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DE ERERAAD VOOR DE ZUIVERING VAN HET NEDERLANDS VERBOND
VAN VAKVERENIGINGEN, heeft op verzoek van

G. SINTERNIKLAAS TE BARENDRECHT

een onderzoek ingesteld naar diens gedragingen gedurende de bezetting.

Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting op Vrijdag
7 September 1945, alwaar verschenen waren als partijen :

G. Sinterniklaas en
C. J. Portegies, als vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur van de Nederlandse
Bond van arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf te Utrecht.

Op verzoek van G. Sinterniklaas is het onderzoek vervolgens uitgebreid tot de
gedragingen van die leden van voormeld Hoofdbestuur, die in de jaren 1940
tot 1942 als zodanig zitting hadden, te weten :

C. J. Portegies, J. Lageveen, H. van der Wielen,
J. Pietersen en D. Tiggelaar,

zijnde reeds tevoren een beschuldiging binnengekomen tegen j. Pietersen van
G. Geerlings te Groningen en tegen D. Tiggelaar van A. Buys te Goes en
A, J. van 't Veer te Kloetinge.

De zaak is daarop opnieuw behandeld ter zitting op Vrijdag 21 September 1945,
alwaar verschenen waren als partijen :

C. J. Portegies, J. Lageveen, H. van der Wielen, J. Pietersen,
D. Tiggelaar en G. Sinterniklaas.

De Ereraad heeft vervolgens de zaak verenigd met die van
J. H. Ham te Emmen,

die eveneens verzocht had een onderzoek in te stellen naar zijn gedragingen
gedurende de bezetting. De zaken zijn daarop wederom ter zitting behandeld op
Zaterdag 5 November 1945, alwaar verschenen waren als partijen :

C. J. Portegies, J. Lageveen, H. van der Wielen, D. Tiggelaar,
G. Sinterniklaas en J. H. Ham, zijnde J. Pietersen tijdig tot de
zitting uitgenodigd, doch door ziekte verhinderd daar aanwezig
te zijn,

en als getuige :

J. Hilgenga, te voren voorzitter van de Nederlandse Bond van
arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf te Utrecht.

Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde, neemt de Eereraad
het volgende als vaststaande aan :

De Nederlandse Bond van arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf
stond in 1940 reglementair onder leiding van een Hoofdbestuur van negen leden.
Het was evenwel gebruikelijk, dat ook de districtsbestuurders en de bezoldigde
propagandisten van de Bond aan de beraadslagingen van het bestuur deelnamen
en in de vergaderingen ook stemrecht uitoefenden. Zij ontvingen ook altijd alle voor
behandeling in het Hoofdbestuur bestemde stukken.

Na de instelling van het Commissariaat Woudenberg over het N.V.V. ontving het
Hoofdbestuur op 15 Augustus 1940 bezoek van Dr. Voss, den Duitsen commissaris
bij het N.V.V. en Van Kampen, den organisatieleider bij Woudenberg. Dezen stel-
den aan de leden van het Hoofdbestuur de vraag of zij bereid waren op loyale
wijze hun werkzaamheden voort te zetten. Alle bestuurders beantwoordden deze
vraag bevestigend.



Voorzover de Raad gebleken is, was de voorzitter, J. Hilgenga, do enige, die
aarzelde en tijd voor beraad vroeg. Ook deze heeft zich echter ongeveer een
week later, nadat hem gebleken was, dat de bestuurders der verschillende bonden
vrijwel algemeen hun functies bleven uitoefenen, bij de overige leden van het
Hoofdbestuur aangesloten.

De bezoldigde propagandisten verklaarden zich eveneens tot medewerking bereid.
Eén van hen, A. H. Buissink, kwam echter reeds in October 1940 op dit standpunt
terug en nam zijn ontslag, waarvoor hij principiële gronden aanvoerde.
Door bemiddeling van K. Singer, den bezoldigden propagandist voor Friesland,
stelde het Hoofdbestuur zich daarop in verbinding met J. H. Ham en vroeg hem,
Buissink's district Drente over te nemen. Deze aanvaardde de opdracht na enige
aarzeling, die echter verdween, nadat hij met de leden van het Hoofdbestuur
overleg had gepleegd.

In December 1940 bewerkte het Hoofdbestuur met medewerking van het Rijks-
arbeidsbureau, dat arbeiders, die in de loop van de zomer werk in Duitsland
hadden geweigerd, doch nadien vrij geregeld hadden gewerkt, bij het intreden
van o'e winterwerkloosheid niettemin kasuitkering konden ontvangen, althans,
zolang zij geen nieuwe oproep voor werk in Duitsland ontvingen.
Een geheel andere kwestie is die van de verleende steun aan Winterhulp.
In dezelfde maand toch besloot het Hoofdbestuur één procent van de salarissen
af te staan voor Winterhulp Nederland. Gedurende enkele maanden geschiedde
deze afdracht, later hield de penningmeester Portegies met de inhouding op.
Met ingang van 1 Januari 1941 werden de Bestuurdersbonden omgezet in
Districten van het N.V.V., een verandering, die ten doel had het accent te ver-
leggen van de bondsbesturen naar de plaatselijke instanties van het N.V.V., welke
laatste de nieuwe leiding gemakkelijker meende te kunnen beheersen.
Onder de leden van de Landarbeidersbond, die over het algemeen veel met het
werk van de bestuurdersbonden te maken hadden, veroorzaakte deze reorganisatie
vrij veel verontrusting.

In de meeste bestuurdersbonden werd de reorganisatie, hoewel niet zonder
moeilijkheden, ten slotte geaccepteerd, met dien versiande, dat de zittende
bestuurders der Bestuurdersbonden hun werkzaamheden voortzetten als functio-
narissen van de nieuwe ,,N.V.V.-Districten".

Anders was het evenwel o.a. te Goes, waar het gehele bestuur, op één uitzon-
dering na, aftrad. De leiding van het N.V.V. benoemde daarop één der districts-

• bestuurders van de Landarbeidersbond, D. Tiggelaar te Goes tot leider van hel
District, hoewel hij naar die functie niet had gesolliciteerd en zich kort te voren
op een op 1 December 1940 gehouden vergadering, zelfs als een tegenstander
van de reorganisatie had doen kennen.

Tiggelaar weigerde de benoeming niet, maar gaf te kennen, geen tijd voor het
werlc te hebben, althans niet voor dat van het District. Wél nam hij krachtig deel
aan de propaganda voor zijn eigen bond en besprak ook bij enkele gelegenheden
met afdelingsbestuurders van andere bonden de noodzakelijkheid het werk voort
te zetten.

Wat het District betreft, onthield hij zich echter van initiatief, al is de Ereraad
het niet eens met zijn mededeling, dat er in het geheel niets geschiedde.

Het staat namelijk door zijn eigen mededelingen vast, dat hij een vergadering van
„Vreugde en Arbeid" opende en dat hij aan de vakgroepssecretarissen (de secre-
tarissen der vroegere vakbondsafdelingen) een mededeling doorgaf betreffende
de uitzending van rustbehoevende kinderen naar Duitsland.

Evenals Tiggelaar, stonden de overige bestuurders op het standpunt, dat het
geworfe werk van de vakorganisatie onder de veranderde omstandigheden normaal
en zelfs met kracht moest worden voortgezet. Met p o l i t i e k e sympathieën



voor de nieuwe oroe ging dit evenwel nist gepaard, zoals uit het volgende biijkt.
J. H. Ham was in de zomer van 1941 in een kosthuis bij mensen, die tot de N.S.E.
overgingen. Hij wilde er daarom niet blijven en nam zijn intrek in een hotal.
De daardoor ontstane hogere kosten nam het Bondsbestuur voor zijn rekening.
In Juli 1941 werden de Christelijke en Rooms-Katholieke vakorganisaties onder het
commissariaat van Woudenberg gesteld en vervolgens ten gevolge van hun op dat
tijdstip aangenomen principiële hcuding opgeheven en geliquideerd.

Tot vertegenwoordiger van den Commissaris bij de Christelijke Landarbeidersbond
werd benoemd G. Akkerman, toenmaals secretaris van de Nederlandse Bond van
arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf, tej-wiji deze functie bij de
Ned. R.K. Landarbeidersbond werd opgedragen aan H. van der Wielen. Deze
laatste weigerde echter, werkzaamheden als commissaris of liquidateur uit te vosran,
vroeg terstond ontslag wegens gev/etensbezwaren en bieef slechts enkele dagen
op het kantoor zitten, totdat hij het ontslag had gekregen.

Naar de Raad is meegedeeld, werd op voorstel van den voorzitter J. Hilgenga
besloten, den nationaal-socialist Bax, die lid van het Hoofdbestuur was, voor de
vervulling van de door van der Wielen geweigerde functie voor te dragen.

J. Pistorsen is voorts beschuldigd een commissariaat over de confessionele vak-
organisaties in de provincie Groningen ie hebben aangenomen. Deze beschuldiging
is de Rasd echter ongegrond voorgekomen.

Het Hoofdbestuur ontwikkelde een grote activiteit, teneinde de leden der Christe-
lijke en Rooms-Katholieke bonden van landarbeiders te bewegen tot overgang
naar de Nederlandse Bond van arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw en
Zuivelbedrijf.

In het kader van deze actie voerde de secretaris, G. Akkerman, heï woord op
twee openbare vergaderingen, gehouden te Assen en Emmen, tezamen met een
N.S.B.-er. Hij raadpleegde daarover het bestuur niet; de andere leden maakten
tegen zijn optreden nochtans geen bezwaar. Het schijnt nu wel, dat sommigen
persoonlijk tegenover Akkerman het onderwerp hebben aangeroerd, maar voor-
zover de Raad gebleken is, heeft niemand een ernstige poging gedaan om hem
van zijn optreden af te houden.

Als voorbeeld van de wijze, waarop het Hoofdbestuur de propaganda voerde,
haalt de Ereraad uit een circulaire aan de afdelingspenningmeesters van 6 Augus-
tus 1941, voor het Hoofdbestuur ondertekend door J. Hilgenga, G. Akkerman
en C. J. Portegies, het volgende aan :

„Daarom en daarvoor moeien ook de landarbeiders enz. bij e l k a a r b l ij v e n.
Nog veel meer dan vroeger s a m e n v / e r k e n . Dat kan in onze bond, welke
ondanks de bav/eringen van vele zijden, p o l i t i e k-n e u t r a a l wordt b e-
s t u u r d en g e l e i d . Dat in onze organisatie de g o d s d i e n s t i g e
o p v a t t i n g e n der leden nimmer in het gedrang kwamen en ook niet zullen
komen, weten onze afdelingsbesturen en onze leden. Vandaar ons dringend
verzoek aan U allen :

Tracht de christelijke en katholieke land-, tuin-, veen- en zuivelarbeiders
voor de organisatie te behouden. Gaat met hen praten. Wijst hen op
heden en toekomst. Het is nu nodig : één te w o r d e n en te z i j n !
Dat kan . Dat is n o o d z a k e l ij k. Dus het m o e t .
Afdelingsbesturen, hebt ge bij deze o p b o u w e n d e a r b e i d hulp
nodig, wendt U dan tot het hoofdbestuur- of tot den bestuurder in Uw
district."

Op vrij grote schaal meldden de leden der Christelijke en Rooms-Katholieke
landarbeidersorganisaties zich inderdaad voor het lidmaatschap van de Bond aan.
Ondanks «dit betrekkelijk succes, ligt het voor de hand, dat de afdelingsbestuurders



bij hun „opbouwende arbeid" ook van vele kanten tegenstand ondervonden.
Dit gaf het Hoofdbestuur aanleiding, zich op 17 October 1941 tot de Districts-
bestuurders te wenden met een circulaire, waaraan de Raad het volgende meent
te moeten ontlenen.

„Zoals U bekend, wordt wekelijks ten behoeve van de Dienststelle Dr. Hellwig
een weekrapport gezonden aan het N.V.V., waarvan U afschrift wordt toege-
zonden. Daarnaast moet maandelijks aan het N.V.V. een rapport worden verstrekt,
waarvoor de volgende gegevens moeten worden verzameld :

1. de stemming van de afdelingen en leden ten aanzien van het N.V.V. ;
2. de houding van de ongeorganiseerde arbeiders tegenover het N.V.V. ;
3. de invloed van de ongeorganiseerden op onze leden ;
4. de houding van de autoriteiten (overheidsinstanties e.d.) tegenover het N.V.V.;
5. de samenwerking in het district met de organen van het N.V.V. en de

centrale leiding.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer U in het vervolg : (zoudt
willen zorgdragen)

b. ons op de 20ste van elke maand de in Uw bezit zijnde gegevens te
verstrekken, ten aanzien van de onder 1 t/m 5 gevraagde gegevens. Daarbij is
het tevens gewenst zo mogelijk iets mede te delen omtrent de moeilijkheden
ten aanzien van het overschrijven van' leden der voormalige confessionele orga-
nisaties, b.v. de activiteit van onderwijzers, predikanten of tal van andere personen,
die zich in sommige plaatsen met deze aangelegenheid bemoeien. Van enkele
collega's ontvingen wij daarover reeds uitvoerige rapporten, waarvan wij bij de
samenstelling van het maandrapport gebruik zullen maken."

Deze circulaire is getekend door den secretaris G. Akkerman.

Voorzover gebleken is, werd de laatstvermelde passage door dezen op eigen
initiatief opgenomen. Een bijzondere informatie van de zijde van het N.V.V. naar
de daar gevraagde bijzonderheden over de houding van overheid:- en andere
invloedrijke personen ten aanzien van de ledenoverschrijving is althans tegenover
de Ereraad niet vermeld.

Toch heeft geen van de hoofdbestuurders of districtsbestuurders bezwaar gemaakt
tegen deze circulaire, noch tegen het inzenden vHff de gevraagde gegevens of
tegen het doorgeven van deze gegevens aan het N.V.V. Wél gaven de bestuurders
niet dadelijk aan de opwekking van Akkerman gehoor. In de eerste maand, waar-
over de gevraagde rapporten moesten worden ingezonden, November 1941,
geschiedde zulks althans alleen door H. van der Wielen.

Akkerman stelde dit punt daarom aan de orde in de Hoofdbestuursvergadering
van 15 December 1941.

De notulen van deze vergadering maken geen melding van principiële bezwaren
tegen het verstrekken van de gevraagde gegevens. Na enige zuiver technische
opmerkingen van Van der Wielen over de vermelding van loonconferenties,
wordt vastgesteld :

„Afgesproken wordt, dat de bestuurders in het vervolg op de 20ste van iedere
maand, mededelingen zullen verstrekken voor het maandrapport." De Raad ziet
niet over het hoofd, dat onder de toenmalige omstandigheden de notulen de
discussies niet altijd volledig konden weergeven. Het feit echler, dat geen van de
bestuurders zich de behandeling van deze aangelegenheid meer kan herinneren,
bewijst wel, dat er van werkelijk verzet tegen Akkermans optreden geen sprake
is geweest.



Op 17 December 1941, dus vermoedelijk ter uitvoering van het in de vergadering
beslotene, zond Akkerman opnieuw een circulaire aan de afdelingen om de aan-
dacht te vestigen op de maandrapporten. Daarin werden de aanvankelijk genoemde
vijf punten, waarover mededelingen moesten worden verstrekt, aangevuld als volgt:

„6. Hoe is de houding van de ongeorganiseerde arbeiders t.o.v. het N.V.V. ?
Wordt er van bepaalde groepen of personen tegenwerking ondervonden ?
Zo ja, door wie en op welke wijze ?

7. Wat is de reden, dat de ongeorganiseerden niet tot de bond toetraden ?
8. Hebt gij de indruk, dat de werkgevers in Uw omgeving de voorkeur geven

aan het in dienst nemen van ongeorganiseerde arbeiders ?
9- Hoe is de houding van het Gemeentebestuur en andere overheidsinstanties

tegenover de afdeling, de bond en het N.V.V.f"

Op 24 December 1941 zond Akkerman een maandrapport aan het N.V.V. waarin
hij o.m. mededeelde :
„Wij hebben de indruk, dat er stelselmatig tegenpropaganda wordt gevoerd.
Hierbij wordt niet alleen getracht de centrale leiding, maar ook de leden van het
hoofdbestuur, vooral degenen, die bij de liquidatie van de confessionele organisa-
ties op de voorgrond zijn getreden (in discrediet te brengen?)."
Als voorbeelden van deze tegenwerking worden genoemd de houding van den
predikant te Borsele, van leden van het Bijkantoor Dokkum van het Gewestelijk
Arbeidsbureau en van den leider van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Balk.
Tenslotte verklaart het rapport: „Ook thans weer kregen wij sterk de indruk, dat
in Katholieke en Christelijk georiënteerde streken van het land een sterke neiging
bij de werkgevers aanwezig is om de georganiseerde arbeiders het eerst voor
ontslag in aanmerking te doen komen. Over voldoende bewijsmateriaal daar-
omtrent beschikken wij nog niet. Hieraan wordt echter de nodige aandacht
geschonken."
Blijkbaar kwamen ook de volgende maand naar Akkermans mening nog te weinig
positieve gegevens binnen, want op 28 Januari 1942 zond hij wederom een cir-
culaire aan de afdelingen om de punten 6, 7, 8 en 9, hierboven aangehaald, nog
eens nadrukkelijk onder de aandacht te brengen, waarbij hij opmerkte :
„Zodra blijkt, dat de ongeorganiseerde arbeiders op een of andere wijze boven
de georganiseerden worden bevoorrecht of door instanties of personen worden be-
ïnvloed om niet tot de bond toe te treden of voor het lidmaatschap te bedanken,
dan verzoeken wij U o n m i d d e l l i j k en zo v o l l e d i g mogelijk dit aan
ons mede te delen."
Ook in de volgende rapporten, gedateerd 29 Januari, 25 Februari en 24 Maart 1942,
zijn de voorbeelden van tegenwerking voornamelijk afkomstig uit Friesland en
Zeeland, maar ook plaatsen in Noord- en Zuid-Holland, Westelijk Noord-Brabant
en Groningen worden genoemd. In één geval vermeldt het rapport tegenwerking
van een met name genoemden persoon, den voormaligen penningmeester van de
Christelijke bond te Voorschoten, P. van den Bogerd.
Herhaaldelijk evenwel worden functionarissen zo duidelijk aangeduid, dat mis-
verstand niet mogelijk is, met name de dominee te Nes, de burgemeesters van
Nieuw-Vossemeer, Oud-Vossemeer, Hoedekenskerke en Bedum en de gemeente-
opzichter te Koudum.
Al deze rapporten en circulaires werden in afschrift aan alle hoofd- en districts-
bestuurders medegedeeld, doch voorzover gebleken is, is niemand daartegen
opgekomen. Wel is het mogelijk, dat sommige bestuurders het inzenden van de
hier bedoelde gegevens minder hebben bevorderd dan andere.
Ten behoeve van het overschrijven van de leden der confessionele organisaties,
had het N.V.V. een zogenaamd „generaal pardon" afgekondigd, hetgeen inhield
dat bij overgang contributieschuld niet werd nagevorderd en geen wachttijd voor
het verkrijgen van werklozenkasuitkering werd vereist. Dit generaal pardon, waar-
mee het N.V.V. op ruime schaal propaganda maakte, werd herhaaldelijk verlengd.



C. j. Portegies vestigde hierop tenslotte de aandacht van het Rijksarbeidsbureau,
welk Bureau daarop een einde maakte aan het generaal pardon.

In het voorjaar van 1942 begon de Bond een grote actie voor verbetering van'de
lonen en arbeidsvoorwaarden in de landbouw. In verband daarmede werden twea
propagandisten benoemd tot districtsbestuurder, te weten G. Sinterniklaas in
Februari en Van Driel in April 1942.
Intussen begon de komst van het Arbeidsfront te naderen. Op welk ogenblik
de bestuurders van de Landarbeidersbond van de plannen daarvoor op de hoogte
kwamen, is niet nauwkeurig vast te stellen. Duidelijk is echter, dat de toenemende
politieke spanning in de vakbeweging ook op de toestand in die Bond invloed
begon te krijgen.
De verhouding tussen den voorzitter J. Hilgenga en den penningmeester C. J. Por-
tegies werd langzamerhand moeilijker. De eerste, die indertijd meer dan de andere
bestuurders had geaarzeld of hij met de nieuwe leiding van het N.V.V. in zee
zou gaan, had de consequenties van het toen genomen besluit in volle omvang
aanvaard. Al betreurde hij de wijze, waarop de eenheid tot stand was moeten
komen, de eenheid der land- en tuinbouwarbeiders op zichzelf juchte hij toe.
Portegies daarentegen was meer geneigd tot twijfel en aarzeling in verschillende
moeilijke omstandigheden, waarvoor de loop der gebeurtenissen het bestuur
plaatste, zonder dat hij echter tot een principiële afwijzing van het tot hiertoe
gevolgde beleid kon komen.
Op 24 April 1942 werd een vergadering gehouden van het hoofdbestuur en de
propagandisten om te beraadslagen over de vraag of men bij het in werking treden
van het Arbeidsfront zou aanblijven of niet. In deze vergadering kondigden Akker-
man, Portegies, Lageveen, Pietersen en Van der Wielen aan, dat zij bij de komst
van het Arbeidsfront hun ontslag dachten te nemen. Eerstgenoemde had trouwens
zijn ontslagaanvrage reeds eerder ingediend.
Hilgenga, Singer en Tiggelaar achtten het voorbarig, nu reeds een beslissing te
nemen, terwijl nog slechts een voorlopige mededeling over de instelling van het
Arbeidsfront was gedaan.
In de volgende vergadering, op 5 Mei 1942, deelde Hilgenga echter mede, dat
hij vooral door de door Woudenberg in het Concertgebouw te Amsterdam ge-
houden rede nu overtuigd was van het zuiver nationaal-sccialistisch karakter van
het Arbeidsfront en daarom zijn ontslag wenste te nemen.
Singer en Tiggelaar sloten zich daarbij aan, doch eerstgenoemde kwam spoedig
op dit standpunt terug. Bax sis nationaal-socialist wilde uit de aard der zaak aan-
blijven, maar ook Ham, Sinterniklaas en Van Driel verklaarden hun werk in het
Arbeidsfront te willen voortzetten, zolang van hen persoonlijk geen handelingen
werden gevraagd, die tegen hun politieke overtuiging zouden ingaan.
Evenals bij andere bonden verklaarden de aftredende bestuurders zich bereid ten
behoeve van de liquidatie in dienst te blijven.
Vervolgens bleven Sinterniklaas, Singer en Ham bij het N.A.F, in dienst. Singer
nam in Maart 1943 zijn ontslag, doch trad dadelijk daarop in dienst bij den
Gemachtigde van de Arbeid, als adjunct-secretaris bij de afdeling Landbouw van
diens Bureau. Hij trachtte ook Lageveen over te halen een dergelijke werkkring
te aanvaarden, doch deze weigerde daarop in te gaan.
J. H. Ham verliet de dienst van het Arbeidsfront in September 1943, Sinterniklaas
verrichtte zijn werkzaamheden bij het N.A.F, tot de bevrijding toe.
De Ereraad is bereid aan te nemen, dat hij daarbij de belangen der landarbeiders
op verdienstelijke wijze heeft behartigd en niet méér propaganda voor het N.A.F,
heeft gemaakt dan noodzakelijk was. Dat dit laatste geschiedde, was natuurlijk niet
te vermijden; zo werden de adressen van ongeorganiseerden, die zich om bijstand
tot hem wendden, regelmatig voor huisbezoek opgegeven aan den leider van de
„stoottroep", blijkbaar een soort commissie voor huisbezoek.
De overige bestuurders verkregen verschillende betrekkingen, Portegies b.v. bij
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ds Sociale Afdeling van de Demka, waar hij zich bezig hield met de administratie
van de ziekenkas.
Hem is daarvan een verwijt gemaakt in verband met het feit, dat de Demka

;aamheden verrlchlie voor de Duitse Weermacht of althans in het belang van
de Duitse oorlogsvoering. De Ereraad is echter van oordeel, dat het gehele
becirijfs- en maatschappelijk leven in die mate voor de Duitse oorlogsvoering werd
ingeschakeld, dat men hem werkzaamheden in zo verwijderd verband met de
belangen van de weermacht redelijkerwijze niet kan aanrekenen.
Na de bevrijding namen G. Akkerman, C. J. Portegies, H. van der VVielen,
J. Pietersen en D. Tiggelaar de wederopbouw der organisatie ter hand.
J. Hilgenga werd gepensionneerd, G. Akkerman trad met ingang van 1 Septem-
ber 1945 af.
Sinterniklaas, Ham en Singer werden echter, overeenkomstig de door het N.V.V.
vastgestelde richtlijnen, niet weder in dienst van de Bond gesteld. Zij wendden
zich daarop ieder afzonderlijk tot de Ereraad, doch Singer verklaarde korte tijd
later, dat hij op een uitspraak niet langer prijs stelde. De verdediging van Sinter-
niklaas ging over in een felle aanval op de overige bestuurders van de Bond,
hetgeen het noodzakelijk maakte ook hun gedragingen in het onderzoek te
betrekken.
Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Ereraad het navol-
gende overwogen.

Ten aanzien van de vroegere bestuurders Sinterniklaas en Ham, die beiden geruime
tijd bij het Arbeidsfrcnt in dienst zijn gebleven, is er niet de minste reden om af
te wijken van de algemene gedragslijn, welke vroegere functionarissen van het
Arbeidsfront uitsluit van het lidmaatschap van een bij het N.V.V. aangesloten
organisatie en dus ook van het bekleden van bestuursfuncties. Uit hun verdediging
is geen enkele omstandigheid gebleken, die aanleiding zou kunnen zijn om zulk
een uitzondering te maken.
De Ereraad wijst er bij deze gelegenheid nogmaals op, dat bij de invoering van
het Arbeidsfront bestuurders en leden van het N.V.V. vrijwel gesloten bedankten.
Zij gaven daarmede te kennen, niet zozeer dat de nieuwe maatregel op zichzelf
zo bijzonder verderfelijk was, maar vooral, dat naar hun oordeel nu eindelijk
de maat vol en meer dan vol was. Wie zich daaraan onttrok, gaf niet alleen
blijk van verkeerd politiek inzicht, maar ook van ernstig gebrek aan solidariteit.
Het is waar, dat de Ereraad in enkele zeer bijzondere gevallen een uitzondering
op de genoemde regel gemaakt heeft, wanneer iemand b.v. zéér spoedig op zijn
verkeerde houding was teruggekomen of zich bepaalde verdiensten had verworven
door ten behoeve van de vakbeweging bij het Arbeidsfront te spionneren of
wanneer zich andere hoogst uitzonderlijke omstandigheden voordeden.
Sinterniklaas en Ham echter hebben als verontschuldiging voor hun blijven bij het
Arbeidsfront uitsluitend aangevoerd, dat zij hun werk daar op verdienstelijke wijze
hebben verricht en dat dit werk op zichzelf geen politiek karakter had. Naar de
mening van de Ereraad blijkt hieruit, dat zij noch toen, noch nu, enig begrip
hebben getoond van de werkelijke betekenis van hun indiensttreden bij het
Arbeidsfront.
Toch mocht van hen als bestuurders met een verantwoordelijke positie anders
verwacht worden. Het gaat naar de mening van de Ereraad niet aan, dat zij nu
trachten zich te verschuilen achter het Hoofdbestuur, terwijl zij, zolang zij aan
de vergaderingen van dat Hoofdbestuur deelnamen, nimmer tegen de gevolgde
politiek zijn opgekomen.

Wat de overige bestuurders betreft, heeft de Ereraad zich afgevraagd, hoe hun
houding onder de nationaal-socialistische leiding van het N.V.V. te verklaren is.
Het is op het eerste gezicht duidelijk, dat zij met deze leiding hebben samen-
gewerkt op een wijze, zoals de Raad die nog bij geen andere organisatie heeft
moeten vaststellen.



Zij hebben niet alleen getracht de Bond in stand te houden en het gewone werk
voort te zetten. Zij maakten gebruik van de gunstige omstandigheden om ver-
beteringen van de arbeidsvoorwaarden te verkrijgen en zagen daarin de gelegen-
heid om hun organisatie uit te breiden. Zij versmaadden het zelfs niet, daarvoor
krachtig partij te trekken van het feit, dat de Christelijke en Rooms-Katholieke
organisaties door den bezetter werden ontbonden.
De Ereraad ziet zeer wel in, dat voor dit alles bijzondere oorzaken aanwezig zijn.
De bestuurders behoren wel leiding te geven aan de organisatie, maar aan de
andere kant hebben de geest en stemming onder de leden natuurlijk grote invloed
op de houding van de bestuurders. En de Raad moet erkennen, dat de land-
arbeiders in het algemeen belangrijk minder begrip bleken te hebben voor de
toestand, waarin het land was komen te verkeren dan andere groepen van geor-
ganiseerde arbeiders. De Raad heeft er met verbazing kennis van genomen, dat
ongeveer 25.000 van de rond 35.000 leden van de Landarbeidersbond bereid
bleken zich bij het Arbeidsfront aan te sluiten, terwijl ook de vroegere leden der
Christelijke en Rooms-Katholieke organisaties van de gelegenheid tot aansluiting
gebruik maakten in groter omvang dan zulks in andere takken van bedrijf het
geval was.
Verder gaande, ziet de Raad de oorzaak van deze onbevredigende toestand in
het feit, dat vóór de oorlog de sociale politiek aan deze zeer belangrijke groep
van arbeiders niet heeft gegeven wat haar toekwam. Het was niet geheel onver-
klaarbaar, dat de landarbeiders zich betrekkelijk weinig aan de nationale zaak
gelegen lieten liggen, althans niet, voorzover het hun vakorganisatie en de vorming
van hun arbeidsvoorwaarden betrof. De nationale gemeenschap had zich weinig
om hen bekommerd en hun een levenspeil gelaten, dat voor het brengen van offers
niet veel ruimte liet.
Het is dus niet te verwonderen, dat toen de oorlogsomstandigheden en de door
de Duitsers gevolgde sociale politiek belangrijke verbeteringen mogelijk schenen
te maken, er onder leden en leiding een stemming ontstond om er uit te halen,
wat er in zat. In het licht van dit alles meent de Ereraad de ontwikkeling in de
Landarbeidersbond billijkheidshalve te moeten beschouwen.
De Ereraad zou er daardoor toe kunnen komen voor deze organisatie een andere
maatstaf aan te leggen dan hij in de overige hem voorgelegde zaken heeft gedaan.
Er is evenwel één, het belangrijkste, punt, waar de Ereraad na ernstige overweging
niet overheen heeft kunnen stappen; de pogingen om tal van personen aan te geven
bij het N.V.V. en daardoor — naar men moest aannemen — bij de Duitse
autoriteiten.
Het N.V.V. heeft de Ereraad ingesteld met de opdracht te onderzoeken, of be-
paalde personen door hun gedragingen de eer, de doelstellingen of de beginselen
der vakbeweging hebben geschaad. De Ereraad heeft herhaaldelijk moeten uit-
spreken, dat bepaalde personen niet meer of niet dan onder bepaalde beperkingen
weer in dienst van de vakbeweging zouden kunnen treden, in gevallen waarin
klaarblijkelijk alleen van een verkeerd inzicht in die doelstellingen en beginselen
sprake was. Wanneer de Ereraad evenwel meende, dat van een bestuurder onder
de gegeven omstandigheden een juister houding kon en moest worden verwacht,
kon hij niet anders dan tot een afkeurend oordeel komen. Weliswaar heeft de
Raad daarbij steeds getracht, mét die omstandigheden ten volle rekening te houden.
Anders wordt het evenwel, wanneer de eer der vakbeweging in het geding komt
en dit is naar de mening van de Ereraad bij deze pogingen tot het aangeven van
bepaalde personen ontegenzeggelijk het geval. Hier zijn alle, zelfs de ruimste
grenzen overschreden. Men moge kunnen begrijpen, dat in de Landarbeidersbond
de politieke toestand met andere ogen werd gezien dan elders, ook al keurt men
de dientengevolge aangenomen houding niet goed. Bij de beoordeling van dit
punt echter verlaat men het terrein van de politiek, ook van de vakbewegings-
politiek en komt op een gebied van zuiver p e r s o o n l i j k e gedragingen.
De hardnekkige wijze, waarop het Hoofdbestuur van de Landarbeidersbond heeft
aangedrongen op het verzamelen van de hier bedoelde gegevens over tegen-



werkende personen en het feit, dat niemand van de bestuurders of districts-
bestuurders daartegen is opgekomen, heeft de Ereraad dermate verontwaardigd,
dat hij niet tot een gunstig advies betreffende de benoembaarheid van één dezer
bestuurders heeft kunnen komen.
Men zou geneigd zijn om te veronderstellen, dat zij zich geen rekenschap hebben
gegeven van de gevolgen, die deze rapporten voor de daarin vermelde personen
hadden kunnen hebben. Ook al zou dit zo geweest zijn, dan nog zou de Ereraad
een zo verregaand gebrek aan inzicht bij verantwoordelijke bestuurders niet te
verontschuldigen achten.
De afkeuring van de Ereraad strekt zich ook uit — het is nodig zulks uitdrukkelijk
te vermelden — tot de houding van Sinterniklaas. Deze heeft weliswaar bij zijn
verdediging voor de Ereraad hevige verwijten gericht tot het Hoofdbestuur, doch
het is gebleken, dat hij zich indertijd met geen enkel woord, noch in de bestuurs-
vergaderingen, noch persoonlijk, tegen de handelingen van het Hoofdbestuur
heeft verzet.
De Ereraad is zich bewust, dat zijn uitspraak voor de Landarbeidersbond ernstige
moeilijkheden zal medebrengen. Hij heeft echter gemeend, dat hij zich daardoor
niet mocht en kon laten weerhouden om in deze verreweg ernstigste onder de
hem tot nu toe voorgelegde zaken zonder aanzien van persoon of bond te
beslissen.
De Raad heeft er kennis van genomen, dat een belangrijke groep leden en afde-
lingsbestuurders van de Landarbeidersbond, in het bijzonder op de Zuid-Hollandse
Eilanden, zich geleend heeft voor een soort petitionnementsactie, welke blijkbaar
ten doel had op de uitspraak van de Ereraad ten behoeve van een der beschul-
digden invloed uit te oefenen. De Raad spreekt de hoop uit, dat ook deze leden
en afdelingsbestuurders de aangelegenheden van hun Bond verder even zuiver
zakelijk zullen bezien als de Ereraad getracht heeft te doen. De Raad wil niet
nalaten ook op deze leden een beroep te doen om met voorbijgaan van alle
persoonlijke gezichtspunten de wederopbouw van de Bond ter hand te nemen.

Op grond van vorenstaande overwegingen spreekt de Raad als zijn oordeel uit,
dat de gedragingen gedurende de bezetting van alle in de aanhef dezer uitspraak
genoemde bestuurders in hoge mate afkeuring verdienen en dat geen van hen
weder in aanmerking behoort te komen voor het bekleden van enige bestuurs-
functie in de vakbeweging.
De Ereraad besluit aan C. Lammers toestemming te verlenen om de vergaderingen
van de Nederlandse Bond van arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivel-
bedrijf, waar deze uitspraak zal worden behandeld, bij te wonen en aldaar, met
inachtneming van het geheim van de Raadkamer, zodanige mededelingen te doen
als hij dienstig zal oordelen.
De Raad besluit deze uitspraak, in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden aan
G. Sinterniklaas, C. J. Portegies, J. Lageveen, H. van der Wielen, J. Pietersen,
D. Tiggelaar en J. H. Ham, voorts aan de aanklagers G. Geerlings, A. Buys en
A. J. van 't Veer, aan het Hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Arbeiders
in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf en aan het bestuur van het N.V.V.
en daarvan mededeling ie laten doen aan de Pers.
Deze uitspraak is gedaan op 5 November 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld, voorzitter;
F. S. NoordKoff, plaatsvervangend voorzitter; C. Lammers, H. van Asselt en
G. van der Houven, leden, die allen bij de behandeling der zaak ter zitting in de
Raad zitting hebben gehad, in tegenwoordigheid van Mr. J. Mannoury als secretaris.

w.g. J. IN 'T VELD, voorzitter.
w.g. F. S. NOORDHOFF, plaatsvervangend voorzitter.
w.g. C. LAMMERS }
w.g. H. VAN ASSELT > leden.
w.g. G. VAN DER HOüVEN J
w.g. J. MANNOURY, secretaris.

Voor afschrift : w.g. J. MANNOURY, secretaris.



NEDERLANDSE BOND VAN ARBEIDERS IN HET
LANDBOUW-, TUINBOUW- EN ZUIVELBEDRIJF
CATHASIJNtSINGEL 33 UTRECHT

Verweer van hei Hoofdbestuur tegen de

uitspraak van de Ereraad van hei N.V.V.

Wie nauwkeurig kennis neemt van de uitspraak van de Ereraad van het N.V.V., die
gedateerd is 5 November, doch 13 December in ons bezit kwam, inzake de houding
van de bestuurders van onze Bond in bezettingstijd, zal kunnen constateren, dat ten
aanzien van de t h a n s in f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s deze uitspraak
in twee hoofdzaken is te onderscheiden, n.l.:
1e. het gebruik maken van de gunstige omstandigheden, om verbetering van de

arbeidsvoorwaarden te verkrijgen en de organisatie uit te breiden ;
2e. de inhoud van bepaalde maandrapporten van onzen toenmaligen secretaris

aan het N.V.V.

Dat gebruik gemaakt werd van de gunstige omstandigheden, om verbetering van
de arbeidsvoorwaarden te verkrijgen en de organisatie uit te breiden, verklaart de
Raad zelf met de bijzondere oorzaken, die er voor dit alles aanwezig waren voor
de landarbeiders. Inderdaad was er verbittering onder de leden en de bestuurders
over de slechte economische verhoudingen, waaronder de agrarische werkers
geslachten lang moesten leven en hun voortdurende achterstelling op velerlei ge-
bied. Zo lang wij werkten voor de organisatie bleven leden en leiding met grote
vasthoudendheid vechten voor verbeteringen.
Wie ter wereld zou van leden en leiding bij deze zozeer onterfde groep van
werkers wal anders verwacht hebben? Dat wil zeggen : zolang de organisatie bleef
voortbestaan. Ook de R.K. en Chr. Landarbeidersbonden bleven tot het laatste toe
met alle kracht werken aan verbetering van de levensvoorwaarden en versterking
van hun organisaties. De drie Bonden werkten ook toen al en tot het einde inten-
sief samen voor loonacties en op allerlei ander terrein. Onze Bondsraad en de
afdelingsbesturen hebben voorts steeds gesloten achter het Hoofdbestuur gestaan,
bij alle acties.
Trouwens, ook de andere Bonden hebben zich niet bepaald tot voortzetting van
„het gewone werk", doch krachtig gestreefd naar verbeteringen en vergroting van
hun ledental. Men heeft ons immers in de socialistische arbeidersbeweging ook
altijd geleerd, dat het één van het ander afhankelijk is l Hierbij komt dan nog, dat
het ideaal van een ongedeelde vakbeweging in onze kring altijd buitengewoon sterk
geleefd heeft en met grote vasthoudendheid immer door al verdedigd was, gezien
de bijzonder zwakke economische positie, waarin de landarbeiders verkeerden.
Intussen willen wij ronduit erkennen, dat wij — tegenwoordige bestuurders —
ook nog meer gereserveerd hadden moeten zijn bij de actie tot overname van
leden van de confessionele Bonden. Hiertegenover staat o.a. als positieve bijdrage
de torpedering door één onzer van het misselijke „generaal pardon" van Wouden-
berg in samenwerking met de ambtenaren van het Rijksarbeidsbureau.
In het kader van ons werk voor de belangen van onze mensen mag ook wat
duidelijker, dan de Raad deed, tot uitdrukking komen het feit, dat wij — toen de
Duitse vertegenwoordigers in de Gewestelijke Arbeidsbureaux eenvoudig stop-
zetting eisten van iedere werklozenuitkering, omdat de leden naar Duitsland
moesten (zelfs als zij maar zeer tijdelijk door weersgesteldheid niet konden werken)
— hardnekkig met uitkering doorgingen, ondanks zware bedreigingen van som-
migen onzer persoonlijk.



Het belangrijkste punt in dit geding acht de Ersraad dan ook de kwestie van een
deel van de maandrapporten, die door onzen toenmaligen secretaris aan het
N.V.V, werden uitgebracht. Wij willen ons daarbij in ons verdere betoog dan ook
aansluiten. Deze rapporten hebben — voor zover gebleken is — vcror niemand
gevolgen gehad. Maar dat had ook anders kunnen zijn, hoewel overwogen mag
worden, dat in die tijd de vervolgingswoede van de Duitsers nog niet tot
ontplooiing was gekomen. Wij zijn er stellig van overtuigd, dat noch bij Akkerman,
noch bij degenen, die aan zijn verzoeken om gegevens voldeden, voorzat het
uitleveren aan de Duitsers van bepaalde personen, doch wel verweer tegen
benadeling o( achterstelling van organisatie en leden. Hiermede willen wij niet
geacht worden deze handelingen te verdedigen, doch voor iederen rechter be-
horen de motieven tot de daden een belangrijk punt van overweging uit te maken.
Nu gaat het verder over het aandeel, dat de huidige bestuurders in deze zaak
hadden. Allereerst mogen wij vaststellen, dat geen onzer gegevens voor deze
rapporten verstrekt heeft. De Ereraad haalt uit de notulen van de Hoofdbestuurs-
vergadering aan, dat Akkerman mededeelde, dat hij van enkele collega's reeds
uitvoerige rapporten ontving, ten dienste van zijn maandrapport, maar dat sloeg
dan niet op de bestuurders, die thans nog in functie zijn (7 bestuurders zijn niet
teruggekeerd).
In het rapport van de Ereraad lezen wij voorts : „Al deze rapporten en circulaires
werden in afschrift aan alle Hoofd- en Districtsbestuurders medegedeeld, doch
voor zover gebleken is, is niemand daartegen opgekomen. Wel is het mogelijk,
dat sommige bestuurders het inzenden van de hier bedoelde gegevans minder
hebben bevorderd dan anderen". Echter, van ONS heeft niemand het inzenden
van gegevens als de gewraakte bevorderd. Wat de afschriften aangaat, die moeten
er geweest zijn, want hoe Sinterniklaas anders over deze rapporten zou kunnen
beschikken, kunnen wij niet verklaren. Maar wij kunnen wel nadrukkelijk ver-
klaren, dat wij ze niet gehad hebben. Dat het N.V.V.' maandrapporten vroeg en dat
Akkerman daaraan voldeed, was ons bekend. Dat blijkt ook trouwens, uit wat de
notulen van de Hoofdbestuursvergadering er van zeggen. Maar dat Akkerman
ZULKE feiten in sommige van die rapporten verwerkte, was ons niet bekend.
Vandaar, dat daartegen ook geen bezwaar kon worden gemaakt. Ook hier zullen
de verhoudingen en de geschiedenis Akkerman parten hebben gespeeld. In talloze
plaatsen werd onze organisatie altijd reeds bestreden en tegengewerkt en veel-
vuldig moesten wij ook vóór de oorlog vechten tegen uitsluiting of achterstelling
van onze leden. Voorts is misschien een verklaring (hoewel geen vergoelijking)
de scherpe verhouding, waarin Akkerman, los van de bezettingstoestanden, stond
tegenover de confessionele beweging.
Intensief overleg inzake de uitvoering van de besluiten was er bij ons niet.
Enerzijds door het zeer omvangrijke werk, dat door een te klein aantal bestuurders
moest worden verricht, anderzijds doordat het geestelijk contact steeds meer ver-
loren ging, als gevolg van de bezwaren, die bij den een na den ander rezen tegen
de loop van zaken. De toenmalige voorzitter, die zeer sterk domineerde, was voor
deze bezwaarden niet ontvankelijk, zodat van een gezamenlijke houding van hen
tegen datgene, wat zij niet wilden, gewoonlijk niets terecht kwam. Hij richiie juist
zijn tactiek op voorkoming van discussie over die bezwaren en men kwam steeds
mesr in de stemming van : het helpt toch niets. Voorts was van niet geringe invloed
het feit, dat Bax al direct naar de „nieuwe richting" overging, waardoor de meesten
zich lieten terughouden o:n in de Hoofdbestuursvergaderingen hun mening vrijuit
ten beste te geven.
Wat de Ereraad bedoelt met de mededeling, „dat de verhouding tussen Hilgenga
en Portegies we! langzamerhand moeilijker werd, maar dat laatstgenoemde echter
niet tot een principiële afwijzing van het hier gevolgde beleid kon komen", weten
wij niet precies. Maar er waren tussen deze beide bestuurders herhaaldelijk zeer
scherpe conflicten, waarbij Hilgenga meer dan eens Portegies heeft uitgenodigd dan
maar alleen ontslag te nemen. Portegies heeft reeds in Februari of Maart 1941
— toen de bestuurdersbonden werden opgeheven en de z.g.n. districten werden



ingevoerd, die zoveel mogelijk onder leiding van vrienden van de „nieuwe orde"
kwamen, terwijl de bondscontributie in plaats van naar de bondskantoren, naar deze
districten moest worden gezonden — in een vergadering van het Hoofdbestuur het
voorstel gedaan gezamenlijk ontslag te nemen. Onder sterke bestrijding van den
voorzitter, kreeg dit voorstel toen geen meerderheid. Portegies heeft tenslotte in de
H.B.-vergadering van 25 Maart 1942 definitief zijn ontslag ingediend, vergezeld van
een uitvoerige en zeer positieve toelichting. (Toen hij de volgende dag daarvan in
Amsterdam mededeling deed aan Vermeulen en Ponstein, verzochten die hem met
het indienen van ontslag bij Woudenberg nog even te wachten, omdat de instelling
van het Arbeidsfront binnenkort te wachten was en het goed zou zijn, dat zoveel
mogelijk collectief ontslag genomen werd).
Volgens het rapport kondigden Akkerman, Portegies, Lageveen, Pietersen en
Van der Wielen in de H.B.-vergadering van 24 April 1942 aan, dat zij bij de
komst van het Arbeidsfront hun ontslag „dachten te nemen".
Zo is het niet. Wij dachten er niet aan, NOG LANGER TE BLIJVEN
VOORTWERKEN. En naast Akkerman en Portegies, die reeds eerder hun
besluit genomen hadden, deden nu Lageveen, v. d. Wielen en Pietersen kort en
goed mededeling van hun besluit in dezelfde richting, waarvan ook geen duim-
breed werd afgeweken in de discussie, die volgde met de overigen, die een ander
standpunt innamen.
De Ereraad rapporteert verder, dat Akkerman, Portegies, Van der Wielen, Pietersen
en Tiggelaar (Lageveen wordt hierbij vergeten) „na de bevrijding" de weder-
opbouw der organisatie ter hand namen. Dat is niet juist. Wij zijn al heel spoedig
na de instelling van het N.A.F, met het illegale werk begonnen. Zulks ook in
nauw en voortdurend contact met den voorzitter van het N.V.V., terwijl de z.g.n.
voorzittersvergaderingen van het N.V.V. namens ons door Portegies werden
bijgewoond.
Toen één onzer in zijn tijdelijke werkkring op een gegeven ogenblik voor het feit
kwam te staan, dat men hem geen verlof meer wilde verlenen voor hele of halve
dagen, in verband met zijn illegale werkzaamheden, vroeg hij ontslag, waarna
het conflict weer werd bijgelegd en het noodzakelijke verlof verleend werd,
waarmee wij willen laten uitkomen, welke betekenis onzerzijds gehecht werd aan
dit werk en dat dus deze passage in het rapport van de Ereraad onvolledig is.
Deze hele uitspraak vinden wij trouwens onbegrijpelijk ook in vergelijking met
andere beslissingen van deze Raad.

Niemand van de thans nog fungerende bestuurders heeft ooit MET EEN WOORD,

MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DE Z.G.N. NIEUWE ORDE VERDEDIGD
OF VERGOELIJKT.

Niemand onzer is IN DUITSLAND GEWEEST OF HEEFT VOOR DE RADIO
GESPROKEN IN BEZETTINGSTIJD.
Niemand onzer is COMMISSARIS GEWEEST VAN EEN VAN DÉ CONFES-
SIONELE BONDEN.
Niemand onzer heeft MET EEN N.S.B.-ER OP EEN PODIUM GESTAAN.

Aan het onzerzijds verrichte illegale werk, naast dat van het vakbewegingswerk,
schenkt de Ereraad niet de minste aandacht. Wel deed hij dat in ruime mate
voor anderen.
Het lijkt ons wel van belang voorts nog op te merken, dat er tussen ons en de
bestuurders van de confessionele landarbeidersbonden een goede verstandhouding
bestaat, zowel organisatorisch als persoonlijk.
Misschien hadden wij ons bij de Ereraad meer moeten verweren en was er onzer-
zijds wat te veel reserve. Maar men vergete niet, dat de beschuldigingen
u i t s l u i t e n d kwamen van Sinterniklaas, die tot het einde bij het N.A.F, was



gebleven en die daarbij beschuldigingen deed, welke kant noch wal raakten.
Een man, die — terwijl hij alles in beweging zette om weer bij ons in bezoldigde
dienst te komen — alvast probeerde bij de Eenheidsvakbeweging onderdak te
komen. De overgrote meerderheid van de vergadering van onze Bondsraad was
maar weinig geneigd nog verder aandacht aan zijn kwistig rondgezonden
schrifturen te schenken. Voorts waren wij sterk overtuigd, dat ons college ge-
zuiverd was, nadat vijf districtsbestuurders en twee D.B.-leden niet meer waren
teruggekeerd. Vooral het belasten van deze twee laatstgenoemden — die zeer
grote verdiensten voor onze organisatie hadden gehad EN DIE TOCH REEDS
WAREN HEENGEGAAN - lag óns heel moeilijk.
En nu concludeert de Ereraad, dat geen van de nog overgebleven bestuurders
in aanmerking behoort te komen voor het bekleden van enige bestuursfunctie in
de Vakbeweging. Hoewel de Raad zich bewust is „dat zijn uitspraak voor de
Landarbeidersbond ernstige moeilijkheden zal medebrengen".
Ja, allicht l Immers zou het opvolgen van dit advies de consequentie medebrengen,
dat de Landarbeidersbond in één keer zonder Hoofdbestuur en dus stuurloos
kwam te staan. Naast deze bestuurders zijn er alleen maar een aantal na Mei 1945
aangestelde assistent-bestuurders en een sinds twee maanden in dienst getreden
waarnemende secretaris.
Tenslotte acht de Raad deze zaak „verreweg de ernstigste" va'n die, welke hem
tot nu toe zijn voorgelegd.
WIJ GELOVEN DAAR NIETS VAN.
Hier is sprake van een meer dan schromelijke overdrijving. Het loopt inderdaad
over ernstige feiten. Maar degenen, die deze feiten bedreven of bevorderden en
steunden, zijn reeds weg. Zij zijn de Raad — laten wij zeggen — ontglipt. Moet
dan nu maar de rest vallen onder de bijl van den scherprechter, omdat zij deze
feiten niet verhinderd hebben? Wij geloven, dat wij er weinig kans voor gehad
hebben. Wij vinden zelf onze fout, dat wij niet genoeg hebben doorgezet, telkens
als wij ons bezwaard gevoelden en vooral dat wij ieder afzonderlijk handelden,
in plaats van ons gezamenlijk te laten gelden. Maar deze t e k o r t k o m i n g
staat toch in geen enkele verhouding tot de conclusie van de Ereraad.
Een aardige noot in deze zaak is wel, dat de Ereraad nu met zijn uitspraak de
figuur schept, dat Hilgenga, Akkerman, Bax, Singer en van Driel wél in aanmerking
kunnen komen „voor het bekleden van enige bestuursfunctie in de Vakbeweging".
Immers worden uit deze groep alleen Sinterniklaas en Ham buitengesloten.
Wij zullen het volledige document van de Ereraad met dit verweer sturen aan
de leden van de Bondsraad, aan al onze afdelingen, voorts aan het N.V.V. en de
aangesloten bonden.
Bondsraad en Congres komen respectievelijk 10 Januari en 31 Januari-1 Februari
a.s. bijeen.
'Wij zullen rustig de beslissing van de hoogste instantie in deze - het Congres -
afwachten en in ieder geval tot zo lang onze plicht doen.

C. J. PORTEGIES,
J. LAGEVEEN,
H. VAN DER WIELEN,
J. PIETERSEN,

Utrecht, December 1945.




