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WIJ KLAGEN AAN!!
Het Nazi-beest was vernietigd. De bloedhonden trokken af. De
spoorwegstaking nam een einde, maar de stakers „vergat" men!
Eén ding vergat men niet. Inplaats dat de spoorwegarbeiders bij
hun directies moesten dringen om hun organisaties terug te krijgen,
staat de spoorwegdirectie te dringen om de arbeiders de oude
„leiders" weer in de schoenen te schuiven. Het eerste verschijnsel
was de „EXTRA DIENSTORDER". De directie „rekent op een
doeltreffende samenwerking met de besturen „onzer" organisaties
(waar zijn die organisaties?), in het bijzonder de personeelraad,
welke vooral ook in de achter ons liggende oorlogsjaren zo veel
voor personeel en bedrijf heeft gedaan."

Wat hebben zij gedaan?
Spoormannen, herinnert U! Juli 1940 werd Woudenberg, de Neder-
landsche nazi-knecht, benoemd tot commissaris van het N.V.V.
Diens eerste daad was dertig vooraanstaande bestuurders te ont-
slaan, waarvan verschillenden in de Duitse martelkampen zijn
doodgefolterd. De overigen bleven lekker zitten, terwijl hun kame-
raden gevankelijk werden weggevoerd.
JOUSTRA, de huidige voorzitter van de personeelraad, (door wie
gekozen?) verklaarde, na een onderhoud met Woudenberg, dat
deze „nog zo beroerd niet was en dat er redelijke kansen
waren het werk voort te zetten." Deze „redelijke kansen" be-
stonden niet in de mogelijkheden welke het fascisme zou bieden,
dat hebben we allen wel ondervonden en hoe, maar deze „redelijke
kansen" bestonden alleen in de waan van JOUSTRA en zijn
satellieten dat de Duitse legers de algehele overwinning zouden
behalen en zij een „redelijke kans" moesten scheppen hun plaats
in het fascistische terreur-apparaat te verzekeren.

Spoormannen herinnert U!
Op uitnodiging van het Duitse en Nederlandse Arbeidsfront maakte
o.a. JOUSTRA een snoepreisje naar Duitsland om het fascistische
terreur-apparaat te bestuderen. Zijn we vergeten, dat dit heerschap
daarna in pers en voor de microfoon zijn waardering heeft uit-
gesproken voor het D.A.F, van den opper-fascist Dr. Ley?
Duizenden liepen Weg uit het N.V.V. Om dit te stuiten werden in
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grote haast een aantal openbare vergaderingen belegd in het hele
land.
Spoormannen, herinnert U! Naast den Nazi-knecht WOUDEN-
BERG, beklom ook de nimmer gekozen bondsvoorzitter der Ned.
Ver., GERRIT JOUSTRA, het podium om de arbeiders terug te
voeren in het genazificeerde N.V.V.

DIT WAS OPENLIJK VERRAAD AAN DE STRIJD
TEGEN HET FASCISME, DIE DUIZENDEN MET

GEVAAR VOOR HUN LEVEN VOERDEN!!!
Duizenden spoormannen hebben dezen kerel toen vervloekt, die
de reeds door hem aangerichte verwarring nog vergrootte door
met zijn naam den fascist WOUDENBERG, het nodige gehoor
en een platform te verschaffen, teneinde een geraff ineerde pro-
paganda te voeren voor hun NIEUWE ORDE.
Na de gedwongen fusie met BANS en C.B. genoot JOUSTRA
de „eer" door Woudenberg de worden aangewezen als voorzitter.
Cramer, van de C.B. werd secretaris en Landskroon mocht de
f inanciën blijven beheren. Verder mochten de „kameraden" KANNE,
v. HINTE, v. d. WEERT, PETERSE, en DE LATER een rolletje
blijven vervullen in het hoofdbestuur. Dit N.V.-gezelschap werd
aangevuld met VERDAM en ZWAAN van de BANS en van de
Centr. B. nog KRAMER, NIEUWENHUIZEN en DRAAISMA. Op
hoog verzoek van den „leider" werd dit i l lustre gezelschap nog aan-
gevuld met diens broer WOUDENBERG met een andere voorletter.

Wij klagen aan!
1. Toen WOUDENBERG werd aangewezen als commissaris van

het N.V.V. met de kennel i jke bedoeling om dit vakverbond
te nazificeren, hebben zij het gehele organisatie-apparaat met
leden, gebouwen en financiën, overgeleverd aan het fascisme,
ZONDER ZELFS MAAR EEN WOORD VAN PROTEST.

2. Zij hebben op last van Woudenberg, alle politieke overeen-
komsten en afspraken afgezworen, daarmee al hun demo-
cratische principes over boord gesmeten en aan Woudenberg
„loyale medewerking" toegezegd.

3. Toen een aantal van hun collega's zijn ontslagen en naar de
Duitse concentratiekampen werden gesleept, bleven zij zi t ten,
confereerden met Woudenberg en de andere benoemde NSB-ers.

4. Toen van het gehele personeel de beruchte Jodenverklar ing
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werd geëist, hebben zij, geen enkel advies gegeven en lieten
hun Joodse collega's en vakverenigingsleden aan hun lot over,
toen dezen van al hun rechten werden beroofd.

5. Zij bleven zitten, toen „ARBEID", het N.A.F.-orgaan van
Woudenberg, week aan week het nat.-socialistise gif onder
de nog modern-georganiseerde arbeiders uitstrooide en namen
daar zelfs actief aan deel.

6. Zij zijn voortgegaan met verraad te plegen aan de besluiten
der moderne Vakbeweging, (die op hun eigen voorstellen
tot stand waren gekomen), dat de strijd tegen het fascisme
tot het uiterste diende te worden opgevoerd.

7. Verschillenden, waaronder GERRIT JOUSTRA, hebben
zich laten misbruiken voor een reclame-reis naar Duitsland,
om de „sociale zegeningen" van het „Derde Rijk" ook hier
aan de arbeiders voor te goochelen.

8. Toen Woudenberg zijn propaganda-actie begon, hebben zij,
waaronder weer GERRIT JOUSTRA, op één podium ge-
staan met onze doodsvijanden om de arbeiders te bewegen
zich bij het genazificeerde N.V.V. aan te sluiten.

9. Hun plaatselijke satellieten, waaronder in Amsterdam W. J.
C. Brouwer, zijn op huisbezoek gegaan om de weggelopen
leden weer terug te halen in het genazificeerde N.V.V.

10. Toen de bestuurders en de leden van de confessionele
bonden hun organisaties verlieten en weigerden zich te laten
gelijkschakelen, lieten zij zich „aanstellen" als commissarissen
over de afdelingen der katholieke en christelijke bonden, om
de bezittingen van deze organisaties te stelen.

Maar bovenal klagen wij hen aan, dat zij door hun houding en
laf verraad de strijd, die duizenden met gevaar voor hun leven
tegen het fascisme voerden, ernstig hebben belemmerd en ge-
schaad. Zij hebben getracht, een groot deel van de Ned. arbeiders
willoos over te leveren aan het Duitse en Hollandse nazi-dom.
En als het de Duitse legers gelukt was een algehele overwinning
te bevechten, als het de Hollandse nazi's gelukt was ons onder
de duim te krijgen (wat deze heren vermoedelijk verwacht hebben),
dan zouden deze strebers met hetzelfde gemak hun plaatsen in
de „Nieuwe Orde" hebben ingenomen en hun diensten hebben
verkocht als voorheen onder welk regiem dan ook.



Verraad aan hun land, verraad aan hun leden, verraad aan hun
principes en aan hun klasse uit ordinaire baantjesjagerij.

Spoormannen wat gaat er nu gebeuren?
Dienstorder No. 761 deelt ons mede, dat er Zuiveringscommissies
zullen worden ingesteld om het Spoorwegbedrijf te „zuiveren".
Bij andere commissies voor de zuivering van overheidspersoneel,
politie, etc. zien wij, dat in deze commissies personen zitten,
die niet tot het bedrijf of de dienst behoren wat gezuiverd dient
te worden. Bij de spoorwegen worden angstvallig buitenstaanders
uit de commissie geweerd.
De commissies zullen bestaan uit 4 leden en een lid-voorzitter.
Twee leden zullen worden aangewezen door de vertegenwoor-
digers van het georganiseerde personeel. Waar zijn die organi-
saties? Volgens de spoorwegdirectie zijn JOUSTRA en consorten
„Onze Vertegenwoordigers".
We krijgen dus het feit te zien, dat de leden van de „zuiverings-
commissies" ZULLEN WORDEN AANGEWEZEN DOOR COL-
LABORATEURS. De andere twee leden worden gekozen uit de
illegale werkers onder het N.S.-personeel. Door WIE zullen dezen
worden gekozen? Wie zal beoordelen wie „illegale werker" is
geweest? Niet het personeel, maar de DIRECTIE!
De directie beoordeelt wie „onze vertegenwoordigers" zijn en

laat deze heren twee leden aanwijzen.
De directie beoordeelt wie illegale werker is en kiest daaruit

de twee andere commissieleden.
De directie benoemt het lid-voorzitter. DAT IS OOK DEMOCRATIE!
Naar ons inmiddels ter oore komt, is in Amsterdam voor de zuive-
ringscommissie aangewezen W. J. C. BROUWER, ex-gesalarieerd
secretaris van de N.V. Deze man was en is de naaste medewerker
van JOUSTRA. Deze man heeft actief aandeel gehad in de nazi-
ficering van het N.V.V. Deze man heeft maandenlang zitting ge-
houden in het gebouw Prins Hendrikkade, waar ook alle andere
onderafdelingen van het toen toekomstige N.A.F, waren onder-
gebracht.
Kunnen wij het tolereren, dat dergelijke lieden RECHTER gaan
spelen?

Alle leden van het N,A,F*
worden bedreigd met schorsing. Hoe staat het precies met deze men-
sen? Moeten in hoofdzaak de kleine schuldigen als zoenoffer vallen 5



om de groten te sparen? Moeten deze arbeiders de prooi worden
die de wolf wordt toegeworpen om de indruk te wekken, dat er
werkelijk „gezuiverd" is? Zijn deze arbeiders de werkelijk schul-
digen? Hebben de meesten niet gehoor gegeven aan hun naief
vertrouwen in hun ,,leiders", toen dezen hen opriepen trouw te
blijven aan het genazificeerde N.V.V.? Zijn zij er niet ingebleven,
omdat de Joustra's en de Brouwers verkondigden, „DAT HET
ZO ERG NIET WAS"?
Heeft Joustra diegenen, die wel wegliepen, niet uitgescholden
voor „deserteurs en lafaards"? En toen zij er toch uit l iepen,
werden zij toen niet nog bedreigd met justi t ionele vervolging
wegens contributie-schuld?
Zijn toen de Joustra's en de Brouwers niet op huisbezoek gegaan
om ze weer terug te halen in het N.V.V. van WOUDENBERG?
Zeker, later hebben de heren het roer omgegooid. Toen de kracht
van het geallieerde verzet sterker werd, begrepen zij, dat zij op het
verkeerde paard hadden gewed en toen dan ook het naambordje
N.V.V. werd verwisseld voor dat van N.A.F., kozen zij eieren voor
hun geld. Ja, toen zijn vele arbeiders er in gebleven uit sleur of
uit naieviteit en doordat zij niet meer wisten welk parool het juiste
was. Daarom eisten wij, dat terdege onderscheid wordt gemaakt
tussen hen en degenen, die bewust en vrijwillig lid waren van
het N.A.F.

Wij hebben geen behoefte
aan een jacht op ieder, die fouten heeft gemaakt . . . tenzij zij
zichzelf op de voorgrond plaatsen. Hoge bomen vangen veel wind.
Wij zouden kunnen spreken over de hardnekkige pogingen van
directie en personeelraad, om ook tijdens de staking, het orga-
nisatie-werk, wat was aangepakt door tal van illegale werkers,
DIE NU VERGETEN WORDEN, over te hevelen naar de ver-
tegenwoordigers van de personeelraad, alleen om hen de gelegen-
heid te geven hun paadje schoon te wassen.
Dat zullen we nu nog laten rusten, ondanks dat dit optreden,
vooral de eerste maanden, de regelmatige verzorging van de
stakende spoormannen ernstig heeft geschaad.
Maar daarmee hebben zij getracht en doen dit thans wéér, zich
op den voorgrond te dringen en als „leiders" van de arbeiders weer
terug te keren onder de hoge bescherming van de directie.

MAAR IN DEZE POGINGEN ZULLEN DE HEREN ZICH
6 VERMOEDELIJK VERGISSEN!!!



Wij staan in onze beschuldigingen
niet alleen. Reeds in de illegaliteit is in de ondergrondse pers
een scherp artikel verschenen tegen JOUSTRA en Consorten. Nu
na de bevrijding hebben Koos Vorrink en Rengelink de medewerking
met deze lieden afgewezen. Er is door het N.V.V. een ereraad
benoemd om een onderzoek in te stellen naar hun gedragingen.

MAAR ALVORENS DIT ONDERZOEK HEEFT PLAATS GEHAD
EN EEN UITSPRAAK IS GEVALLEN, HAAST DE SPOORWEG-
DIRECTIE ZICH ONS DEZE LIEDEN IN DE SCHOENEN TE
SCHUIVEN.

De beschuldigingen in het eerste deel van deze brochure geuit,
zijn niet nieuw. Reeds tijdens de illegaliteit verscheen een andere
brochure, getiteld; „KLAPLOPER OF LID VAN DE NED. VERENI-
GING ?"
De voornaamste en feitelijke gegevens zijn aan deze brochure
ontleend. De schrijver van deze brochure was „INSIDER" d.w.z.
ingewijde. Wie was deze INSIDER?
DEZE INSIDER IS NIEMAND ANDERS DAN H. L E E U W , EX-
LEERLING-MACHINIST, EX-VAKGROEPBESTUURDER VAK-
GROEP 2 DER NED. VER., THANS KAPITEIN LEEUW, VER-
BINDINGSOFFICIER BIJ HET MILITAIR GEZAG VOOR DE
SPOORWEGEN.
Dat is de man, die aan het slot van zijn brochure uitroept:
„NOOIT MEER MET JOUSTRA, KANNE, c.s.!!!
Maar dat is ook de man, die thans weer op pad is om te trachten
JOUSTRA en KANNE, c.s. weer in het zadel te helpen. Die thans
weer in vergaderingen optreedt naast hen, die hij eerst als
collaborateurs en verraders heeft gebrandmerkt. Dat is de man,
die thans weer medewerkt om de oude bonzen en burokraten
weer op het heet-begeerde kussen te helpen in de hoop, dat er
ook voor hem een kussentje overschiet.
Meer zullen we er voorlopig niet van zeggen.

Wij roepen echter het gehele
Spoorwegpersoneel

op, zich achter ons en onze eisen te stellen. Spoormannen,
WAAKT VOOR UW ZAAK!
Wij laten niet meer met ons sollen, maar moeten ZELF handelen,
ZELF denken, ZELF besluiten nemen!



Dat kan niet anders of we moeten ons, over alle politieke en
religieuze verschillen heen, SAMENBUNDELEN TOT EEN EEN-
HEID IN HET BEDRIJF!!!
Verdeeld, zijn we zwak, maar verenigd vormen we een MACHT!
Organiseert U dus op de grondslag van het bedrijf, dus in de

BEDRIJFSORGANISATIE SPOOR l

In het bedrijf liggen onze gemeenschappelijke belangen !
In het bedrijf kunnen we dus niet meer TEGENOVER ELKAAR
blijven staan, maar moeten we gemeenschappelijk strijden!
Ons voornaamste devies moet zi jn! S O L I D A R I T E I T !

Vecht gezamenlijk voor onze eerste eisen,

Ie. Onmiddellijke verwijdering uit het bedrijf van alle N.S.B.-ers,
collaborateurs, alle leden van de landwacht, allen, die vrij-
willig hun diensten hebben aangeboden aan den vijand.

2e. Onmiddellijke verwijdering van allen, die niet onmiddellijk
het stakingsbevel hebben opgevolgd.

3e. Onmiddellijke verwijdering van alle superieuren of als
zodanig dienstdoenden, die het lagere personeel, tijdens de
bezetting, regelmatig hebben bedreigd met de Duitse Weer-
macht en Sicherheitsdienst.

4e. Geen schorsing van arbeiders, die korter of langer tijd lid
zijn gebleven van het N.A.F, dan na serieus onderzoek
naar motief en oorzaak.

5e. De zuiveringscommissies samen te stellen gedeeltelijk uit
de illegale werkers onder het spoorwegpersoneel en te kiezen
door het personeel; gedeeltelijk uit erkende zuivere persoon-
lijkheden van buiten het bedrijf, zoals bij overheidspersoneel
en politie, de voorzitters te benoemen door de directie in
overleg met de erkende verzetsbeweging uit de illegaliteit.

KAMERADEN SPOORMANNEN! MET ELKAAR! VOOR ELKAAR!

NAAST ELKAAR!

SLUIT U AANEEN IN DE BEDRIJFSORGANISATIES.
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