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_0veral actief en' passlgf verzet .teg'":u \/ouder.'her~.
,> ~Dë iTïIlcke n v a ïle n er~"af [~

üc^^grjtte " KFB-propagancta-ac tils ral .--luJct.. '
• ...

• ' • " ' "/P--."bevel van Y/üuderiberg-, .ü-5^een-.. " massale ;: wrtïpa,gand3-a»*»-'afi
aë'n,,. voor hè f'^TSE-IW7/-?

n ""ge houd e n >
gaderingën in sch'I

^g;; blad van &, van -̂;
aantal.'be s tuurd.eg^van" valcb01'

ja t een USB--er *Se -
ie t' e_ig^p^¥'^^e:..:.V8röGhyr.tsel. dat een

ie^ëB*'o-rrr c p J. e Tergaderingeri t-3
v i-«ejnd^...v:a'jit- .s^~j.K2:-icen v/el^lJce. rL-xg. j f^^^n^'^^1^ ;'T^''!Si

^3—elen, van :¥óuaenberg„,'KLaarbly'keïvfc 'y.r-é.ïe^ - sy te,ch '-ïs ïn^het'.
o^.

schamen

T^-.;-^

;zy h

e-en a ana r n s

ipsar voor..de arbeider»..-te gaan e taan EC t V/oudvn"be-i-g. haas't:

l>e "gr o te." .vergaderingen^ -die b
,r o o r s o v o r; o n s > b o ka n d f.'. "by na

/at mensen in de' sa-len"'waren, t-leiert het ..voor het.aiier-—
jte deel ' cpge trommelde... EBB-ers tg.. .syn^THe t: ':'s të-rkstë^vier;

in»; een r "byeenkorns t' ,iii ."3ëvia.nté.r^^Ifeia.rvopr ,va s vee l,/reclame
gemaakt, doch het viel ppy dat'dë^ bilJatten/;-uitsl:uiiten«,/by/ïJSB-
ers voor de ranen-:hingen! .Op'/de a vond- 'zelfwaren 'tT/'e.e -varu.""on2e-"
mensen , die iedere -arbeid:e.r. in Deventer Z<ennenr,. in," de saal\-aan-

teld en ..nauwkeurig. ,..-Z.y. telden 200 mensen.:, l- waar onder;
l^mpdern-georganiseerden.-De .rest bestond uit lTSB-ers-;;̂ en.:.vl)-an;;

"fcjnilie^ ci.e aa.n-Cue ingang- van d'e.-zaaL-,.opdrachtj~.kregen 'cm^ ;de:..
1lTS,i?^*inaignes--af1" t e doen,..! . • ••

*^^n- ü"tre ch t -werd ; .stevig 'cp Je grote 'trom geslagen en men.,I-:
te e«* , ih deze ata-d;met vele duizenden arbe-iae"r^--^114 naar^ce
saa,l.-.,,Hceve-el.ESB-srs er ."hy ••waren,... is- cnn niet bekend> '

In Haarlerri,.-...,.de stad • van'd.e her stellingswe riep laat sen en. an-
dere grote fabrieken/ werd üe"gr>tö" cye erü£oks t. be zocht \door ,

; tlngs vs.Hr ha t.:^?oud,t;n'be:rgr-jr/Y,''V.OGd;.
te*:!?yeri:ö:a!èn. 'wetcn;^i^*w«BB»iibft*'/*.*.'V-j"*«^s8*i*ai

vCoUgiTig iPï^mmc^ii^^ï^l^. ^ . , . _ , _ . . . , .- ; . , . . ..,.,•., ... -
teren nas.r de '^^T^^e*r^j'"var^'^':K"aT^"óG"rfT' en^den^ ö^stui^rdcr^van cie Lanc—;-
arbe ider.sljoridlI^-ÊE^ngaÖ^'. . 50 3rs.rï---;"t7s.a"i*o.ri3ar. .*50»rKS^-Qr3cZo'a-'Ak—,;
t ' "' -i • ':' 'y-':-'' T T J'--.^'..'- -' " .' '. T . ''-, ':' ^ "T ---^ „ ' -! ^ v - ̂ ^ ':

ha t ^ouciönb'êrg&l^S^^o^te^^OTatërfcy-^,'
In !Arnhem.»had4-Woudenberg':'ook. eo 'n üias^aZe inos;-.i'ns; uï

Echrsven, P.eusachtigei:S3nplalrbil.fe t ten, vcr^eldjïcn d%'naad.
den d i strictsbestuurd'ór van. de "-Ifè-taal"b3Rö'.ri:arsi)dnd- M ..-'van. • Ha;t-
tuiïi als sprekeriqSrbjte-wagens'.metxdie ns'anfeer?.
a fcad , de -radic^oEir oep 'riep zyn vnaam.: ui t„:-;Van Halrfcum .i||5opu
in ArnhGra,is:iQ^ö%^S W2ten'v Sn- datiIallïïs;;nicttegcr)t.g;:taaiTde-:^- -' '

? • •

f
m



i i x'

•63 , * —-. _

Hattum , die tot dusverre de Kaak cp zyn beloop ~"g^3t-a-tön-ha.óv.,1j3-iGt"
van plan v/as orn zyn gebeten te 'verkopen en cl G heren tevoren" ge-
zegd had, dat hy niet zou spreken. Teen de "massale" vergadering
geopend v/erd, 'waren er_, behalve d.e al of niet in dienst van het
ÏJW z-ynde ESB-functioaariséien, V/G 1.301 e ld 2.9 arbeiders .Van Hat-
tum ontbrak* Hy zal nu voorgaan v/c-1 sjcofen ontbreken...

liet de V en A-fopspoen ga a b het evenzo» In don Haag consta-
teerde de voorzitter," dat " de zaal toch zo'^bar slecht bezet
v/as", En toch v/as het raaar een klein rr-aaltjo, namelyk dat van

, "Odean". '"< t*®j,
. In .̂He^en.-v-öea^_kr.agen de leden- van do Bestüurdersbond..een •

briefje, thuis met allerlei '"m.qe.^ené'1 er,.- in^^raen begrypt;,hoe- ••
-" veel- eh'thousiasme dat by ̂ eH5 t̂̂ ^^ .̂̂ ®^:ric}Ey^ ;:t o ver do- ;.'fe oven-
dien , jcreeg de^vborzrttör '-zf*
WouQckbjgr^ op .papier voorge
zich :o%erv%dat'.•^è-fea.al stier

. '

ÏÏTS'Ï

rl af«w c.fr.wondert er zr:
niet • hieldB-"Hj
veen barst de .z^Lil^

' &
^ll_ 9£J-"^If1^ ^-Ig «prP_^s e

Bestimrdere~ "&n'^V'

van
27ie3ia nd '-^ery/o nd e r d e er

zet 'v/as ..en geen Fries ver-
.-̂  die voorzitter zyn voo^ge^alyfeeyen rede
'".oudigr;. H3t duurt niet Igng^^ffn^Q^^en^

be:

• vi
«a V

arbeiders .houden vol.
verlaten- hot 'ïr.Y.-V;

buiten

ITu de arbeiö.e.'i.'s en 'de besturen in Tv/e n t c- voet by
den en v/eigeren .on. het leider sprincipe te "'aanvaard én,
denberg'de besturen 70or .zover 2.7 niet zelf hefiiigingo
v/erking gesteld en een ooon-is3o,ric benoemd voor dit gedeelte van
het lanq. 'I)s- man sit natuurlyk rast ie handen in het haar.. ~/ant
de arbeiders T; i 11 o n niet? van ham v/veten,

Een vreek of acht geleden ia geduren,oe de ütryd. van de
Twentse arbeiders - tegen de nazi-W V-Ie l d. ing de bestuurder van
de

gen voor
'extielarbeidersbond Kees van EU ontslagen, Thane zyn opnienr.-.-:*»>..*'

enige bestuurders, die de rug niet wilden buigen voorhoud
berg-Muasert, de laan uit gestuurd'., ' Het zyn Vi's'ser (Me taalbaJ^^
vrerkersbond). en Tabak •(•• Textielarbeidersbond') *Z,o 'n ontalagbrf'-éf

;, •*?•

een ere-diploma l
Overigens is het \>y het eerste verzet van de Tv/entse arbei-*

ders niet gebleven. ..In Almelo! o op t- c. G ire.taalbswerkersbond' zo
goed als-leeg; De bezoldigde bode, die^.anders honderden..'.'feuj^es^
thuis brengt, haalt nu nog geen tierïto.é^3p" ! Ee metaa.lla^we^r-kefrs'
zoggen; zolang w.y nog enigermate het &e '̂pe-ïÉiiad^e^Kc|5i^^^ait^^nse
oude bond te zyn., Me ven wy^ maar vo.or';,het̂ ou.$ |̂c^ îî ??s^^e"n
wy geen. een t. ;/ •- -./; .-'/•^ï'"t< •'**''..-,' "

In Enschede „Bedankten, na het instellen van.een''Vommissaris
door Woudenberg, -de afdelingsbesturen .var. vv":' .

. : Handels- en€Èa.ntoorbedicnden? ïfctaalbe \verk3rsbonG, B una van
Verzekering,sagenten, ' Onderwyzersbonc.,-- Ambtenaarsbond en van

• 'd.e Textielarbeider sbond.
'Verder hieven zichzelf op' de bestuurdersbonden, .van
Vriezenveen, ïTyverdal' én-Hardenbérg.". ' .

.

uw kennissen.. Behandel het
kunt. W.ekt uT«"'mede-arbel-

AREEID3RS ! V/er spr e i d" d i t b lad ' ;ond er
sorgvuldig4,;-;''vernenigvuldig.hèt 'als' g<
ders ó'p omvliet door. nasi's- beheers-te" I?7Y te v.erlatsn»Laat het
NW in elkaarijzaklcen/^dah kunt gy' e<r van-"öv'e"rtuigd7 dat in öe

......week van al.ë,;,bevryding ;iiie_Trye~'"yaJsb'e^Té'g'iag. krachtig'opstaat !

•'", .".', "-'. ': . ' .',- -.:.',--'- -'• '?••• • - " f •"' '
„ „•.<»..:- '.-:•-••."



Leeuwarden: wy treden af !
Het "bestuur van de afdeling Leeuwarden van de Metaalbewer-

ker sbond zond aan de leden een "brief, met rode letters op fraa
papier:

" Kaïneraden, Haar aanleiding ran de reeds genenen maat-
regelen en niet in het minst de vrrsi^ïngen in het financieel
"beheer, welke inhouden, dat de "bondecoutributie tha n r naar -ha t

moet v/orden ga zonden', acht het bestuur zich tegenover de
niet meer verantwoord zyn taak te blyvoh vervuilsn^"y -

bxehgen hierby dus... ter kennisvan, de leden, dat^hst afd:e,L'ir,gs-
-'-- vanaf .Maandag '14' April >niej: ne0<r ih-functie is*"

' - : ' : . . f

U kunt wé&^ffiSKpS.aOiK.-rer., myp:heer Tlouden^erg,
% *t»Î L. ^fï&'~ * •*» 'TiD-* ^S'"''v Jf ̂ Vjr/sHt.™ j". • - * • • "a»* _ '

om te -Droberen-..^

-"V"

--'- V--

-de -ateden van ons fis^SJ^y-S'^^ürc-eg Ca. te-.
é'en briefje .vaa 'een "in -'da^^felarroging -'t o. t 'nog; toe

-manspersoon., ..die in opdracht. T^RrSlIlplken'berg een vs'rga-
ng van de .bestuurd er sbond s^anvrqagvPïet- Toestuur gaf .aan 'dat

verl&ek gehoor" en de ican' was '.ala 'eer. der eersten aan^esig -H:-'
ging^ioaar meto'e.n' op ; de s boel -van des^ ^oorz-ittor z± tr.cn., J.',."2t)en.
het •••./èanvangsuiir V-Ras •aa.hge'brokesL, '^.oi hy:"v;y- kunnen nu w3;l-;.-l)a—

niet ?
voorzitter van die bes tuur Jer-sc-ond'
dat wy Deginne„.kanne dan rioet tk

jou
j'ou
y

antwoordde. hem':!*A.3
je eve si.szo.'dat

stoel sltte...Bat IK nou niet 20 e rg, ciaar dat zyrr
hier niet gowend, zie je. Vroeger kvTas er ook vel -eens iérüanu
van het EVV en die heette ik dan hartalyk welkom en dah kreeg
.hy het woord en dan leefden- wy wat op T.Ü 'n avond, ik kan van
ese .plaats af slacht, openen ei^ ik zou dus seggcn: leer \jy ons
navond'nu ..o o-k., eens Tïrat ! ;|

: De vergadering had duit £ chone "c-peningEWoord1* gohoord'en
le'gryptj. hoe de vergadering yeïlisp . ,. . .Dcswegen werden öe
uurders naar' Amsterdam gècpnïanïi3.eerdj. cm, met reis- en. ̂ er-
kosten vry, "by Woudenberg op hot ëstle te koE.en; Gornnanderen?

de Eriezen, '. o., nee^, dan gaan vre niet» Sn zy kregen prompt"
hun er o -diploma, welkome untsltig"criöf

e r 2.u?.pen . .
n

, met persQ;nèn,;'i;dïe^verraad aan. .d.e^idee
die niot'« ae^.Troestyn

trMg i s ch.ï>-vo c rbeeld opge Ie ve rd
gelykschakelen
wat e r;; gebeur t
beide -"beVtuurde-r

izS " wildGn,C;zyn

een-

er
g'e%ri;iken door de
di amb.t. een. paar

"iii'"'d'lo pa

nu'"al3' honderiv^'n'ge^jaagd^Zy'';zyn'hiGt meer "te
nazi 's. De nieuwbakken.vyARA-bes.tuurderv die
maanden mocht.^vervuïlen,.de heer E, Eomli, T

maanden by de 'nazi..rs;; zo 'verdienstólyk .gemaakt,v^,at hy in - de pro-
gramma-afdeling-van d.c officieÏG nasi-ocrcoép v;e|d opgen.-oin.env. ITu

; is het hem •••dat
nazi 's

aar".te benauwd geworden en- hy vroeg!|pntsiag<;Dach ds :
rr'i-hem nog nodig - 'zy kGnnen' immers aifyÜL niets-van

*ï^ -^ r3 /-\ ^••r^T'-trl^-o^Vio ~\rr\ l * ^ ^ T ^ T > / K T - i n l T " ^^on1 -n T n 4̂ «™li rr TT^1" T C ? -~'OY»hct-tedryf '--^jen"de'.'g.clykschakelaar Bcmli nag .nie t '^
plicht te Jölyvcn.: De ra-.t/mag hot sinkéndo_..sch.ip nie

verzuipen...
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Men ho'ort soras, teneinde het "blyven in het door ue nazi Ts

"beheerste UW te verontschuldigen, vreem-de; argumenten,; Een van '
die argumenten is,' dat " het apparaat" in stand' gehaui en meet

( men
in ruil vo''o

vrorden, terieihde na de bevryding vreer onmiddellyk aan het -v?
te kunnen gaan . Dat klinkt zo op het eerste gehoor,: nogal ver-
standig, dooh het is in fei te pure onzin-, ¥ant'»het apparaat"
"blyft niet intact,

„ - ' T e n duidelykste is dat gebleken Tjy de ar"beiders-raó7ig-
'T omroep» Ook daar "bleven enkele1 "bestuurders zitten, cm de j^tu-
d ' io" T s ' te redeen en om de „-zendtyd te behbudelh. Als de-ziendtyd

markt koiat, dan lop&n^"'^ de _Kaüa,^da4:ï-wy die nooit .meer
was hun Tjo.ttèï^r^gum^ft'^'yKo.e^he't daarmee gegaan

.iederfi^n^:t^ê|^«le Itt^L^ftèn die de "VARA kreeg,
zich.iVel hè t '* ê tgoiv1- s-oeiaaïi-aconoinisch program)

11 ve^r-'ï?fe.ad van de c^stuurdersl^&dcia.ijDpenlyk de so-
ilÉ:s:ten afsw;jrc^ w* in dG^^S^^ge^^aty}waar nu ook de'^jfftiaderlyke bfes/fc-

schopt syn„ De gebouwen en'd'.a ze
^I-it Is "hot apparaat'1- ••.-.n'n ds-

soms ? Ban kan de Fsbrietsairhol
In hun ge 7o o uw zitten de E-u.itsers, Eestaat het apparaa't^irït do
"bestuurders ? "Tja, die zyn e r ocï: niet allemaal me e r ..en' het
syn' Traarlyk niet de slechtsten,, die verdienen zyn„ S^ é"é-«<-la
Bella en 'J, Achterloergh zitten neg s f t eeds in Duitsland, .;.fan "
den Born en van der Houven van die ?Ie haalfcewerirez's />y:n ohtsTa-
gen door Woudenoerg, evenals oen aantal anderen en 'evensl
joodse "bestuurders. - En do andoren moG.ton dansen naar: het
van T/ouderJocrg, Hoe ver dat gaat , "clykt.ult een "brief var. do
nazi-secroferis van het FisT. waarin alle bestuurders T:ordo;i
volen 021 met hun gezin deel te ne^ion aan een stamp"
In Amsterdam,, Y/ie niet kwam» moest dat schriftelyk melae^y;».^:
er de reden van- zyn•verhindering c.y ?c;hryven ! Zo gaat hc t.'_.!
het klein.,'.:2-o gaat het in hp tg r roo t . s*3i

a e l o d c n l y s t ? Och a r me'-, -v-
t die ?! En vooral :au' 5 terv/yl duizenden ledeT...';.Teg:"i
En rlat z.yn niet de felo^htsten ! Na de beTryding*£o5&

ia " het apparaat"
"Letfeken
l op c-n
die ledenlyst toch moeten -wc r Jen herzien of. denkt mon,
"wy van plan zyn cm dat- stelletje ITBI'-era in ha t 1\V7" i
En als het 1TW nu e en s hè leraart!:, leegliep, v/at d: enk t. ras.

_ . ' _ i'^f'&fliKy*
er
in
h'
klein E,yn I , ; ' - . . - -J 'l^:'4 :"'-^1

.Is .!!höt apparaat" soms ;rle crganisa'ti^vorm ? J.i, d:'e Is
_al Jaelernaal. tf e g [ M e n ' i s te.yap.-.-J'Gordig geen--lid'meer van syn vak-
"bond, doch'"van het IT^/V en de ó on o-r i cuti e a gaan naar Toudetïbcrg.
T inano ie Ie, veran tv/oord ing-kont e-r-niet meer, Avant de leidc-r -
oftev/ol l V - 'do taa's- van het ir/v"1 zoals hy sichzelf "be't'itelt -
"beslist over de uitgaven en daar b.ee??"; geen geiene arbeider
iets mee, .te maken, Hy heef t alleen tv; • l G talen. Woudenberg; heeft
door,>zyn districts-ooinmissarisBon en z:yn afdelings-"leidcro "
de h*o of'd "bes turen" uitgeschakeld van de invloed. Zy mcgen alleen
als. .Taedrlegelyk ;ornament "blyven en om. de aroeiders de-scnyn
voorlogen te draaien, dat het jSTTY'Ticg een vako-rganisatlc is. .

"Er;:iar''geGn. .deugdelyk argument on lid -te lilyven :• TEEFiJI^UlT !

l


