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TER INLEIDING.
Nu de door het N.V.V. ingestelde Ereraad met het voornaamste deel van zijn
arbeid gereed is -- alleen wat minder belangrijke gevallen moeten nog
behandeld worden door gewestelijke subcommissies — wordt het gewenst
geoordeeld de door de Ereraad zelf gegeven uitspraken gebundeld uit te
geven. Wie er belang in stelt, vindt aldus de gelegenheid de lijn na te gaan,
welke in deze uitspraken gevolgd is.
Ei' zullen er ongetwijfeld zijn, die vinden, dat de Ereraad te slap is geweest.
De opvatting is zelfs verdedigd, dat alle bestuurders maar moeten verdwijnen,
omdat het onjuist was, dat zij na het optreden van Woudenberg als com-
missaris van het N.V.V. niet onmiddellijk hun ontslag hebben genomen. Ook
de Ereraad staat blijkens zijn uitspraak in de zaak van de Vereniging van
Spoor- en Tramwegpersoneel op het standpunt, dat het de voorkeur zou
nebben, verdiend, wanneer aldus ware gehandeld. De zaak is echter niet, óf
men meent, dat in een bepaalde situatie onjuist gehandeld is. De Ereraad
had te beoordelen, of het gevoerde beleid dusdanige tekortkomingen ver-
toont of blijk geeft van een zó verkeerde mentaliteit, dat handhaving van
de bestuurders niet mogelijk is.
Het uitspreken van een dergelijk oordeel is niet zo eenvoudig als het menig-
een lijkt. Er wordt zo gemakkelijk b.v. een vergelijking gemaakt tussen de
houding van het S.D.A.P.-bestuur en die van de bestuurders der moderne
vakbeweging. Een dergelijke vergelijking is echter onbillijk. Er was voor de
E.D.A.P. geen enkel motief, dat haar voortbestaan onder Rost van Tonningen
kon rechtvaardigen. Voor de vakbeweging lag het iets anders. Een plotseling
wegvallen van de gehele vakbeweging zou grote verwarring hebben veroor-
zaakt. De arbeiders hadden zich beroofd gezien van hun steun en zouden
nch bedreigd hebben gevoeld in hun materiële belangen. De meeste bestuur-
ders hebben het zó aangevoeld, dat zij hun leden in deze moeilijke omstan-
digheden niet in de steek mochten laten. Men kan dit standpunt onjuist
achten, men heeft niet het recht het te verklaren uit lafheid. Het is de
Ereraad n.l. gebleken, dat in Augustus 1940 nog de bestuurders zonder veel
gevaar voor henzelf hadden kunnen aftreden. Zij hebben vrijwel zonder
uitzondering van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Een overweging
daarbij was ook, dat getracht moest worden, zo enigszins mogelijk,. het
apparaat met het vermogen en de instellingen van de vakvereniging in
stand te houden, in de eerste plaats omdat men het niet uitgesloten achtte
zelfs onder deze omstandigheden toch nog het een en ander voor de arbeiders
te bereiken, in welke opvatting men door het zoet gefluit van den Düitsen
vogelaar gesterkt werd, in de tweede plaats omdat men er een groot belang
in zag bij het einde van de oorlog, die mogelijk gepaard zou gaan met
ernstige sociale strubbelingen, gereed te staan. Men liet zich daarbij leiden
dooï de in die tijd veel voorkomende opvatting, dat Duitsland, als het er
niet in slaagde Engeland op korte termijn op de knieën te krijgen, door
grondstoffengebrek de oorlog niet meer zo heel lang zou kunnen volhouden.
En in vakverenigingskringen leefde de hoop, dat het wel zou lukken de zaak
zo lang te rekken.
Nogmaals, het gaat er niet om of men dit standpunt juist acht, de vraag
is alleen, of dit verkeerde inzicht, dat blijkbaar, aangezien van een massale
leden-uittocht geen sprake was, door de grote meerderheid der leden gedeeld
werd, zó zwaar moet worden aangerekend, dat zij, die het aanhingen, nu
de woestijn moeten worden ingejaagd.
Het is evenmin billijk de besturen van de katholieke en de christelijke vak-
beweging als lichtend voorbeeld aan de moderne vakbeweging voor ogen te
stellen. Want deze besturen hebben zich kennelijk door soortgelijke motieven
laten leiden als de bestuurders van de bij het N.V.V. aangesloten vakbonden.



Zij zijn wel niet onder het commissariaat van Woudenberg geplaatst, maar
is het zoveel minder erg, dat de katholieke en christelijke vakcentralen
zich het toezicht van een Duitsen nazi hebben laten welgevallen? En het
moge waar zijn, dat de katholieken en christelijken er onmiddellijk een eind
aan hebben gemaakt, toen zij gedwongen werden tot fusie met het N.V.V.,
niet minder waar is het ook, dat het N.V.V. zijn standpunt wist te bepalen,
toen voor hém het psychologisch moment gekomen was, toen n.l. de instel-
ling van het N.A.F, werd gedecreteerd. De illegale bestuurdersgroep uit
N.V.V.-kringen, waarover in verschillende uitspraken gesproken wordt, zat
reeds lang op een dergelijk psychologisch moment te wachten. Zij wilde
het risico ontgaan, dat het weglopen van de bestuurders niet door de leden
gevolgd zou worden, omdat daarmede de leden aan N.S.B.-leiding zouden
zijn prijs gegeven. Dat het moment juist gekozen was, bleek uit het massale
bedanken zowel van bestuurders als leden op l Mei 1942. Daaruit bleek
tevens, dat men de geest in de moderne vakbeweging, niettegenstaande
alle moeilijkheden, toch gezond had weten te houden.
Eenmaal dit uitgangspunt aanvaard hebbende, stond de Ereraad voor de
opgaaf in elk concreet geval, dat hem werd voorgelegd, uit te maken, of
door bepaalde gedragingen van vroegere functionarissen of leden van de
moderne of neutrale vakbeweging in de bezettingstijd de beginselen, de
doelstellingen of de eer van de vakbeweging, waartoe zij behoorden, waren
geschaad.
De Ereraad heeft zich daarbij, overeenkomstig de door vrijwel alle zuive-
ringscommissies gevolgde gedragslijn, op het standpunt gesteld, dat niet
elke gedraging op zichzelf moest worden beoordeeld, maar dat deze gezien
moest worden in het kader van het gehele beleid. Het maakt ta.v. een groot
verschil, of een concessie werd gedaan uit vrees, dan wel uit overweging,
dat zij noodzakelijk was om een verzetsactie beter te kunnen voeren. In het
laatste geval kan men desnoods van mening verschillen, maar behoeft aan
de goede gezindheid niet getwijfeld te worden. In het eerste geval is er
eenvoudig geen excuus.
De Ereraad heeft zijn uitspraken naar beste weten en gedragen door het
besef van de grote verantwoordelijkheid, welke op hem rustte, gegeven.
Niet ieder is het met de uitspraken eens. Wie had ook anders verwacht?
Men staat hier voor zulke subtiele gevallen, dat uitspraken, die een ieder
bevredigen, wel uitgesloten zijn. De Ereraad schaamt zich niet te bekennen,
dat hij in enkele gevallen moeilijk tot een beslissing is kunnen komen; het
blijkt wel uit de voorzichtige formulering, welke in die gevallen gekozen is.
Overigens vindt de Raad troost in de overweging, dat van de ene zijde zijn
oordeel te zacht, van andere zijde bepaalde uitspraken te hard worden
geacht. Daarin ligt een aanwijzing, dat hij het juiste midden heeft weten
te vinden.
Amsterdam, 30 Nov. 1945.
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Centrale Bond van Transportarbeiders

De ereraad voor de zuivering van het Nederlands Verbond van Vakver-
enigingen heeft op verzoek van

P. R. HARKEMA te SLIEDRECHT
een onderzoek ingesteld naar diens gedragingen gedurende de bezetting.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting van
Zaterdag 21 Juli 1945, alwaar verschenen waren als partijen:
P. R. Harkema te Sliedrecht, en
het Hoofdbestuur van de Centrale Bond van Transportarbeiders, gevestigd
te Rotterdam, vertegenwoordigd door de bestuurders R. Laan en T.
Smeding.
Uit de stukken en het ter zitting verhandelde is de Raad het navolgende
getaleken.
P. R. Harkema was in 1940 bezoldigd afdelingsbestuurder van de Centrale
Bond van Transportarbeiders voor Sliedrecht.
Genoemde Bond bezat daar een belangrijke afdeling, voor een groot deel
bestaande uit taaggerwerkers. De omstandigheden van het bedrijf brengen
mede, dat deze lieden vaak lange tijd op hun schepen wegblijven. Hun
enige aanraking met het organisatieleven is dan een bezoek aan het af-
delingskantoor tijdens korte perioden van verblijf aan wal. Dit heeft ten
gevolge, dat een afdelingsbestuurder als Harkema onwillekeurig een cen-
trale positie gaat bekleden in het organisatieleven van zulk een plaats.
De veranderingen in het Nederlandse vakverenigingswezen na de capitu-
latie deden hun uitwerking in Sliedrecht niet krachtig gevoelen.
Natuurlijk was men op de hoogte van de instelling van het commissariaat-
Woudenberg en wat daarop volgde, maar in de dagelijkse gang van zaken
bij de Sliedrechtse afdeling van de Transportarbeiderstaond kwam practisch
geen verandering. Van de centrale leiding van de Bond kwamen geen in-
structies, welke houding men tegenover „de nieuwe tijd" zou aannemen.
Het Dagelijks Bestuur van de Bond bestond al spoedig uit een N.S.B.-er,
Van der Laan, Sormani en Ratte, die zich geheel in nationaal-socialistische
richting ontwikkelden, en T. Smeding. Déze laatste alleen was niet in staat
tegen te gaan, dat het Bondsbestuur een sterk nationaal-socialistische
koers ging varen, en het is de Raad niet gebleken, dat hij krachtige
pogingen deed om afdelingsbestuurders, met wie daarover moeilijkheden
ontstonden, aan te vuren en te steunen.
In September 1941 werd Harkema door het Hoofdbestuur ter verantwoor-
ding geroepen wegens een fel anti-Duitse speech, door hem in de gemeente-
raad van Sliedrecht gehouden.
Op 27 November 1941 was Harkema aanwezig op een door de Centrale Bond
van Transportarbeiders uitgeschreven bijeenkomst, waar Ratte een inlei-
ding hield over de taak der vakbeweging in het huidige tijdsbestek. Daar
werd. in tegenwoordigheid van het gehele Dagelijkse Bestuur, uiteengezet,
dat de moderne oorlogvoering nu eenmaal medebracht, dat de bezetter
zijn ideologie in het bezette gebied propageert en dat enig verzet hiertegen
doelloos is.
In de hier behandelde periode 1940—1942 kwam Harkema regelmatig in
aanraking met den N.S.B.-er Van der Laan, die door Woudenberg tot
taondsbestuurder was benoemd en die als zodanig belast was met de
leiding van de vakgroep Baggerwerken. Aangezien de afdeling Sliedrecht
voor een belangrijk deel uit baggerwerkers bestond, ligt het voor de hand,
dat dit contact vrij intensief was.
Van de zijde van het Bondsbestuur is beweerd, dat tussen Harkema en
Van der Laan een tamelijk vriendschappelijke verhouding bestond, maar



tegenover de ontkenning van Harkema is dit feit niet komen vast te
staan.
Ook wat het contact met den door Woudenberg ontslagen bestuurder Laan
betreft, staan de beweringen van partijen tegenover elkaar. Het schijnt,
dat de verstandhouding aanvankelijk vrij intensief is geweest, maar latei-
verflauwde.
Half April 1942 belegde Smeding een bijeenkomst met een aantal bezoldigde
bestuurders, die ten doel had te besluiten en bloc af te treden bij de
stichting van Het Nederlandse Arbeidsfront op l Mei 1942.
Harkema maakte op deze vergadering voorbehoud ten aanzien "van zijn
houding. Volgens zijn eigen verklaring zou hij hebben gezegd: „dat ik
van het N.A.F. niets afwist, dat ik er weliswaar weinig goeds van ver-
wachtte, doch dat al de misère na Juli 1940 een gevolg was van het aan-
vaarden van den N.S.B.-er Woudenberg als commissaris van het N.V.V
dat ik even de komst van het N.A.F, wilde afwachten en dat ik daarna mijn
houding zou bepalen." Aangezien het tegendeel niet gebleken is, wil de
Raad deze lezing van het voorgevallene als juist aanvaarden.
Onmiddellijk na de komst van het Arbeidsfront op l Mei 1942 trachtte
de plaatselijke vertegenwoordiger daarvan, de N.S.B.-er A. Leeuwestein, de
leiding van de afdeling in handen te nemen. Harkema vond daarin aan-
leiding om op 11 Mei zijn ontslag te vragen. De centrale leiding van het
N.A.F, dekte het optreden van Leeuwestein echter niet en verlangde, dat
het werk op de gewone wijze zou worden voortgezet.
In overeenstemming met het afdelingsbestuur besloot Harkema daarop
in te gaan.
De werkzaamheden gingen op de oude voet voort.
Zij werden zelfs uitgebreid, doordat een collectief contract voor het zand-
en grindbedrijf tot stand was gekomen. Met het oog daarop werd Harkema
benoemd tot Landelijk Leider van de vakgroep Baggerwerkeii en de af-
delingsbestuurder B. A. Bons kwam naast hem in bezoldigde dienst van
het N.A.F.
Deze reorganisatie is in het afdelingsbestuur besproken. In hoeverre het
besluit van Bons, om de functie te aanvaarden, onder Harkema's invloed
is genomen, is niet komen vast te staan. Uiteraard zal hij het hem niet
hebben ontraden.
Na het fusilleren van vijf gijzelaars op 15 Augustus 1942 nam Harkema zijn
ontslag uit de dienst van het N.A.F., dat hem verleend werd met ingang
van. l September 1942.
Vervolgens voorzag hij gedurende de verdere oorlogsjaren met verschillende
werkzaamheden in zijn onderhoud.
In 1944 zat hij vier maanden in gevangenis en concentratiekamp. Hij
schreef een aantal artikelen in een illegaal blad, „De Vrijheid", o.a. één
over „De vakbeweging na de oorlog", waarin hij het behoud van de onge-
deelde organisatievorm van het N.A.F, bepleit.
Op 13 Mei 1945 deelden de hoofdbestuurders van de Centrale Bond van
Transportarbeiders, Laan en Smeding, hem mede, dat hij niet in dienst
van de Bond kon terugkeren. Naar aanleiding daarvan wendde hij zich
tot de Ereraad. Bovendien schreef hij een brochure „Tegen Eerroof, Wille-
keur en Rechtsverkrachting", waarvan de inhoud overeenstemt met zijn
voor de Raad gevoerd verweer.
Het aftreden van Harkema werd voorts besproken in een vergadering van
de afdeling Slie'drecht van de Centrale Bond van Transportarbeiders, tot
welke vergadering Harkema echter niet was uitgenodigd.

Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het na-
volgende overwogen.
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De Raad veroordeelt het feit, dat Harkema bij de stichting van Het
Nederlandse Arbeidsfront op l Mei 1942, toen de overgrote meerderheid
van de bestuurders der niet-confessionele vakbeweging de uiterste grens
van concessies bereikt achtte, zich niet zonder voorbehoud bij dit stand-
punt heeft aangesloten.
Harkema heeft zich in de vier maanden van zijn bestuurderschap onder
het N.A.F, niet beperkt tot zuivere afwikkeling van lopende zaken, maar
hij heeft zijn functie actief uitgeoefend. De Raad laat in het midden,
in hoeverre hij bijzondere aandrang op B. A. Bons heeft uitgeoefend om
een bezoldigde functie te aanvaarden. In elk geval is de aanwijzing van
Bons geschied in het afdelingsbestuur, waarvan Harkema deel uitmaakte
en waarin hij een leidende positie innam.
Dit laatste is voor de Raad ook aanleiding, om Harkema's verweer, dat hij
tot voortzetting der werkzaamheden besloot in overeenstemming met het
afdelingsbestuur, te verwerpen. Harkema bekleedde een centrale plaats
in het organisatieleven van Sliedrecht, hetgeen hem een grote verantwoor-
delijkheid oplegde, die hij, naar de Raad meent.te mogen aannemen, ten
volle in staat was te dragen.
Zijn tweede verdediging — alles zou een gevolg zijn van het aanvaarden
van het commissariaat-Woudenberg — komt de Raad evenmin juist voor.
Hoe men ook over dit besluit zelf moge denken, in elk geval mocht van
een man in Harkema's positie een zelfstandig .oordeel worden .verwacht,
niet een blindelings voortgaan op de eenmaal ingeslagen, naar zijn mening
dan toch verkeerde, weg.
De Raad wenst er op te wijzen, dat het aanvaarden van een op zichzelf
onjuiste gedragslijn niet op verwerpelijke motieven behoeft te berusten,
integendeel in dit geval klaarblijkelijk te verklaren is uit de wil, tot het
uiterste aan de mogelijkheid voor voortzetting van het vakbewegingswerk
vast te houden, maar dat er ook aan het volgen van zulk een gedragslijn
toch uiteindelijke grenzen moeten worden gesteld. Toen de overgrote
meerderheid van de bestuurders der vakverenigingen meende, de mede-
werking te moeten beëindigen, was er zeker voor een tegenstander van die
medewerking alle reden dat voorbeeld te volgen Het schijnt de Raad
Inderdaad aannemelijk, dat Harkema's houding niet zonder invloed ge-
bleven is op die van de Sliedrechtse arbeiders en andere gemeentenaren,
al zou het zonder twijfel onbillijk zijn, het grote ledental van het N.A.F,
uitsluitend of zelfs in hoofdzaak aan hem toe te schrijven. In een andere
zaak is de Raad gebleken, dat een bode, wiens positie en persoonlijkheid
hem veel geringer verantwoordelijkheid oplegden dan aan Harkema en
over wien de Raad dan ook een ander oordeel zal uitspreken, voornamelijk
ónder invloed van Harkema zijn werkzaamheden voor het N.A.F, is blijven
voortzetten.

Hoewel de Ra'ad dus Harkema's aanblijven veroordeelt en de daarvoor
aangevoerde gronden verwerpt, verliest hij niet uit het oog, dat zeer
belangrijke verzachtende omstandigheden zijn aan te voeren. De Raad
stelt voorop, dat hij Harkema's goede trouw buiten twijfel acht. De Raad
is van oordeel, dat niet eigen belangen, maar uitsluitend die van de Bond
en van de Sliedrechtse arbeidersbeweging zijn houding hebben bepaald. Het
schijnt de Raad toe, dat Harkema, die de belangen gedurende vele jaren
op een vrijwel geïsoleerde post met hartstocht had gediend, ten slotte die
plaatselijke en bijzondere aangelegenheden een te grote plaats is gaan toe-
kennen tegenover het algemene vaktaewegings- en nationale belang.
Het feit, dat hij reeds spoedig daarna op zijn dwaling terugkwam, toen
een opzienbare gebeurtenis — het fusilleren der vijf gijzelaars — plotseling
een hel licht wierp op dingen, die belangrijker waren dan de vakgroep



Baggerwerken en de afdeling Sliedrecht van de Transportarbeidersbond,
pleit in zijn voordeel.
De Raad is voorts van oordeel, dat een belangrijke mate van mede-ver-
antwoordelijkheid rust op het Hoofdbestuur van de Centrale Bond van
Transportarbeiders. Toen na de benoeming van H. J. Woudenberg tot com-
missaris van het N.V.V. de besturen besloten hun functies te blijven waar-
nemen, vloeide daaruit de taak voort de nazificering van boven af, die
verwacht kon worden en ook kwam, zo veel en zo eensgezind mogelijk tegen
te werken. De Hoofdbesturen dienden hun afdelingsbestuurders in de on-
vermijdelijke conflicten aan te sporen, te steunen en te instrueren.
In de Centrale Bond van Transportarbeiders was daarvan geen sprake,
zonder twijfel vooral ten gevolge van het feit, dat in het Dagelijks Bestuur
al spoedig het nationaal-socialistisch element de overhand had. Zonder
derhalve voor het ogenblik een oordeel uit te spreken over bepaalde be-
stuurders, stelt de Raad het feit vast, dat de Bond als zodanig in gebreke
bleef de noodzakelijke leiding te geven.
De Raad zou het onbillijk achten, met deze omstandigheid bij de beoor-
deling van Harkema's gedragingen niet in ruime mate rekening te houden.
De Raad spreekt op grond van bovenstaande overwegingen als zijn oordeel
uit, dat P. R. Harkema door zijn gedragingen gedurende de bezetting de
eer, de doelstellingen en de beginselen der vakbeweging, waartoe hij be-
hoorde, wel heeft geschaad, doch dat de zuiverheid van zijn bedoelingen,
niet behoeft te worden betwijfeld, en dat bij de beoordeling van zijn
handelwijze rekening moet worden gehouden met de ongunstige omstan-
digheden, in de Centrale Bond van Transportarbeiders ontstaan. De Raad
verbindt daaraan het advies aan de Centrale Bond van Transportarbeiders,
P. R. Harkema voorlopig niet weer in zijn vroegere functie van bezoldigd
bestuurder voor de afdeling Sliedrecht te herstellen, doch hem te zijner
tijd, wanneer de omstandigheden zulks mogelijk zullen maken, wel weer
in een vergelijkbare functie in dienst van de Bond te stellen, en hem,
zolang zulks niet wenselijk zal worden geacht, een financiële tegemoet-
koming ten laste van de bondskas toe te kennen.
De Raad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden
aan P. R. Harkema te Sliedrecht, aan het Hoofdbestuur van de Centrale
Bond van Transportarbeiders, en aan het Bestuur van het N.V.V., en
daarvan mededeling te laten doen aan de pers
Deze uitspraak is gedaan op 22 Juli 1945 door Mr. Dr. J. In 't Veld, voor-
zitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, C. Lammers, G. van
der Houven, H. van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij de behandeling
der zaak in de Ereraad hebben zitting gehad, in tegenwoordigheid van
Mr. J. Mannoury als secretaris.

(w.g.) J. IN 'T VELD, Voorzitter.
(w.g.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsverv. Voorzitter.
(W.g.) G. VAN DER HOUVEN \
(w.g.) H. VAN ASSELT (
(W.g.) C. A. F. LAMMERS f
(w.g.) H. LEEUW )
(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris.

Centrale Bond van Transportarbeiders
De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakvereni-
gingen heeft op diens verzoek een onderzoek ingesteld naar de gedragingen
van

A. B. MIJNSTER te SLIEDRECHT
gedurende de bezetting.
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Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting van
Zaterdag 21 Juli 1945, alwaar verschenen waren als partijen:

A. B. Mijnster te Sliedrecht en
het Hoofdbestuur van de Centrale Bond van Transportarbeiders, gevestigd
te Rotterdam, vertegenwoordigd door de bestuurders R. Laan en T.
Smeding.

Uit de stukken en het ter zitting verhandelde is de Raad het navolgende
gebleken.
A. B. Mijnster was in 1940 sinds 21 jaar bode bij de afdeling Sliedrecht van
de Centrale Bond van Transportarbeiders, tevens afdelingspenningmeester.
Omstreeks l Mei 1942 werd hij aan zijn woning bezocht door twee perso-
nen, die hem vroegen of hij bereid was dezelfde werkzaamheden voor Het
Nederlandse Arbeidsfront te blijven vervullen. Hij heeft geantwoord, dat
hij daartoe bereid was, want dat het zijn broodwinning was.
De volgende dag heeft hij niettemin de zaak besproken met den bezoldig-
den bestuurder ter plaatse, P. R. Harkema, die hem verklaarde, dat er
geen bezwaar tegen was te blijven. Zelf bleef genoemde bestuurder op dat
ogenblik ook nog in functie.
A. B. Mijnster is daarop als bode voor het N.A.F, werkzaam geweest en
heeft zelfs nog na de bevrijding, op 7 en 8 Mei 1945, contributie voor die
instelling opgehaald. Hij heeft verklaard, dat hij van mening was, dat alles
toch weer aan het N.V.V. zou overgaan.
Het Hoofdbestuur van de Centrale Bond van Transportarbeiders heeft
vervolgens op 13 Mei 1945 aan A. B. Mijnster medegedeeld, dat hij niet
weer in dienst van de Bond kon worden genomen. Mijnster vond daarin
aanleiding zich tot de Ereraad te wenden.
A. B. Mijnster is thans twee en zestig jaar; enige rechtspositie is niet voor
hem vastgesteld.
Hij is als bode opgevolgd door iemand, die eveneens tot de bevrijding toe
lid van het N.A.F, is geweest.

Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het na-
volgende overwogen.
De Raad keurt het feit, dat A. B. Mijnster bij Het Nederlandse Arbeidsfront
in dienst is getreden, af. Het is niet uitgesloten, dat daarvan ook enige
ongunstige invloed op anderen is uitgegaan.
Gezien evenwel de geringe verantwoordelijkheid, aan Mijnsters positie
verbonden, in verband met de tegenover hem door den afdelingsbetuurder
P. R. Harkema aangenomen houding, en voorts met het oog op Mijnsters
leeftijd, zijn vele dienstjaren en het feit, dat geen enkele rechtspositie
voor hem is vastgesteld, zou de Raad het niet redelijk achten, hem deze
onjuiste handelwijze al te zwaar aan te rekenen.

De Ereraad spreekt op grond van vorenstaande overwegingen als zijn
oordeel uit, dat A. B. Mijnster te Sliedrecht door zijn gedragingen gedu-
rende de bezetting de eer, de doelstellingen en de beginselen van de vak-
beweging, waartoe hij behoorde, tot op zekere hoogte heeft geschaad,
zulks echter niet in die mate, dat er, gezien de bovenvermelde omstandig-
heden, bezwaar tegen behoeft te bestaan, hem in zijn vroegere functie
bij de afdeling Sliedrecht van de Centrale Bond van Transportarbeiders
te herstellen.

De Raad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezen-
den aan A. B. Mijnster te Sliedrecht, aan het Hoofdbestuur van de Cen-
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trale Bond van Transportarbeiders, en aan het Bestuur van het N.V.V.,
en daarvan mededeling te laten doen aan de pers.

Deze uitspraak is gedaan op 22 Juli 1945 door Mr. Dr. J. In 't Veld, voor-
zitter, P. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, C. Lammers, G. van
der Houven, H. van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij de behandeling
der zaak in de Ereraad hebben zitting gehad, in tegenwoordigheid van
Mr. J. Mannoury als secretaris.

(W.g.) J. IN 'T VELD, Voorzitter.
(W.g.) P. S. NOORDHOFF, Plaatsverv. voorzitter.
(W.g.) G. VAN DER HOUVEN. )
(W.g.) H . V A N ASSELT. ' T H
(W.g.) C. A. F. LAMMERS, f Led

(W.g.) H. LEEUW. )
(W.g.) J. MANNOURY, Secretaris.

Algemene Nederlandse Bond van Arbeiders in het Bakkers-,
Chocolade- en Suikerbewerklngsbedrijf

De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakvereni-
gingen heeft op verzoek van

NIC. J. ETMAN te AMSTERDAM

een onderzoek ingesteld naar diens gedragingen gedurende de bezetting.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting van Zater-
dag 21 Juli 1945, alwaar verschenen waren als partijen:

Nic. J. Etman te Amsterdam, en

het Hoofdbestuur van de Algemene Nederlandse Bond van Arbeid(st)ers in
het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf, vertegenwoordigd
door L. Witte, secretaris en W. G. Schrader, penningmeester,

en als getuige:

P. M. van Noorden te Amsterdam.

Uit de stukken en het ter zitting verhandelde is de Raad het navolgende
gebleken.
Nic. J. Etman was in Mei 1940 secretaris van de Algemene Nederlandse
Bond van Arbeid(st)ers in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewer-
kingsbedrijf. Voorzitter was Is. Goudsmit, penningmeester B. Roeg.
Onmiddellijk vóór de capitulatie begaven zij zich gedrieën, vergezeld van
hun vrouwen, tezamen met vele andere personen uit de vakbeweging en
andere kringen, naar IJmuiden, om te trachten nog naar Engeland te
vertrekken. In de verwarring raakten zij elkaar kwijt; Goudsmit en Roeg
slaagden erin, naar Engeland te komen, de overigen bleven achter.
Etman keerde vervolgens in zijn functie terug..
Hij heeft nagelaten, de gezinnen van Goudsmit én Roeg te doen onder-
steunen, hoewel daarvan sprake is geweest.
Enige tijd later besloot H. J. Woudenberg, inmiddels aangesteld tot Com-
missaris van het N.V.V., dat de daarbij aangesloten bonden van Bakkers en
Slagers met ingang van l October 1940 moesten fuseren.
In de kring van de besturen der genoemde bonden werd besloten, aan
Woudenberg een voordracht te doen, waarop als voorzitter van de nieuwe
organisatie voorkwam P. M. van Noorden, bestuurder van de Nederlandse
Bond van Arbeiders in de Slagers- en Aanverwante Bedrijven en als
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secretaris Nic. J. Etman. Op 30 September 1940 kwam Woudenberg's beslis-
sing, volgens welke Etman voorzitter zou worden. Van Noorden vond daarin
aanleiding zijn ontslag te vragen. Etman aanvaardde stilzwijgend de opge-
dragen functie.
Hij werd bij die gelegenheid tevens redacteur van „De Bode". Aanvankelijk
was te dien opzichte aan Woudenberg voorgesteld een tweehoofdige redac-
tie te benoemen, bestaande uit Van Noorden en Etman. Toen Woudenberg
in afwijking van deze voordracht alleen Etman als redacteur benoemde,
nam deze daarmee genoegen en stelde aan Van Noorden voor, medewerker
te worden, hetgeen deze weigerde.
Het beleid van Etman in zijn aldus verkregen dubbele functie ging in
belangrijke mate in nationaal-socialistische richting.
Als voorzitter van de bond sprak hij een grote vergadering in het Rika-
.Hoppertheater toe met het woord „volksgenoten".
Hoewel hij, naar de toenmalige inrichting van het bestuur, voor het gehele
bestuursbeleid verantwoordelijk was, liet hij al wat op slagersaangelegen-
heden betrekking had, geheel over aan een fascistischen medebestuurder
Molenaar, hetgeen tengevolge had, dat herhaaldelijk fascisten werden voor-
gedragen voor bestuursfuncties, waaruit men ze gemakkelijk had kunnen
weren door naar hun antecedenten te informeren. Er bleken namelijk per-
sonen bij te zijn, die te slechter naam en faam bekend stonden.
Als redacteur schreef hij artikelen in het vakblad, waarin grote voldoening
werd uitgesproken over de door den bezetter afgedwongen fusie van de
confessionele organisatie met de bij het N.V.V. aangesloten bonden. Hij
spoorde de leden daarbij aan, in de organisatie te blijven of daarin terug
te keren.
Als zodanige artikelen merkt de Raad aan een artikel in het nummer van
22 Augustus 1941: „De leden van de katholieke en christelijke bonden bij
ons ondergebracht", een artikel in het nummer van 3 October 1941: „Trouw
aan de organisatie", en één in het nummer van 5 September 1941: „De fusie
een feit".
Voorts werden in „De Bode" herhaaldelijk zuiver nationaal-socialistische
artikelen opgenomen, b.v. een boekbespreking „Baljuw Barthold" en een
gedicht van George Kettman Jr. „Om het werk", beiden in het nummer
van 12 Juni 1942.
De Raad heeft geen reden om te twijfelen aan Etmans verklaring dat deze
artikelen buiten zijn voorkennis werden geplaatst, hetgeen echter niet
wegneemt, dat plaatsing geschiedde onder zijn verantwoordelijkheid en,
voor zover getaleken is, zonder protest zijnerzijds.
Op l Mei 1942, bij de stichting van het Nederlandse Arbeidsfront trad Etman
af. Hij bleef echter ten behoeve van de liquidatie van de Bond zijn functie
uitoefenen tot l September 1942.
Later nam hij deel aan enkele besprekingen betreffende de wederoprichting
van de organisatie. Het bestuur van de opnieuw opgerichte Algemene Neder-
landse Bond van Arbeid (st)ers in het Bakkers-, Chocolade- en Suiker-
bewerkingsbedrij f weigerde echter, hem weer in dienst te nemen, in welk
besluit Etman aanleiding vond zich tot de Ereraad te wenden.

Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het navol-
gende overwogen:
De Raad veroordeelt Etman's beleid als redacteur.
Hij acht het in strijd met de democratische beginselen der vakbeweging,
waartoe Etman behoorde, instemming te betuigen met een eenheid, die
slechts door inmenging van den bezetter en ten koste van gewetensdwang
jegens de leden der confessionele organisatie kon worden bereikt. Wanneer
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deze leden de materiële voordelen, die de vakvereniging ook toen nog ver-
mocht te bieden, in de steek lieten, verdiende dit toejuiching. De Raad ziet
zeer wel in, dat onder de toenmalige omstandigheden die toejuiching niet
in een vakblad tot uiting kon komen. Etman echter stelt in zijn artikelen de
trouw aan de organisatie zodanig op de voorgrond, dat daaruit een gebrek
aan waardering spreekt, voor de beginseltrouw, waarvan de leden der con-
fessionele vakvereniging op dat ogenblik blijk gaven.
Ook overigens is Etman als redacteur in bedenkelijke mate tekort geschoten
Hij heeft verklaard, dat herhaaldelijk nationaal-socialistische propaganda
zonder zijn voorkennis werd opgenomen, wanneer er geen kopij genoeg was.
Hij had dit dus gemakkelijk kunnen voorkomen, door voor voldoende kopij
te zorgen, hetgeen toen hij eenmaal de functie van redacteur had aanvaard,
zijn plicht was.
Dat Etman heeft nagelaten de gezinnen van Goudsmit en Roeg te doen
ondersteunen, acht de Raad eveneens scherp af te keuren. De Raad is van
oordeel, dat een kameraadschappelijke houding zou hebben geëist, dat
Etman het initiatief tot zulk een ondersteuning nam, hetzij uit de bonds-
kas, hetzij bij wijze van onderlinge hulp. Tegen dit laatste zou ook de
Bondsraad geen bezwaar hebben kunnen maken, daargelaten nog, of dit
college zijn afwijzende houding bij krachtige pogingen van Etman zou
hebben gehandhaafd, hetgeen de Raad vooralsnog betwijfelt.
In Etmans houding ten aanzien van de functieverdeling in de gefuseerde
bond komt naar de mening van de Raad gebrek aan solidariteit tot uiting.
Van de bestuurders, die onder het commissariaat Woudenberg hun functie
waren blijven uitoefenen, mocht geëist worden, dat zij tegenover de
nationaal-socialisten onvoorwaardelijk aan de onderlinge afspraken zouden
vasthouden.
De Raad wil, daar het tegendeel niet gebleken is, aannemen, dat de afwij-
kingen door Woudenberg van de ingediende voorstellen, geheel buiten be-
ïnvloeding door Etman waren tot stand gekomen. In elk geval echter was
het naar de mening van de raad zijn plicht geweest, op de krachtigste wijze
tegen deze afwijkingen op te komen. Dat daarvoor geen tijd was, acht de
Raad geen argument: een dergelijke benoeming is niet onherroepelijk.
Wél mocht gewicht in de schaal leggen, dat bij aftreden vermoedelijk een
N.S.B.-er, Holtrop, zou zijn benoemd. Indien Etman op die grond meende, de
functie te moeten blijven bezetten, had hij daartoe echter niet mogen be-
sluiten dan na volledige overeenstemming met Van Noorden te hebben
bereikt.
Ten slotte acht de Raad het toespraken van een vergadering met het woord
„Volksgenoten" onder gegeven omstandigheden een bedenkelijke toenade-
ring tot de nationaal-socialistische terminologie.

De Ereraad spreekt op grond van vorenstaande overwegingen als zijn oor-
deel uit, dat Nic. J. Etman te Amsterdam door zijn gedragingen gedurende
de bezetting de eer, de doelstellingen en de beginselen van de vakbeweging,
waartoe hij behoorde, in belangrijke mate heeft geschaad.
De Raad verbindt daaraan het advies aan de Algemene Nederlandse Bond
van Arbeid(st)ers in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerklngbedrijf,
Nic. J. Etman niet wederom in enige functie bij die Bond te benoemen.

De Raad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toekomen
aan Nic. J. Etman te Amsterdam, aan het Hoofdbestuur van de Algemene
Nederlandse Bond van Arbeid (st)ers in het Bakkers-, Chocolade- en Suiker-
bewerkingbedrij f, en aan het Bestuur van het N.V.V., en daarvan mede-
deling te laten doen aan de pers.
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Deze uitspraak is gedaan op 22 Juli 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld, voorzitter,
P. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, C. Lammers, G. van der
Houven, H. van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij' de behandeling der
zaak in de Ereraad hebben zitting gehad, in tegenwoordigheid van
Mr. J. Mannoury als secretaris.

(W.g.) J. IN 'T VELD, Voorzitter
(w.g.) F. S. NOORDHOPP, Plaatsver, voorzitter
(W.g.) C. LAMMERS l
(W.g.) G. V. d. HOUVEN
(W.g.) H. VAN ASSELT [
(W.g.) H. LEEUW
(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris

Bond van Werkmeesters, Technici en Opzichthoudend Personeel

De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakver-
enigingen heeft op verzoek van A. Duisterhof te Zeist, en op grond van
een ingekomen beschuldiging van J. A. ten Cate te Hengelo (O.) een
onderzoek ingesteld naar de gedragingen van

A. DUISTERHOF te ZEIST
gedurende de bezetting.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting van Zater-
dag 21 Juli 1945, alwaar verschenen waren als partijen
A. Duisterhof te Zeist en
het Bestuur van de Bond van Werkmeesters, Technici en Opzichthoudend
Personeel, gevestigd te Amsterdam, vertegenwoordigd door J. H. Rubinga,
secretaris-penningmeester.

Uit de stukken en het ter zitting verhandelde is de Raad het navolgende
gebleken.
A. Duisterhof was in 1940 bondspropagandaleider van de Bond van Technisch
en Opzichthoudend Personeel, later omgezet in de Bond van Werkmeesters,
Technici en Opzichthoudend Personeel (B.W.T.O.) Hij bleef deze functie
uitoefenen ook na de instelling van het commissariaat-Woudenberg.
Hij beijverde zich als zodanig om het ledental van de organisatie zo hoog
mogelijk op te voeren, in het bijzonder om degenen, die onder de indruk der
gebeurtenissen de bond verlieten, daarvan terug te houden.
Van de zijde van het bondsbestuur is verklaard, dat dit in strijd zou zijn
met een in het bestuur gemaakte afspraak; dit is echter niet ondubbel-
zinnig vastgesteld. Een in die tijd samengesteld propagandageschriftje
althans is aan de goedkeuring van het gehele bestuur onderworpen, zonder
dat iemand daartegen bezwaar heeft gemaakt, hoewel het bestuur op dat
tijdstip geen nationaal-socialistische elementen bevatte, zodat de Raad
aanneemt, dat men daar nog vrij uit zijn mening kon zeggen.')
Duisterhofs redevoeringen op ledenvergaderingen droegen blijkbaar niet
steeds de goedkeuring van de nieuwe leiding van het N.V.V. weg, want op
12 April 1941 werd hem door den leider van de afdeling Organisatie, Van
Kampen, een spreekverbod voor deze vergaderingen opgelegd. Op 24 April
d.a.v. werd dit verbod weer opgeheven. Op 15 Mei 1941 hield Duisterhof een

') Het is de Raad nader gebleken, dat weliswaar een N.S.B.-er, Jeronimus, lid van
het Hoofdbestuur was, doch dat de bestuursleden niettemin wel gewoon waren,
openhartig in de vergaderingen het woord te voeren.
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rede op een openbare vergadering te Hengelo, waar ook Van Kampen sprak.
Hij verklaarde daar, dat de betrekkelijk gunstige positie der arbeiders in
Nederland vóór 1940 voornamelijk te danken was aan het oude N.V.V. Dat
nam echter niet weg, dat het grote probleem: bestaanszekerheid bij een
behoorlijk levenspeil, alleen door middel van een socialistische maat-
schappij ordening mogelijk was, en hij, Duisterhof, had de vaste over-
tuiging, dat deze oorlog die socialistische maatschappijordening nader zou
brengen. Hij juichte het toe, dat het N.V.V. niet meer verbonden was aan
de S.D.A.P., maar legde er de nadruk op, dat daarvoor nu geen zelfde ver-
binding met een andere politieke stroming in de plaats mocht komen.
De zelfde redevoering werd vervolgens door Duisterhof in verschillende
afdelingsvergaderingen gehouden, waarbij de laatst aangehaalde passage,
die een aanval op de N.S.B, inhield, min of meer schijnt te zijn geaccen-
tueerd. Op 6 Juni 1941 werd hij althans door Woudenberg geschorst wegens
zijn optreden in die vergaderingen. Hij trachtte vervolgens deze schorsing
ongedaan gemaakt te krijgen en slaagde daarin na ongeveer drie weken.
Toen in September 1941 de confessionele organisaties met die van het N.V.V.
werden samengesmolten, liet Duisterhof zich als gemachtigde van Wouden-
berg belasten met het voltrekken van de fusie tussen de Rooms-Katholieke
en Christelijke Werkmeestersbonden en de B.W.T.O. In een circulaire aan de
afdelingsbesturen lichtte hij de genomen maatregelen toe.
Hij verklaarde, dat het N.V.V. geen organisatorische verbinding met de
N.S.B, onderhield, maar wel in nationaal-socialistische geest geleid werd.
Dit laatste was een logische consequentie van de bezetting van het land.
Het standpunt van de leiders der confessionele organisaties, die weigerden
in functie te blijven, respecteerde hij, maar anders stond hij tegenover
degenen, die uit de moderne of neutrale vakbeweging afkomstig, eveneens
bedankten. Hij' meende, dat de gelijkschakeling der confessionele vakbe-
weging slechts de consequente voortzetting was van de door de bezettende
macht voorgestane samentrekking van krachten, waarmede wij, d.w.z. de
moderne en neutrale vakbeweging, het theoretisch steeds eens waren
geweest. Een overeenkomstig standpunt nam Duisterhof in in enkele arti-
kelen in het orgaan van de B.W.T.O. „De Schakel",
Toen op l Mei 1942 het Nederlandse Arbeidsfront werd ingesteld, vond
Duisterhof daarin op 3 Mei 1942 aanleiding zijn ontslag te vragen. Hij
meldde zich echter wél aan als lid van deze organisatie en bleef daarin tot
30 Juli 1943.
Als reden voor zijn toetreding geeft hij in een aan de Raad ingediend ver-
weerschrift aan, dat hij meende, trots alles georganiseerd te moeten blijven.
Hij meende dat het N.A.F, na de oorlog, mits van de N.S.B.-ers gezuiverd,
een behoorlijke grondslag voor het opbouwen van een eenheidsvakbeweging
zou kunnen zijn. Ook in de oorlog zou het de sociaal-economische belangen
der arbeiders nog kunnen dienen.
Ter zitting van de Raad verklaarde hij evenwel, dat hem daarbij ook de
handhaving van de rechten der arbeiders en in het bijzonder zijn eigen
rechtspositie voor ogen stond.
Na de bevrijding richtte Duisterhof op 10 Mei 1945 een circulaire tot de
voormalige functionarissen van de B.W.T.O., ten einde tot wederoprichting
van die organisatie te komen. Het Bondsbestuur weigerde echter hem weder
m dienst van de bond te nemen, waarin Duisterhof aanleiding vond zich
tot de Ereraad te wenden.

Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het navol-
gende overwogen.
De Raad veroordeelt Duisterhofs houding, aangenomen onder het commis-
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sariaat-Woudenberg, en diens toetreden tot het Nederlandse Arbeidsfront.
Zijn redevoeringen en geschriften, hierboven vermeld, geven naar het
oordeel van de Raad weliswaar geenszins blijk van nationaal-socialistische
gezindheid, integendeel van een zekere neiging tot tegenspreken ten
opzichte van de N.S.B.-leiding. De Raad wenst er echter op te wijzen, dat
tegenspreken nog geen tegenwerken behoeft te betekenen en dat uit de
stukken blijkt, dat Duitsterhof een grote mate van bereidwilligheid toonde,
om ook onder de nationaal-socialistische leiding het N.V.V. in stand te
houden en zo mogelijk uit te breiden.
Hij toont in zijn openbaar optreden een sterk vermogen, om de gunstige
elementen in de bestaande situatie — de theoretisch wenselijk geachte een-
heid, de centralisatie der geldmiddelen, e.d. — naar voren te halen en de
bezwaren op de achtergrond te dringen. Tot op zekere hoogte moge deze
eigenschap voor een verenigingsbestuurder en in .het bijzonder voor een
propagandaleider noodzakelijk zijn, in een situatie, waarin de lichtzijden
zozeer in het niet zonken tegenover de wel zeer zwarte schaduwen, als dat
in de toenmalige vakbeweging het geval was, ziet de Raad daarin niet
anders dan zelfbedrog.
Wat het bedanken van Duisterhof voor een functie in het N.A.P. aangaat,
wil de Raad uitdrukkelijk verwerpen het tegen hem gerichte verwijt, dat
dit bedanken enige dagen later zou zijn geschied dan dat van de overige
bestuurders. Het feit blijft bestaan, dat hij bij gelegenheid van de komst
van het N.A.F, en om die reden zijn ontslagaanvrage heeft ingezonden.
Het toetreden tot het N.A.F, zelf meent de Raad hem evenwel ernstig te
moeten aanrekenen.
Hij heeft dit lidmaatschap naderhand zelf gequalificeerd als een psycholo-
gische vergissing, later zelfs als een principiële fout. De Raad kan zich
daarmede verenigen.

De Ereraad spreekt op grond van vorenstaande overweging als zijn oordeel
uit, dat A. Duisterhof te Zeist door zijn gedragingen gedurende de bezetting
de eer, de doelstellingen en de beginselen van de vakbeweging, waartoe hij'
behoorde, heeft geschaad.
De Raad verbindt daaraan het advies aan de Bond van Werkmeesters,
Technici en Opzichthoudend Personeel om A. Duisterhof niet weder als be-
zoldigd bondsbestuurder in dienst van die organisatie aan te stellen.

De Raad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden
aan A. Duisterhof te Zeist, aan het Bestuur van de Bond van Werkmeesters,
Technici en Opzichthoudend Personeel, aan J. A. ten Cate te Hengelo (O.)
en aan het Bestuur van het N.V.V., en daarvan mededeling te laten doen
aan de pers.

Deze uitspraak is gedaan op 22 Juli 1945 door Mr. Dr. J. In 't Veld,
voorzitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, C. Lammers, G. van
der Houven, H. van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij de behandeling
der zaak in de Ereraad hebben zitting gehad, in tegenwoordigheid van
Mr. J. Mannoury als secretaris.

(w.g.) J. IN 'T VELD; Voorzitter
(w.g.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsver, voorzitter
(w.g.) C. LAMMERS
(W.g.) G. v. d. HOUVEN
(w.g.) H. VAN ASSELT
(w.g.) H. LEEUW
(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris
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Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel

De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakvereni-
gingen heeft op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Nederlandse
Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, gevestigd te Utrecht, en op
grond, van ingekomen beschuldigingen van M. Deen te Uitgeest, P. W. Bot
te Zutphen, J. Kuitert te Utrecht en W. Bilstra te Hengelo (O.), een onder-
zoek ingesteld naar de gedragingen van:

G. JOUSTRA, H. J. KANNE, P. LANDSKROON, R. v. d. WEERDT,
E. v. HINTE en L. W. PETERSE, tezamen vormende het Dagelijks Bestuur
van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, gevestigd
te Utrecht.

Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting van
Vrijdag 3 Augustus 1945, alwaar als partij verschenen waren:

het Dagelijks Bestuur bovenvermeld, voltallig aanwezig,

en als getuigen:
/

Ir. W. Hupkes, directeur der N.V. Nederlandse Spoorwegen,
R. Verdam, voorzitter van de voormalige Bond van Ambtenaren bij de
Nederlandse Spoorwegen,
L. N. Zwaan, secretaris van die Bond en
C. J. Heynink, bestuurslid van die Bond.

Bij dat onderzoek heeft de Raad zich geplaatst gezien tegenover het beleid
van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tram-
wegpersoneel gedurende de vijf oorlogsjaren in zijn geheel. De Raad stelt
voorop, dat de talrijke afzonderlijke feiten, die hem zijn medegedeeld of uit
de stukken bekend geworden, en die hieronder, voor zover nodig, nader
zullen worden vermeld, alleen in het juiste licht kunnen worden gesteld
tegen de achtergrond van dat gehele beleid. Dat beleid werd op zijn beurt
beheerst door de positie van de Nederlandse Vereniging, zowel in het verband
van de vakbeweging als in dat van het spoorwegbedrijf, welk bedrijf een
zeer bijzondere plaats innam in het nationale leven en spoedig een grote
rol zou gaan spelen in het nationale verzet.

Toen op 16 Juli 1940 het Nederlands Verbond van Vakverenigingen onder
het commissariaat van H. J. Woudenberg werd gesteld en de voorzitter
E. Kupers en de tweede voorzitter S. de la Bella, en na enkele dagen ook de
overige leden van het Dagelijks Bestuur van het Verbond, van de leiding
werden ontzet, vonden de besturen van de aangesloten organisaties daarin
geen aanleiding de werkzaamheden van het vakverbond te beëindigen.

De Raad acht het noodzakelijk in deze eerste uitspraak, die hij over een '
samenhangend organisatiebeleid in de oorlogsjaren heeft te doen, zich eerst
bezig te houden met dit stilzwijgend genomen, maar gewichtige besluit.

Uit de toen aangenomen houding toch vloeit al hetgeen later in en met
het Nederlands Verbond van Vakverenigingen is voorgevallen, rechtstreeks
voort. De Raad is van mening, dat niet zozeer de bedreigingen van den
bezetter hét ingenomen standpunt hebben bepaald - - d e feiten hebben
bewezen, dat er in elk geval bestuurders waren, voor wie persoonlijk gevaar
geen beslissend motief vormde —, maar in hoofdzaak de wil om het vak-
verenigingsapparaat als zodanig in stand te houden, teneinde daardoor zo
mogelijk nog in de oorlog iets nuttigs voor de arbeiders te bereiken en
althans onmiddellijk bij het einde van de oorlog gereed te zijn.
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De Raad wenst met alle duidelijkheid voorop te stellen, dat hij het toen
ingenomen standpunt wel niet veroordeelt, maar toch niet zonder meer
juist acht.

Hij acht het in zoverre niet juist, dat het berustte op een te hoge waar-
dering van het nut van het vakverenigingsapparaat op zich zelf en op een
te groot optimisme ten aanzien van de mogelijkheid om dit inderdaad in
stand te houden. Erkend dient echter te worden, dat er op dat tijdstip
gegronde aanleiding bestond tot de verwachting, dat de oorlog aanmerkelijk
korter zou duren dan het geval is geweest en dat de vijand niet voldoende
tijd zou hebben om de reorganisatie van de vakbeweging, die hem voor
ogen stond, tot stand te brengen. In werkelijkheid duurde de strijd vijf jaren
en de ervaring heeft wel doen zien, hoe betrekkelijk de waarde van alle
organisatorische vormen is en hoe volkomen de bezetter elke openbare
activiteit in de door hem gewenste richting kan dringen en, zo nodig,
dwingen.

Hij veroordeelt dit standpunt echter tegelijkertijd niet, omdat het redelijk
en natuurlijk is, dat bestuurders, wier leven aan de organisatie gewijd is,
de betekenis daarvan hoog aanslaan en de mogelijkheden daarvan gunstig
beoordelen. Men kan en mag van de leiders verlangen, dat zij een juister
inzicht in de vraagstukken van het maatschappelijk leven hebben dan de
leden. Dat zij gemakkelijker dan dezen de conclusie zullen trekken, dat de
organisatie haar bestaansgrond verloren heeft, kan echter niemand in
redelijkheid verwachten. Wanneer de Raad het derhalve kan begrijpen, dat
de leiding der vakbeweging — geheel overeenkomstig het ten deze door de
bestuurders der Rooms-Katholieke en Christelijke vakorganisaties inge-
nomen standpunt — zich zolang mogelijk liet leiden door de gedachte, dat
door de benoeming van een Nederlandsen of Duitsen nationaal-socialist tot
commissaris van de respectievelijke vakverbonden nog niet elke mogelijk-
heid tot nuttige arbeid voor de organisaties was afgesloten, stelt hij daarbij
niettemin de beperking, dat zekere grenzen niet mochten worden over-
schreden. Er komt een ogenblik, dat gewettigd optimisme en wil tot vol-
houden overgaan in opportunisme en meegaandheid. Waar die grenzen
lagen, wanneer dat ogenblik was aangebroken, dat alles hing af van de
omstandigheden. Die vragen konden in elke organisatie, ja zelfs door
iederen bestuurder verschillend beantwoord worden, zij het met inacht-
neming van de grote mate van solidariteit, die de omstandigheden nood-
zakelijk maakten.

De omstandigheden in het spoorwegbedrijf onderscheidden zich van die in
eigenlijk alle andere bedrijven door het feit, dat de vakverenigingen in de
loop der jaren een vast bestanddeel waren gaan uitmaken van een veel
groter en belangrijker apparaat: het spoorwegwezen.
Dat dit apparaat in stand moest blijven, was duidelijk. Enig redelijk voor-
uitzicht, op en snelle beëindiging van de oorlog ten nadele van Duitsland
was in 1940 niet aanwezig. Het was de vraag, of het mogelijk zou zijn, het
spoorwegbedrijf niet alleen in stand, maar in Nederlandse hand te houden,
zodanig, dat het te eniger tijd, wanneer de gelegenheid daartoe gunstig zou
zijn, in de strijd tegen den overweldiger een rol zou kunnen spelen. Dit alles
is mogelijk gebleken en de Nederlandse Spoorwegen hebben hun indruk-
wekkende bijdrage tot de overwinning geleverd.

De Ereraad ziet zich thans voor de vragen gesteld:
a. Was het beleid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging in

dit spoorwegverzet (waarvan de spoorwegstaking slechts de laatste en
meest grootse fase was) een noodzakelijk onderdeel?
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b. Was het beleid van het begin af bewust en consequent op dit doel gericht?
c. Waren de afzonderlijke handelingen van het bestuur alle noodzakelijke

schakels in de keten van dat beleid?

De eerste vraag beantwoordt de Raad zonder voorbehoud bevestigend en
zulks voornamelijk op grond van de ter zitting door Ir. W. Hupkes, directeur
der N.V. Nederlandse Spoorwegen, afgelegde verklaringen. Het is de Raad
daaruit gebleken, dat er een zeer nauwe samenwerking bestond tussen de
bedrijfsleiding en de vakverenigingen, vertegenwoordigd in de Personeel-
raad. Die samenwerking was rechtstreeks en volledig gericht op het hier-
boven omschreven doel: de spoorwegen in Nederlandse handen te houden
en in staat te wezen, te zijner tijd in de strijd tegen Duitsland op te treden.

In de eerste plaats moest de uitvoering voorkomen worden van de Duitse
plannen om het bedrijf wel niet geheel, maar toch, wat de sleutelposities
betreft, in eigen hand te nemen. Aanvankelijk zouden drieduizend, daartoe
gereed gehouden, Duitse spoormannen op de voornaamste plaatsen aan de
uitoefening van het bedrijf deelnemen, hetgeen natuurlijk elke mogelijkheid
om ooit iets in Nederlandse zin te kunnen ondernemen, voorgoed zou hebben
uitgesloten. Den Duitsers moest daarom de indruk worden gegeven, dat
Directie en Personeelleiding, hoewel geenszins nationaal-socialistisch of
sympathiserend met de nieuwe orde, van een verregaande loyaliteit waren,
zodat de genoemde, uit een oogpunt van oorlogvoering zeer kostbare
methode, overbodig was.

Naast de Directie tegen den vijand gerichte handelingen — b.v. spionnage
en spoorwegaanslagen, die met medeweten van Directie en Personeelraad
plaats vonden — speelde in deze strijd een belangrijke rol het streven het
bedrijf van nationaal-socialistische invloeden vrij te houden. Op dit gebied
ondervond men van Duitse zijde een grote mate van tegemoetkomendheid,
die niet te verklaren is uit het feit alleen, dat de Directie herhaaldelijk
dreigde te zullen aftreden, indien nationaal-socialistische maatregelen
werden doorgezet. Het is de Raad echter uit bovengenoemde verklaring
gebleken, dat bij deze conflicten aan Duitse zijde van grote invloed was de
vreeü, dat aftreden van de Directie het sein zou wezen voor een algehele
ontwrichting van het spoorwegvervoer. In dit licht krijgt betekenis een
uitlating van den President für das Eisenbahnwesen in den Niederlanden,
Dr. Thomas, die op een dergelijke bedreiging met aftreden zou hebben
gereageerd met „Urn Gotteswillen das nicht".
Deze vrees voor verstrekkende gevolgen van een eventueel op de spits
gedreven conflict werd van de zijde der Directie bewust aangewakkerd. Dit
kon uiteraard alleen met succes geschieden, zolang de geest onder het
personeel onverdeeld „goed" was en „goed" bleef, zodat met enige grond
verwacht kon worden, dat men inderdaad in geval van nood gesloten achter
de bedrijfsleiding zou staan.
Een merkwaardig beeld van de samenwerking tussen Directie en Personeel-
raad en van de moeilijkheden, die daardoor aan de nazificering van het
bedrijf in de weg werden gelegd, komt naar voren uit een in afschrift aan
de Ereraad overgelegd rapport van den N.S.B.-er Cramer aan den toen-
maligen nationaal-socialistischen Secretaris-Generaal van het Departement
van Waterstaat, W. 'L. Z. van der Vegte.
Aan dit rapport, dat dateert van 7 September 1943 en dat, dank zij de
activiteit van een vroegeren beambte van de Ned. Vereniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel, die met medeweten van het Hoofdbestuur in dienst van
het N.A.F, was overgegaan, genoemd Hoofdbestuur vermoedelijk eerder
bereikte dan den geadresseerde, wil de Raad het volgende ontlenen:
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„Voor wat betreft het spoorwegbedrijf, moest natuurlijk zoveel mogelijk
aan de door de Duitsers te stellen eisen worden voldaan. Ook deze
factor zou echter voor het doel kunnen worden uitgebuit, hetgeen dan
ook prompt geschiedde, zoals straks zal blijken. Zodra men in gezelschap
van de Duitse heren was — men bracht ze ook eigener beweging veel-
vuldige bezoeken — putte men zich uit in uitbundige vriendelij kheden
en voorkomendheid en werd met goede sigaren, goede wijnen en
minutieuze diners gewerkt om de nodige sfeer te scheppen. Zo ver-
wierven verschillende belangrijke personages in dit abele spel het
praedicaat „sehr liebenswürdig".
Hierdoor trachtte men steeds en met succes de aandacht af te leiden
van het gemeenschappelijke doel, dat uitsluitend neerkwam op tijd
winnen, het handhaven van de „status quo" met de oude vakvereni-
gingen — behalve met de Centrale Bond — en het ophemelen en op
een voetstuk plaatsen van de oude Personeelraad en zijn pas kort te
voren in functie getreden voorzitter G. Joustra, een fanatieke „anti",
zo er geen tweede bestaat.
Het bestaande instituut Personeelraad werd dus onmisbaar gemaakt,
doch ook diens voorzitter, die voorheen bij de Directie helemaal geen
persona-grata was en zich bovendien in plaats van vrienden, door zijn
meer dan onbehoorlijk gedrag en optreden, zeer veel vijanden onder
het personeel had gemaakt.
Nu had. deze man echter plotseling het vertrouwen: van Directie en 70
het heette ook van het personeel en was hij een hoogst waardevol stuk
in het schaakspel der Directie geworden, omdat hij, zonder dat daarvoor
enige moeite behoefde te worden gedaan, volkomen naar het pijpen
der heren danste.
Hij heeft de hem toegedachte taak — waarvoor hij later werd beloond
met een benoeming tot ambtenaar in spoorwegdienst — dan ook goed
begrepen en alle aangekondigde maatregelen op het sociaal-economisch
terrein van de interne organisatie pogen af te remmen, door daartegen
voortdurend bezwaren te opperen en daarvan, te pas en te onpas, grote
moeilijkheden met het bedrijf en het personeel te voorspellen.
Die bezwaren werden dan, zo nodig, ook nog een keer door de Directie
met de Duitse heren besproken en zo werkte men dan aan twee kanten
in de gewenste richting, dus tegen het belang van onze volksgemeen-
schap."

Aan het slot van zijn rapport verklaart de steller van het rapport, naar de
geschiedenis geleerd heeft volkomen terecht, het volgende:

„Integendeel, ik meen in alle oprechtheid te moeten opmerken, dat een
langer voortduren van de huidige toestand zeer funest zal zijn voor 4e
Duitsers, wanneer het eventueel zover zou komen, dat Nederland geheel
of gedeeltelijk opnieuw oorlogstoneel zou worden, want op het Neder-
landse Spoorwegbedrijf kunnen de Duitsers, ondanks alle overdreven
en gehuichelde vriendelijkheid en tegemoetkomendheid van de Directie,
eerst aanwezende ambtenaren en oude anti-vakbondsbestuurders dan
naar mijn vaste overtuiging niet in voldoende mate rekenen. Men heeft
nu eenmaal aan de kop en op de verantwoordelijke posten te maken
met geharnaste aanhangers van wat zij onder democratie verstaan en
met fanatieke tegenstanders van alles, wat naar nationaal-socialisme
en nieuwe orde zweemt.
Waarop dit zou uitlopen, bijvoorbeeld bij een Anglo-Amerikaanse invasie,
is niet moeilijk te voorspellen."
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Het ligt voor de hand, dat, indien de leiding van de Nederlandse Vereniging
in het spel der Directie, zoals het genoemd wordt in vorengenoemd rapport,
wilde meespelen, zij zich een veel ruimer doel moest stellen dan andere
vakverenigingsbesturen, n.l. niet alleen het in stand houden van het appa-
raat, maar wel degelijk dat van de vakvereniging zelf, met haar leden, vrij
van nationaal-socialistische invloed.
Ook op dit gebied bestonden — al weer blijkbaar ten gevolge van de Duitse
vrees voor onrust in het spoorwegbedrijf — mogelijkheden, zoals die voor
geen andere bond bestonden.
De inhoud van het vakblad kon geheel vrij worden gehouden van nationaal-
socialistische invloed. Zelfs het bekende artikel „Trouw aan het beginsel",
dat alle vakbladen na de aanstelling van Woudenberg als commissaris
moesten opnemen, werd geweigerd,1) evenals latere artikelen van propagan-
distische strekking. Dat zulks mogelijk was, lag ongetwijfeld aan bijzondere
omstandigheden, die bij andere organisaties niet bestonden; dat neemt
echter niet weg, dat de consequente weigering uiting blijft van een karakter-
vast beleid, waarvoor de Ereraad zijn waardering wil uitspreken.

Was het beleid van het begin af bewust en consequent op het boven-
omschreven doel gericht? Ook deze vraag meent de Raad in het algemeen
bevestigend te moeten beantwoorden.
Het ligt voor de hand, dat ook hier van een zekere ontwikkeling der denk-
beelden sprake is. Niemand, ook de Directie van de Nederlandse Spoorwegen
en het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging niet, kon in 1940 het
gehele oorlogsverloop in bijzonderheden voorzien en zijn houding daarnaar
bepalen. Het komt de Raad aannemelijk voor, dat aanvankelijk de denk-
beelden van het Hoofdbestuur meer aansloten bij hetgeen ook in andere
vakverenigingen leefde: instandhouden van het apparaat, zonder meer.

Reeds toen kwam, naar de Raad met name uit de verklaringen van vroe-
gere Hoofdbestuursleden van de Bond van Ambtenaren bij de Nederlandse
Spoorwegen gebleken is, daarbij een enigermate agressiever geest naar
voren dan de Raad bij andere organisaties wel heeft moeten constateren.
Niet alleen lijdelijk verzet, maar actieve tegenwerking tegen het regiem-
Woudenberg stond op de voorgrond. Dat de fusie met genoemde neutrale
organisatie zo gemakkelijk tot stand kwam en na de oorlog zo eensgezind
werd voortgezet — naar de Raad is medegedeeld, stuitte het voorstel tot
die bekrachtiging bij de thans in volle vrijheid vergaderende leden van de
B.A.N.S. op geen noemenswaardig verzet — is te verklaren uit het feit,
dat de bij de N.V. levende geest van tegenstand tegen Woudenberg op de
leden dier organisatie een grote aantrekkingskracht uitoefende. De ver-
tegenwoordigers van het vroegere bestuur van de B.A.N.S. hebben ver-
klaard, dat het vooral Joustra's strijdvaardigheid en in hun ogen onver-
dacht vaderlandse gevoelens waren, die voor hen de fusie ondanks vroegere
meningsverschillen, aannemelijk maakten. De Raad is van oordeel, dat
reeds zeer vroeg deze gedachte van relatief kleine vakverenigingsstrijd op
de achtergrond kwam tegenover de grotere gedachte van inschakeling in
het zich langzaam ontwikkelende spoorwegverzet. Dit kwam tot uiting
op talrijke met de leden gehouden bijeenkomsten. Van Mei 1942 af bestond
voorts regelmatig contact met de illegaliteit.

De geslaagde tegenstand door Directie en Personeelraad samen geboden
tegen de pogingen om op grote schaal spoorwegpersoneel naar Duitsland
te halen, moet in dit verband zeker gememoreerd worden. Ten tijde van de
Meistaking in 1943 bestond nauwe samenwerking van Directie en Perso-

') Eerst na schrapping van aanstootgevende passages werd het later opgenomen.
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