeld wordt het onrechtmatig ontslag) de
bond genaamd "Het Zwarte Corps", waarvan de

•-j-J communist Fraas Visser leider is. Het Zwar-
te Corps is een communistische organisatie.
Mijn vroegere compagnon -Van'der Wiel is een
speciale vriend van Viseer en ik denk, dat
-hij mij op deze manier een hak wil zetten.
Enz."

Kampen, 28 November 1949,


