
De behandeling is voortgezet ter zitting van de Raad op Vrijdag 7 Sep-
tember 1945, alwaar, behalve voormelde partijen, verschenen waren als
getuigen:
L. F. Kleiterp te Amsterdam, voorzitter van het Nederlands Onderwijzers-
genootschap, en.
A. P. Jungcurt te 's-Gravenhage, secretaris van de Unie van Christelijke
Onderwijzers.

Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde neemt de
Raad het volgende als vaststaande aan:
De voorzitter van de Bond van Nederlandse Onderwijzers, J. P. W. van der
Sluijs, werd op 22 Augustus 1940 door den commissaris van het N.V.V.,
H. J. Woudenberg, uit zijn functie ontslagen en vervangen door den
N.S.B.-er Vlekke. Alle overige bestuurders, onder wie Van Driel en Koop-
mans, besloten desondanks hun werkzaamheden voort te zetten. Zij pleeg-
den daarover geen overleg met Van der Sluijs; het was hun integendeel be-
kend, dat deze hun houding niet goedkeurde.
Aan de leden gaf men kennis van de veranderde toestand door middel van
een circulaire: „Hoe en waarom wij blijven", waaraan de Raad het vol-
gende ontleent:
"1. de leiding van de Bond berust bij het Hoofdbestuur. De Bond kent

geen „Leider", noch een „Directeur", zoals sommige bladen berichtten,
hij heeft als vroeger een voorzitter. Partijpolitiek is contrabande ook
op de voorzittersstoel.

2. de'-redactie van "de Bode" beslist collectief over de inhoud van het
orgaan."

En voorts:
„Veel zal er in de toekomst veranderen ook op organisatorisch gebied;
de spits van de Nederlandse Onderwijzers-vakbeweging moet daarbij
zijn, als het kan de leiding nemen."

Er is geen reden' om aan te nemen, dat Van der Sluijs ontslagen werd,
omdat men van hem een minder meegaande houding verwachtte dan van
de overige bestuurders. Het doel was waarschijnlijk voornamelijk, den
N.S.B.-er G. F. Vlekke tot voorzitter te kunnen benoemen.
Kort na zijn aanstelling werd in „De Bode" een artikel geplaatst, getiteld:
„De Bond nu en in de toekomst", waarin o.m. gezegd wordt:

„Deze oorlog is de botsing van twee geheel verschillende werelden:
een oude kapitalistische wereldorde, die vecht voor de handhaving
van haar bestaan en voor het terugwinnen van het reeds verloren
terrein, en aan de andere kant, de nieuwe socialistische wereldorde,
die haar jonge rechten met hand en tand verdedigt en door een ge-
weldige krachtsontplooiing velen, die vroeger nog niet konden begrij-
pen, thans met één slag de blinddoek afneemt De strijd tegen deze
oude kapitalistische vormen vindt ons te allen tijde tot samenwerking
bereid."

Het artikel draagt de namen van alle leden van het Hoofdbestuur. Met
uitzondering van één van hen, mejuffrouw H. M. de Haas, hebben de
oude bestuurders hun handtekening gezet onder bedreiging met arresta-
tie, door Vlekke geuit, en zonder dat er gelegenheid bestond onderling
overleg te plegen. Mejuffrouw de Haas heeft ondanks Vlekke's dreige-
menten geweigerd het artikel te ondertekenen, waarop deze - - in haar



eigen belang, zoals hij zeide — eigenmachtig haar naam aan de overige
heeft toegevoegd.
De Raad neemt aan, dat het artikel uitsluitend is geplaatst onder de
werking van de door Vlekke opgewekte vrees. Ook al moge het achteraf
waarschijnlijk lijken, dat diens dreigen niet ernstig genomen behoefde te
worden, dat neemt niet weg, dat men te dien tijde, toen men Vlekke nog
nauwelijks in zijn nieuwe hoedanigheid kende, daaraan gewicht heeft
gehecht.
De Raad meent niettemin, dat mannen van karakter hadden moeten
weigeren een dergelijk compromitterend stuk te ondertekenen. Voorts
begrijpt de Raad niet, dat dit optreden van Vlekke er de bestuurders niet
toe gebracht heeft, elke verdere, niet rechtstreeks afgedwongen, mede-
werking te weigeren. Zij hebben blijkbaar zelfs geen aanleiding gevonden,
zich daarover bij Vlekke's lastgevers te beklagen. Gezien hetgeen de
Raad bekend is over de toenmaals bij het N.V.V. gevolgde politiek, houdt
hij zich overtuigd, dat Vlekke bij deze gelegenheid verre de hem ver-
strekte opdrachten te buiten is gegaan en dat zulks gemakkelijk vast te
stellen zou zijn geweest.
Reeds in de loop van September had H. M. Roos, de voorzitter van het
neutrale vakverbond, pogingen in het werk gesteld om te komen tot een
i'usie tussen verschillende onderwijzersorganisaties op het gebied van
het openbaar onderwijs, in de eerste plaats de Bond van Nederlandse
Onderwijzers en het Nederlandse Onderwijzersgenootschap.
Deze Roos, die reeds toen sterk tot de nationaal-socialistische richting
overhelde, had al eerder bewerkt, dat het vakverbond, waarvan hij voor-
zitter was, de N.V.C., zich aansloot bij het onder leiding van Woudenberg
staande N.V.V. Hij trachtte nu de beide centralen van overheidspersoneel,
het A.C.O.P. en de C.N.O.P., te verenigen tot één Verbond van Overheids-
personeel, waarin dan ook de te vormen onderwijzersorganisatie zou wor-
cfen opgenomen.
Op 14 September 1940 had ten kantore van de Bond, op telefonische uit-
nodiging van Koopmans, een bespreking plaats over de fusieplannen,
waarbij Roos voorzitter was. Deze hield een toespraak, welke geheel in
nationaal-socialistische richting ging. Later dikte Vlekke zijn woorden
nog wat aan.
De overige afgevaardigden van de B.N.O., Van Driel, Koopmans en Schaft,
namen in deze vergadering geen afwijzend standpunt in. Weliswaar heeft
Koopmans verklaard, dat men Roos tevoren had gezegd, van een gedwon-
gen fusie niets te willen weten, maar tegenover een vrijwillige fusie onder
bedreiging met een gedwongene stond men blijkbaar niet in gelijke mate
afwijzend. Aldus toch was de zaak door Roos in de vergadering gesteld
en toen twee kleine organisaties zich op die grondslag tot samensmelting
bereid verklaarden, stelde Koopmans een fusie-ontwerp op. De beide ge-
noemde verenigingen kwamen echter op haar toezegging terug en de in
uitzicht gestelde dwang werd ten slotte niet toegepast.
In October bracht Koopmans een voorstel, om hem voor zijn werkzaam-
heden een toelage toe te kennen, welk voorstel in Mei 1940 bij het Hoofd-
bestuur is behandeling was geweest en vervolgens was blijven liggen,
onder de aandacht van Woudenberg. Het Hoofdbestuur, daarover door
Woudenberg geraadpleegd, adviseerde ƒ 1500.— per jaar toe te kennen.
Woudenberg stelde de toelage, in afwijking van dit advies, op ƒ2400.—,
zonder dat evenwel gebleken is, dat Koopmans op deze beslissing verdere
invloed heeft uitgeoefend.
Ter zitting van de Raad is voorts behandeld een beschuldiging, dat Koop-
mans zou hebben getracht, zich bij de verkoop van de drukkerij „De Vol-
harding" wederrechtelijk te bevoordelen, doch de Raad is van oordeel,
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dat in dit opzicht van afkeurenswaardige handelingen van Koopmans
niets is gebleken.
In de nu volgende maanden kreeg de redactie van het bondsorgaan „De
Bode" een sterk nationaal-socialistisch karakter. Ter zitting van de Raad
is verklaard, dat Vlekke vaak de krant moest vullen bij gebrek aan kopij
van de zijde der andere bestuurders-redactieleden. Zijn artikelen werden
dan zonder voorkennis van de rest van de redactie geplaatst, hoewel uit-
drukkelijk gezegd was, dat de redactie collectief over de inhoud zou be-
slissen.
Na l Januari 1941 nam de activiteit der oude bestuurders met betrekking
tot de redactie van het vakblad weer toe en werd de inhoud daarvan
beter.
In die tijd ondernam het bestuur ook een krachtige poging om het ver-
minderen van .het ledental tot staan te brengen. Men wees in de bonds-
afdelingen op de plannen tot verlaging van de leerlingenschaal, en ook
schijnt er reeds sprake te zijn geweest van aftreden van Vlekke. Dit laatste
ging echter niet door.
In dit verband meent de Baad ook een aantal artikelen van Van Driel in
de bladen van de Arbeiderspers te moeten vermelden, waarin hij ver-
schillende regeringsmaatregelen op onderwijsgebied besprak.
In Maart 1941 werd een vergadering van voorzitters van bij het N.V.V.
aangesloten bonden belegd, waar Van Driel bij afwezigheid van Vlekke
de B.N.O. vertegenwoordigde. Op die vergadering droeg Dr. Kauthe, de
toenmalige Duitse contactcommissaris bij het N.V.V., de bonden op, hem
binnen drie weken rapport uit te brengen over de mogelijkheid tot fusie
op het terrein hunner respectievelijke werkzaamheden. Hij voegde daar-
aan toe, dat, zo de geneigdheid tot fusie bij de zusterverenigingen bijgeval
niet bijzonder groot bleek, hem, Kauthe, middelen ten dienste stonden,
om die geneigdheid wat op te voeren.
Deze opdracht werd in het bestuur van de B.N.O. besproken en het resul-
taat was, dat Koopmans zich op 3 April 1941 tot het N.O.G. wendde met
een brief, die in hoofdzaak het volgende inhield:
„Dr. Kauthe, gevolmachtigde van den Rijkscommissaris bij het N.V.V.,
droeg ons H.B. op, stappen te doen om op korte termijn te komen tot
fusie van alle onderwijzersorganisaties, wier leden het Openbaar Onder-
wijs dienen. Binnen drie weken ziet Dr. Kauthe rapport omtrent onze
werkzaamheden in deze tegemoet."
In deze brief was derhalve de opdracht van Dr. Kauthe, veel stringenter
geformuleerd, dan zulks door hem zelf was geschied.
De Raad begrijpt niet, dat Van Driel daartegen geen bezwaar heeft ge-
maakt. Bij de daarop volgende fusie bespreking voerde van de zijde van
de B.N.O. alleen Vlekke het woord. Deze trachtte de fusie door herhaalde
bedreigingen met dwang door te drijven. De overige bestuurders van de
B.N.O. deden er het zwijgen toe, naar hun zeggen om hun afkeuring tot
uitdrukking te brengen.
Naar aanleiding van deze vergadering wendde het Algemeen Nederlands
Onderwijzersverbond (A.N.O.V.), een federatie. van onderwijzersverenigin-
gen buiten het N.V.V., waarin het N.O.G. een belangrijke rol speelde, zich
tot de Duitse autoriteiten, teneinde het eigen standpunt uiteen te zetten
en de plannen van de B.N.O. zo mogelijk te doorkruisen.
Dit contact leidde tot een rapport aan Dr. Kauthe, waarin o.m. het vol-
gende voorkomt:

,,In den Jahren zwanzig und dreissig hat die N.O.G. einige Male ver-
sucht, zu einer Fusion mit dem Bond van Nederlandse Onderwijzers
zu geraten. Solche Versuche mussten aber leider immer scheitern
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wegen der Bondschen Anforderungen zu einer bestimmten marxisti-
schen Haltung in den Organisationarbeiten. (Zeitschrift: „Anschluss
bei der Soc Dem. Arb. Partei; Aktionen und Demonstrationen").
Wenn ein „Nederlands Arbeitsfront" hergestellt werden soll, und dieser
Gedanke ist uns ohne irgend einen Zweifel sympathisch, so sollte
u E die samtliche niederlandische Lehrerschaft einheitlich korporativ
und nur berufsmassig eingeschaltet werden."

Daarop volgt een uiteenzetting van de wijze, waarop men zich deze in-
schakeling voorstelt; de onderwijzers, de ambtenaren en de handarbeiders
zouden elk een hoofdonderdeel vormen van het ontworpen Arbeidsfront.
Ter zitting van de Raad is verklaard, dat de bedoeling was, dat de onder-
wijzersorganisatie wel in verband met, maar toch buiten het „Arbeids-
•front" zou staan. In het rapport zelf komt deze bedoeling echter met tot
uiting, tenzij men in de woorden „nur berufsmassig" iets dergelijks zou
willen lezen.
Bij de Bond van Nederlandse Onderwijzers konden de leden statutair hun
lidmaatschap slechts beëindigen met ingang van l Januari van elk jaar.
In 1940 hadden reeds talrijke leden zulks gedaan op grond van de ver-
vanging van den voorzitter Van der Sluijs door Vlekke.
Op Lt eind van 1941 werd het duidelijk, dat per l Januari 1942 een
zodanig aantal leden zou bedanken, dat het voortbestaan van de Bond
zeer twijfelachtig zou Worden.
Het Hoofdbestuur vond daarin aanleiding een onderhoud aan te vragen
met S KaS dit op 15 October 1941 plaats vond. Bij die gelegenheid
werd overeengekomen dat Vlekke als voorzitter op staande voet werd
SaKeTen opgeTOl-'d door Van Driel. Bovendien werd de mogelijkheid
rovêfweg'ngSven, dat de Onderwijzersbond buiten het N.V.V. zou
komen te staan, evenals in Duitsland de onderwijzersorganisatie buiten
het Arbeidsfront was gelaten, zij het dat een zekere organisatorische ver-
binding aanwezig was. In dat verband bracht Dr. Kauthe het enige tyd
tevoren door het A N O.V. uitgebrachte rapport ter kennis van de verte-
genwoordTgers van de B.N.O. Het resultaat van het onderhoud werd ter-
stond door middel van een circulaire ter kennis van de Bondsleden ge-
bracht Daarin vermeldde het Bestuur met alleen het verdwijnen van
Vlekke maar stilde ook een fusie met het N.O.G. buiten het N.V.V., be-
Sude^^ïLtttórl2?he verbinding, in uitzicht. Dat het daarbij de in
het rarmnrr van het AN.O.V. vermelde inschakeling van het N.O.G. m de
neutraL ziü van een naar de drie richtingen gedifferentieerd „Neder-
lands Lbeidslront" aldus interpreteerde, dat het N.O.G.-bestuur niet
langer afwijzend (stond) ten aanzien van een verbinding m een of andere
vorm met het N W" heeft veel verontwaardiging van de zijde van het
N 00 gewekt doch de Raad acht dit punt voor de politieke gezindheid
der'beide partijen niet van betekenis, te minder daar de Bond spoedig

rrLTratet^maaSde^van^l deed het Hoofdbestuur van de B.N.O. een
krachtige poging om het ledental van de Bond weer op te voeren. De
bLtuursredTbegzochten de afdelingen. Over de vergaderingen, die bij die
gelegenheid gehouden werden, verscheen in „De Bode" een zeer rooskleu-
rig verslag, dat echter blijkbaar geen juist beeld geeft van de toestand m
het algemeen, al waren een aantal vergaderingen inderdaad geslaagd.
Een belangrijke nieuwe daling van het ledental per l Januari 1942 kon
althans niet worden voorkomen.
Met betrekking tot de wijze, waarop de propaganda plaats vond, is ge-
bleken, dat Koopmans b.v. op een vergadering te Velp als argument voor
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het lidmaatschap van de Bond aanvoerde, dat alleen deze in het Georga
niseerd Overleg was vertegenwoordigd.
Aangezien het de Raad bekend is, dat zulks alleen gold voor het zgn.
algemene overleg, dat voor de onderwijzers van zeer ondergeschikte bete-
kenis was, terwijl daarnaast een speciaal overleg met alle onderwijzers-
organisaties bestond, acht de Raad deze wijze van propaganda maken niet
behoorlijk. De door koopmans geplaatste rectificatie van het daarover
gepubliceerde verslag, maakte op de Raad eveneens geen gunstige indruk.
In Mei 1942 namen de leden van het Hoofdbestuur, gelijk de meeste andere
bestuurders van vakverenigingen, bij gelegenheid van de oprichting van
het N.A.P. hun ontslag. Zij onderhielden gedurende hun liquidatiewerk-
zaamheden, die tot verbazing van de Raad, tot l December 1942 schenen
te moeten duren, en ook later nog illegaal, het contact met hun leden,
namen deel aan het voorbereidende werk voor de wederoprichting var»
het N.V.V. en gingen na de bevrijding over tot de wederopbouw van de
Bond. Van der Sluijs nam aan de illegale bijeenkomsten van het Hoofd-
bestuur geen deel.

Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het na-
volgende overwogen.
De Raad keurt het beleid van het Hoofdbestuur, dat gericht was op instand-
houding van de Bond en handhaving van het ledental, af.
In het bijzonder het feit, dat het Hoofdbestuur onder den nieuwen voor-
zitter Vlekke de werkzaamheden op de oude voet voortzette, acht de Raad
te veroordeelen.
Hij is van mening, dat het bestuur van de Bond van Nederlandse Onder-
wijzers meer aanleiding had dan andere besturen, om elke verdere mede-
werking te weigeren, in het bijzonder door de omstandigheid, dat reeds
dadelijk zich een ernstig en principieel conflict voordeed met betrekking
tot het artikel: „De Bond nu en in de toekomst".
Bij andere organisaties, waar de besturen zich bereid verklaarden, hun
functie te blijven waarnemen, werd of geen verandering in de bestuurs-
samenstelling gebracht, of wel werd een N.S.B.-er in een ondergeschikte
functie benoemd. Vlekke daarentegen werd niet alleen voorzitter - - dit
feit op zichzelf behoefde naar 's Raads oordeel geen principieel verschil
te maken —, maar hij ontplooide ook een belangrijke activiteit en trad op
op een wijze, zoals de Raad nog van geen anderen N.S.B.-er in overeen-
komstige positie vernomen heeft.
De Raad waardeert de houding van Me j. De Haas, die het artikel „De
Bond nu en in de toekomst" weigerde te ondertekenen. Deze houding
hadden de overige bestuurders, zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, naar
de mening van de Raad eveneens behoren aan te nemen.

Dat bovendien het gehele bestuur, zoals uit het verdere verloop van zaken
blijkt, na deze kwestie overging tot de orde van de dag, acht de Raad in
hoge mate af te keuren.
Dat Koopmans onmiddellijk na deze gebeurtenis, alsof er niets geschied
was, een onafgedane zaak betreffende zijn toelage onder de aandacht van
Woudenberg bracht, wijst er naar 's Raads oordeel wel op, dat men aan
het ook onder de toenmalige verhoudingen ongehoorde optreden van
Vlekke niet het juiste gewicht heeft gehecht.
De Raad veroordeelt eveneens het beleid van het bestuur ten aanzien van
de fusie met het N.O.G.
Het is de Raad gebleken, dat tussen beide organisaties een grote mate van
animositeit bestond en dat geen van beide in de bijzondere omstandig-
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heden van de bezetting aanleiding heeft gevonden, zich in de onderlinge
strijd te matigen.
Van de zijde van het N.O.G. werd in de polemiek zelfs herhaaldelijk en
met voorliefde de nadruk gelegd op het vroeger „revolutionnaire" karakter
var. de Bond in het bijzonder door bij elke gepaste of minder gepaste
gelegenheid in het openbaar te herinneren aan het feit, dat op een
Bondscongres eens enige minuten stilte waren gewijd aan de nagedach-
tenis van de slachtoffers van de muiterij op „De Zeven Provinciën".
Dat dit optreden bij de leiding van de Bond verontwaardiging wekte, acht
de Raad te begrijpen.
Hij is niettemin van oordeel, dat het bestuur van de B.N.O. op zijn vroeger
alleszins juiste standpunt betreffende de wenselijkheid van fusie binnen
het N V V had behoren terug te komen, niet uit sympathie met het N.O.G.
- dit ware gezien de historisch gegroeide verhouding een bovenmenselijke
ei" geweest — maar uit antipathie jegens het toenmalige N.V.V.
De Raad wenst er in dit verband de nadruk op te leggen, dat hij in deze
zaak alleen het beleid van Van Drie! en Koopmans te beoordelen heeft en
dat ziin afkeuring van hun houding ten deze geenszins goedkeuring in-
houdt van die val het N.O.G. als wederpartij in het fusieconflict.
Het van de zijde van Van Driel én Koopmans aangevoerde argument, dat
men door de wiize waarop men de fusiebesprekingen aanhangig maakte,
"n door het nTet m^e spreken in het in April 1941 gehouden onderhoud,
duidelijk genoeg te kennen gaf, tegenstander van de fusie te zijn, ver-

H?meent^p^grond van het gehele verloop van de zaak te moeten aan-
nem^n da? het bestuur van de B.N.O. de fusie wel degelijk wenselijk
achtte' al verwierp men dan ook een volstrekt rechtstreekse dwang en al
zou men er de voorkeur aan hebben gegeven, wanneer de te vormen
organisatie buiten het N.V.V. zou komen te staan.
in'he b zonder wfi de Raad afkeuren, dat de opdracht van Dr. Kauthe
in April 1941 ten slotte aan het N.O.G. werd bekend gemaakt m een veel
«cherper vorm dan zij werkelijk was gegeven, ook al is met geheel opge-
helderd welk aandeel Van Driel, Vlekke en Koopmans elk afzonderlijk in
het ontstaan van dit misverstand hebben gehad.
Voortsis de Rlad van mening, dat het redactioneel beleid van het Hoofd-
bestuurernstig afkeuring verdient. Tot l Januari 1941 liet men Vlekke
bliikbaar schrijven wat hij wilde, zulks ondanks de gemaakte en aan de
leden bekend gemaakte afspraak, dat de redactie collectief voor de inhoud
van het orgaan verantwoordelijk was. Later werd de inhoud wel beter,
hoewel ook toen nog betuigingen van instemming met verschillende over-
heidsmaatregelen geenszins ontbraken.
De h^rvoor vermelde niet-noodzakelijke publicatie door Van Driel in de
bladen van de Arbeiderspers, organen van geprononceerd nationaal-socia-
listische richting, had achterwege behoren te blijven.
Ten slotte acht de Raad de poging, om de Bond nog m het einde van 1941
nieuw leven in te blazen, door Vlekke te laten verdwijnen, met juist. Het
lag naar 's Raads oordeel niet op de weg van de aangebleven bestuurders,
om zich bijzondere inspanning te getroosten, om de organisatie in stand
te houden Zij gaven daardoor blijk, de demonstratieve betekenis van de
daling van het ledental niet in te zien, en trachtten ten onrechte bij de
leden de mening te doen postvatten, dat met het aftreden van Vlekke het
nationaal-socialistische karakter van de vakbeweging, voor wat de onder-
wijzers betreft, was verdwenen.
De Raad heeft zich de vraag gesteld, in hoeverre de ten aanzien van Van
Driel en Koopmans uitgesproken afkeuring behoort te worden uitgestrekt
tot de overige leden van het Hoofdbestuur.
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Van der Sluijs heeft zich bij het indienen van zijn beschuldiging, om
redenen, die de Raad niet geheel duidelijk zijn geworden, beperkt tot
Van Driel en Koopmans. Dientengevolge zijn de overige bestuurders niet
in hun verdediging gehoord kunnen worden. Deze omstandigheid maakt
het de Baad onmogelijk, een oordeel over het geheel hunner gedragingen
uit te spreken, veel meer nog, om een advies over hun benoembaarheid
vast te stellen. De mogelijkheid, dat persoonlijke omstandigheden, die de
Raad niet hebben kunnen blijken, het oordeel ten opzichte van één of
meer van hen belangrijk zouden moeten wijzigen, is immers niet uit te
sluiten.
Dit alles neemt niet weg, dat de hierboven afgekeurde feiten voor het
grootste deel voor de verantwoordelijkheid komen van het gehele bestuur
en dat het oordeel van de Raad derhalve ook voor de overige bestuurders
consequenties meebrengt.
De Raad meent te mogen vertrouwen, dat deze bestuurders en de be-
voegde instanties van de Bond van Nederlandse Onderwijzers in staat
zullen zijn, rekening houdende met de hun bekende bijzondere omstan-
digheden van elk geval, die consequenties te trekken.

Op grond van vorenstaande overwegingen geeft de Raad als zijn oordeel
te kennen, dat J. van Driel en A. Koopmans als bestuurders van de Bond
van Nederlandse Onderwijzers door hun gedragingen gedurende de be-
zetting, de eer, de doelstellingen en de beginselen van de vakbeweging,
waartoe zij behoorden, hebben geschaad, en wel in die mate, dat er aan-
leiding bestaat, hen niet weder te benoemen in enige bestuursfunctie
van die organisatie.

De Raad besluit aan F. S. Noordhoff toestemming te verlenen, om de ver-
gaderingen van de Bond van Nederlandse Onderwijzers, waar deze uit-
spraak zal worden behandeld, bij te wonen, en aldaar, met inachtneming
van het geheim van de raadkamer, daaromtrent zodanige mededelingen
te doen als hij dienstig zal oordelen.

De Raad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezen-
den aan J. van Driel te Rotterdam en A. Koopmans te Amsterdam, aan de
in de aanhef dezer uitspraak genoemde klagers, aan het Hoofdbestuur
van de Bond van Nederlandse Onderwijzers, en aan het Bestuur van het
N.V.V., en daarvan mededeling te laten doen aan de pers.

Deze uitspraak is gedaan op 8 September 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, G. van der Hou-
ven, C. Lammers, H. van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij de behan-
deling van de zaak ter zitting in de Raad zitting hebben gehad, in tegen-
woordigheid van Mr. Mannoury als secretaris.

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



Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden
en Handelsreizigers „Mercurius"

De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakvereni-
gingen heeft op verzoek van J. A. Veneklaas te Deventer ') en A. T. Kupe-
fis en anderen te Amsterdam een onderzoek ingesteld naar de gedragingen
gedurende de bezetting van:
A WAMOTEEKER, C. W, JACOBSEN, H. J.' MEYER en W. A. VAN DEN
HWrvFL tezamen vormende het Hoofdbestuur van de Algemene Neder-
fands? Bond ™an Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers
„Mercurius", gevestigd te Amsterdam.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting op
Zaterdag ï ? September 1945, alwaar verschenen waren als partyen:
de leden van voormeld Hoofdbestuur, voltallig aanwezig.

Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde neemt de
Raad het volgende als vaststaande aan.
DP Aluinene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en
HandSSers Mercurius" ontstond op l October 1940 door fusie van
vier andere vakverenigingen van handels- en kantoorbedienden en han-
delsreizigers.
Het ^stuur besto^ uit
Ö2t3ÏÏS5SÏÏ£S hStanvaard en op grond daarvan na de
bPvriMdinTniet weder in de herleefde Bond is opgenomen,
ïn de periode f va' l October tot eind Januari 1942 kwam geen verandering

de samenstemng van het bestuur. Het doordringen van nationaal-
ociaLSSie nviÓSen in de organisatie kon gedurende dit tijdvak vrijwel

gehee wo?den verhinderd. Ondanks talrijke geschillen met de nieuwe
leldfne vin het N V V. slaagde het bestuur er m, dit standpunt te hand-
haven mnd Januari 1942 bood het bestuur, met uitzondering van boven-
genoemden De Zeeuw, zijn ontslag aan, zulks op grond van talnjke nieuwe
confHrten ontstaan door de nationaal-socialistische en anti-semitische

t e e r e e s de loop van 1941 illegaal contact had opgenomen-
met alle cSega's hebben na hun ontslag alle bestuurders deelgenomen
Tan de ondergrondse voorbereiding voor de herleving der vakbeweging en
zïn na de taevrSding overgegaan tot de wederopbouw van de Bond^
S. p^nn ïiPPft aanleiding gevonden, zich in het bijzonder bezig te houden
metste art» i van C* W. Jacobsen en H. J. Meyer, waaruit de Raad
meent het volgende te moeten aanhalen.

Uit een artikel van C. W. Jacobsen „Het dagblad en ons vaktaondswerk",
uit „Onze Strijd" van 13 September 1940:

Neen men mist er juist, wat ook nu, in de gewijzigde omstandig-
heden' Het Volk preferabel maakt boven elke burgerlijke krant, dat
is het 'belichten van de noden van het arbeidende volk, het naar voren

>) Naar aanleiding van de uitspraak heeft J. A. Veneklaas zich tot de Ereraad
gericht en o.m. medegedeeld:
Niet schrijver dezes is de aanklager, maar een groep bestuurders uit diverse
afdelingen van „Mercurius". Dit komt in uw rapport niet naar voren en daardoor
wordt de ingediende klacht een meer persoonlijke, wat toch met het geval is.
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brengen van de verlangens, die in de arbeidersklasse leven ten aanzien
van hun sociale positie. Ik herinner aan de artikelen over de kantoor-
bedienden, over de ondersteuning van onze strijd tegen het alleen -
provisie-stelsel voor de handelsreizigers. De woningtoestanden in
achterlijke delen van ons land worden gepubliceerd, de eisen ten aan-
zien van het 7e leerjaar geheel in onze geest naar voren gebracht. Wij
lezen alleen in die bladen berichten over de actie van landarbeiders
en mijnwerkers, en van alle groepen, die zich bezig zijn te ontwor-
stelen aan de greep van het ongebreidelde kapitalisme.
Moet zo'n krant achtergesteld worden bij het burgerlijke blad, dat
nooit een regel over had voor de ellende der arbeiders, dat als 't al
schreef over de werkloosheid, nooit anders wist te schrijven dan ho-
nend over de steuntrekkers? En dat onmiddellijk weer de spreek-
trompet zou worden van de zwartste reactie, als het de kans maar even
kreeg.
Neen, collega's, de bladen van de A.P. brengen ook thans nog het zui-
vere arbeidersgeluid, zij zijn nog altijd de dienaren van de arbeiders-
beweging, belichaamd in de bonden van het N.V.V. En daarom beho-
ren de leden van de Bond, als voorheen, geabonneerd te zijn op deze
bladen en niet op andere!"

Uit een artikel van C. W. Jacobsen „Voortgaan of niet?" in „Jonge Strijd"
van December 1940:

„Dit alles bracht opnieuw deining in de rijen der jongere en oudere
vakbondsleden, en opnieuw werd de vraag gesteld: moeten wij voort-
gaan? En dit werd met meer klem herhaald of door anderen overge-
nomen, toen bekend werd, dat onze Joodse collega's niet voor een be-
noeming in de afd. besturen enz. mochten worden voorgedragen.
Vooral de jongeren hebben hierop fel gereageerd. Hele groepsbesturen
legden hun functies neer. Voor een deel konden wij dit niet keren,
het betrof jonge Joodse functionarissen.
Tegen de anderen hebben wij betoogd: Doe dat niet. Ons land en ons
volk ondergaan de beproeving van een vreemde bezetting, die neemt
méér maatregelen, die ons niet zeer aangenaam zijn. We zijn, het kan
in een bezet land nauwelijks anders verwacht worden, niet meer vrij
in ons doen en laten. Moet nu de vakbeweging er maar mee uit-
scheiden? Natuurlijk niet! Vóór de 10e Mei waren we als vakbeweging
werkzaam onder een maatschappelijk bestel, dat we kapitalisme
noemden. Dat is ook ons bestel niet! Daar werden we aanvaard, als
we niet meer afgestoten konden worden, daar werden we geduld, als
we niet meer konden worden genegeerd. En toen werkten we en hard
ook!"
„Dan gelooft men niet altijd meer aan de goede trouw en dan is men
spoedig geneigd te geloven, dat iemand zijn oude opvattingen ver-
loochent. Al heel bijzonder heeft het in dit opzicht mij getroffen, toen
ik meende een pleidooi te moeten leveren voor trouw aan het dagblad
van de Arbeiderspers. Immers, toen ik dat schreef, waren alle oude
medewerkers nog aan het blad verbonden, en ik sprak toen uit, dat
we toch een open oog moesten hebben voor de positie van de velen, die
dag en nacht voor ons hadden klaar gestaan. Over die opwekking
heeft men mij verketterd, men geloofde eenvoudig niet, dat ik een
lans wilde breken voor het bestaan van die honderden kameraden."

Uit een artikel van H. J. Meyer in „Mercurius" van 15 November 1940:
„Nadrukkelijk is tijdens besprekingen verklaard, dat de leden zelf
hebben te beslissen of en zo ja, van welke staatkundige of politieke
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groepering zij deel wensen uit te maken. Om eens een voorbeeld te
geven- De schrijver van dit artikel was gedurende ruim 32 jaarsociaal-
dlmocraat Dit is de leiding van het N.V.V. bekend en zij weet ook,
2TlS als vertegenwoordiger van de S.D.A.P. een openbare functie
bekleedt De gewijzigde omstandigheden in ons land en de daaruit
voortgesproten verandering in onze vakcentrale heeft in zijn persoon-
lijke overtuiging geen verandering gebracht. Hu was sociaal-democraat

Wanneer van hem verlangd zou worden, dat hij afstand zou doen van
ÏÏn overtuiging op straffe van anders zijn functae te moeten neer-
leggen zou S geen ogenblik aarzelen en hoezeer hem dit ook zou
t p?f ' t1 werk in de vakbeweging prijs te geven.
Doch anderzijds heeft hij zich nadrukkelijk bereid verklaard zijn
taak als bestuurder van onze Bond naar behoren te blijven vervullen
btanen het kader van de nieuwe verhoudingen, in de wetenschap, dat
h^ daarbl Sn persoonlijke politieke opvattingen zal hebben uit te
schakelen m? heef t dit kunnen doen, omdat hij de overtuiging heeft,
dat ook in de toekomst belangrijk vakbondswerk ten bate van zijn
vakgenoten zal kunnen worden verzet en hij, evenals m het verleden,
bereid is daaraan zijn volle kracht te geven."

Wil meenden goed te doen, iets meer uitvoerig op de hierboven aan-
gehaalde proWemen in te gaan, ten einde te voorkomen, dat collega's,
die de een korter de ander langer, trouw lid van hun vakbond zun,
deze vakbond ten gevolge van misverstand of onvoldoende op de
hoogte zijn met de verhoudingen, de rug zullen toekeren.
A?s er ooit een tijd is geweest, dat wij elkander en onze Bond trouw
moeten b «ven dan is het nu. Nooit nog werd zoveel arbeid ten bate
Tn honderden van onze leden verzet, nimmer nog was er zo'n grote
behoefte aan een sterke, Invloedrijke bediendenvakbewegmg als juist

dP7p tiid nu dagelijks nieuwe problemen met onze gezamenlijke
aandacht doch ook ons gemeenschappelijk optreden vragen."

Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het na-
volgende overwogen.
Het Rpstmir van de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kan-

testuur van oe mg Mercurius" heeft zich in het tijdvak,
daTdfiTding "n hefN V V in natlonaal-socialistische handen was, niet-
temi? Sverd de Bond in stand te houden en uit te breiden. In een
andere uTpraak heeft de Raad zijn afkeuring uitgesproken over het be-
leu van een vakverenigingsbestuur, dat meende onder het regime-Wou-
denblrg de zalen zoveel en zolang mogelijk op de gewone wijze voort te

De Raad verklaarde, dat naar zijn mening voor de besturen
wegen openstonden, of verzet, of afbraak. Het bestuur van de
derTandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Han-

e s e Mercurius" heeft geenszins pogingen in het werk gesteld,
de organisatie reeds in het hier bedoelde tijdvak af te breken.
Op grondvar^ de zeer talrijke en ten dele principiële conflicten, die tussen
St Hoofdbestuur en de leiding van het N.V.V. ontstonden en die ten slotte
er toe leidden, dat het bestuur reeds een aantal maanden eerder dan
andere bondsbesturen zijn werkzaamheid beëindigde, meent de Raad
evenwel het algemene beleid van het bestuuur als een politiek van verzet
te mogen kenschetsen.
Hoewel de Raad niet over het hoofd wil zien, dat dit artikel geplaatst werd
in September 1940, toen de verhoudingen nog niet zo scherp waren, acht
de Raad het hierboven vermelde artikel van C. W. Jacotasen „Het dagblad
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en het vakbondswerk", dat hijzelf thans ernstig betreurt, niet gelukkig,
aangezien toch ondanks de aangehaalde artikelen de gehele inhoud van
de bladen van de Arbeiderspers in die dagen reeds in veel hoger mate
nationaal-socialistisch was dan die van vele andere organen. De in de
stukken voorkomende bewering, dat Jacobsen bij het schrijven van zijn
artikel geweten moet hebben, dat de auteur van de door hem aangehaalde
stukken inmiddels reeds') ontslagen was, is de Baad niet gegrond voor-
gekomen.
In het volgende artikel „Voortgaan of niet?" - - welk artikel de Raad
in het kader van de hierboven omschreven bestuurspolitiek niet afkeu-
renswaardig acht — meent de Raad, al is zulks natuurlijk niet uitdrukke-
lijk gezegd, te mogen lezen, dat Jacobsen reeds toen van zijn in het vorige
artikel uitgesproken mening min of meer was teruggekomen. Het feit, dat
hij inmiddels zelf zijn abonnement had opgezegd, wijst daarop eveneens.
De Raad heeft voorts met verwondering kennis genomen van de critiek,
gericht tegen het artikel van H. J. Meyer „Trouw moet blij eken!". In
tegenstelling tot den klager, die dit artikel onder de aandacht van de Raad
heeft gebracht, is de Raad van oordeel, dat daarin op alleszins te waar-
deren en moedige wijze het democratische standpunt van den schrijver
zó duidelijk tot uiting wordt gebracht, als onder de gegeven omstandig-
heden mogelijk was.
Ten slotte heeft de Raad zich bezig gehouden met de tegen Jacobsen ge-
richte beschuldiging, dat hij zich zou hebben onthouden van medewerking
aan een illegale contactgroep van ongeveer 120 jeugdleden van de Bond.
die van 1940 tot 1942 te Amsterdam heeft bestaan. Hij zou zelfs de vorming
van dit contact hebben ontraden en hebben aangedrongen op voortzetting
(in 1940) van het legale werk van de Jeugdgroep.
Jacobsen heeft verklaard, dat hij dit werk heeft ontraden op grond van
de daaraan verbonden gevaren. Gelet op het grote aantal en de jeugdige
leeftijd der deelnemers, en in het bijzonder op het feit, dat het nut van
dit contact, voorzoveel gebleken, niet anders was dan het houden van
contact op zichzelf, is de Raad geneigd dit standpunt te delen. In elk
geval zou Jacobsens mening ten deze, ook al ware de Raad het daarmede
niet eens, op zichzelf geen reden tot afkeuring zijn.
Voorzover de Raad hierboven een ongustig oordeel heeft uitgesproken over
Jacobsens artikel „Het dagblad en het vakbondswerk", heeft hij de vraag
moeten beantwoorden, of de overige bestuurders geacht moeten worden
daarvoor mede verantwoordelijk te zijn. De Raad is van oordeel, dat zulks
niet het geval is.
Op grond van vorenstaande overwegingen spreekt de Raad als zijn oordeel
uit, dat het artikel van C. W. Jacobsen „Het dagblad en het vakbonds-
werk" in „Onze Strijd" van 13 September 1940 beter achterwege ware ge-
bleven, dat de overige bestuurders daarvoor niet mede-verantwoordelijk
zijn, dat overigens noch ten aanzien van Jacobsen, noch ten aanzien
van deze overige bestuurders gebleken is van afkeurenswaardige gedra-
gingen gedurende de bezetting, dat integendeel hun beleid, in het alge-
meen beschouwd, beantwoordt aan hetgeen onder de gegeven omstandig-
heden naar 's Raads oordeel van hen mocht worden verwacht, en voorts,
dat er geen aanleiding bestaat tot enig advies betreffende hun benoem-
baarheid tot enige functie in de vakbeweging.2)

') op eigen verlangen.
J) Naar aanleiding van deze uitspraak verscheen in het orgaan van de Algemene
Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers „Mer-
curius" nog het volgende bericht.
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De Raad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toe-
zenden aan het Hoofdbestuur van de Algemene Nederlandse Bond van
Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers „Mercurius", aan de m
de aanhef dezer uitspraak genoemde klagers, en aan het bestuur van
het N.V.Y., en daarvan mededeling te laten doen aan de pers.
TÏP7P uitsnraak is gedaan op 8 September 1945 door mr. dr. J. in 't Veld,
voorzitter F S Noordhoff plaatsvervangend voorzitter, C. Lammers, G.
van der Houven van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij de behan-
denng van de ^aak ter zitting in de Baad zitting hebben gehad, in tegen-
woordigheid van Mr. J. Mannoury, als secretaris.

(W g ) J. IN T VELD, Voprzitter.
(w'g') F g. NOORDHOFF, Plaatsver. Voorzitter.
(w'g') C. LAMMERS, l
(wig!) G. VAN DER HOUVEN,
(W, g. H. VAN ASSELT
(W g ) H. LEEUW
(w.g.) Mr. J. MANNOURY, Secretaris.

Centrale Bond van Transportarbeiders

De
™t d. Z^verin, v.» het Nederig Ver, «J^-J

j oantraip Bond van Transportarbeiders, teA KIEVIT, voorzitter van de Centrale BO
Rotterdam;
R. LAAN, secretaris van die Bond; en H
TH. SMEDING, penningmeester van die na. _ ^

^,iiirprine van het N.V.V., betrekking heb-De uitspraak van de Ereraad voor d. ^uiveru B men in ons orgaan van
bende op ons Bondsbestuur en w elke vollecUg aan[eidmg bestaat tot enig advies
3 October, besluit met de zinsnede, dat ei geeo * ^ ̂  vakbeweging
betreffende hun benoembaarheid tot enge i" werkgevers-
Uit vragen en mededelingen, met alleen uit e^n Kims gesticht
zijde, is gebleken dat de betreffende ̂ ^1^™O ̂  e fond schadelijke
Het Bondsbestuur heeft zich, teneinde vawarr B ^ den- secretaris van
conclusies te vermijden, tot "W«£tg«S5 een duidelijker inzicht zal worden
dit college een schrijven waardoor ongetwijie
verkregen.
Genoemde functionaris schrijft ons: .g ^ ̂ ^

„Het is ook mij gebleken..., dat deze zins hetzelfde resultaat kwam
is in een latere uitsPraf ' ™ t eni afwijzend advies enz.
gezegd, dat er ge en aanleld

Voor wie goed leest, is deze
van de zinsnede is er ^en de
eenkomstig de democratische
heid geheel onverkort laat op
zuivering gelegen, andere
uitsluitend aan te geven of

voor een functie met in aa
van een bepaald persoon te adviseren.

A Tivprajid eaf ons toestemming van zijn schrijven zodanig
De secretaris van * **£**'%„££ en wi.1 achten het in het belang van de
gebruik te maken als °ns f°e°id

a
e^jking Van de beslissing van de Raad te moe-

S&SySZ Lt vorig orgaan volledig opgenomen uit-
spraak.

59

tot enig afwijzend advies enz.
geheel ̂ overbodig. De enige bedoeling-ge ^ de ̂  m^_
°P de Bond de beyoegd.

^^ ̂  ̂  ̂ ^ dg
dg Ereraad ^

op grond van hun gedragingen
, niet om -positie/ tot de benoeming



Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting op
Zaterdag 8 September 1945, alwaar verschenen waren als partijen: A.
Kievit, R. Laan en Th. Smeding te Rotterdam en P. R. Harkema te
Sliedrecht.
Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde neemt de
Raad het volgende als vaststaande aan.
In 1940 waren Kievit, Laan en Smeding respectievelijk voorzitter, secre-
taris en penningmeester van de Centrale Bond van Transportarbeiders.
Na de overname van de leiding van het N.V.V. door H. J. Woudenberg op
16 Juli 1940 belegde het Hoofdbestuur op 23 Juli te Den Haag een verga-
dering met alle bezoldigde bondsfunctionarissen, ten einde de nieuwe
toestand te bespreken. Daar werd met algemene stemmen besloten, voor
het ogenblik de werkzaamheden voort te zetten en in elk geval bij nieuwe
handelingen tegen de vakbeweging in het algemeen of tegen de Bond in
het bijzonder, gezamenlijk en eensgezind op te treden. Een week later, op
30 Juli 1940, zond het N.V.V. aan de vakbladen een artikel, getiteld: „Trouw
aan het beginsel", waarin de nieuwe tijd werd verheerlijkt en een scherpe
aanval gedaan op de afgezette leiding van het Vakverbond. De redacteur,
R. Laan, weigerde, in overeenstemming met de mening van het Dagelijks
Bestuur, het artikel op te nemen, hetgeen, naar Laan aan de Ereraad
heeft medegedeeld, ook niet is geschied.
In een op 9 Augustus 1940 gehouden vergadering van het Hoofdbestuur
verscheen Dr. Voss, de Duitse commissaris bij het N.V.V., vergezeld van
de N.S.B.-ers Van Kampen en Verschure. Dr. Voss hield daar een rede-
voering, die culmineerde in de vraag of de bestuurders, elk voor zich,
bereid waren op loyale wijze met de nieuwe leiding van het N.V.V. mede
te werken. De juiste inhoud van de mondeling gestelde vraag of vragen
is voor de Raad niet komen vast te staan. De notulen der vergadering
vermelden daaromtrent: ,,U moet actief en positief medewerken. Wij
stellen U thans de vraag of U dat kunt".
De aantekeningen van één der aanwezige hoofdbestuurders geven welis-
waar een andere lezing, volgens welke twee belangrijk uitvoeriger en
dringender vragen zouden zijn gesteld, doch de Raad is van de juistheid
daarvan niet overtuigd.
Bij ontkennende beantwoording der vraag werd ontslag met behoud van
rechtspositie in het vooruitzicht gesteld.
In strijd met de daaromtrent gemaakte afspraak, dat men bij eventueel
ingrijpen vanwege den bezetter in de bondsaangelegenheden alleen in
onderling overleg een standpunt zou innemen, verklaarde een zestal
bestuurders staande de vergadering, dat zij bereid waren hun werk op de
aangegeven voet voort te zetten. De overigen, onder wie Kievit, Laan en
Smeding, vroegen bedenktijd. Na onderling overleg zonden zij ieder voor
zich een schriftelijke verklaring in, waarbij zij eveneens te kennen gaven,
hun functies te zullen blijven uitoefenen, mits zij in hun persoonlijke
politieke overtuigingen niet werden aangetast. Ondanks deze verklaring
ontsloeg Woudenberg op 15 Augustus 1940 een viertal leden van hst
Hoofdbestuur, onder wie Kievit en Laan. In hun plaats werden benoemd
de N.S.B.'ers N. van Hest en v. d. Laan (wel te onderscheiden van den
ontslagen secretaris Laan). Het Dagelijks bestuur kwam daardoor te
bestaan uit v. Hest, v. d. Laan, den zittenden hoofdbestuurder Sormani,
die evenwel reeds spoedig tot het nationaal-socialisme overging, en Th.
Smeding, terwijl Ratte, die zich met de nieuwe situatie blijkbaar geheel
kon verenigen, er feitelijk aan werd toegevoegd.')

') Voorts maakten C. M. Swiebel en de N.S.B.-er Van der Werf deel van het
Dagelijks Bestuur uit.
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Het Hoofdbestuur gaf op 23 Augustus 1940 aan de afdelingsbesturen per
circulaire kennis van de ingetreden veranderingen en verzocht hun ook
thans hun functies te blijven vervullen. Het besluit om te blijven was niet
genomen in overeenstemming met de ontslagen hoofdbestuurders, al
hebben dezen daartegen niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.
In het najaar van 1940 werd J. P. Bertou, bestuurder van de afdeling
Rotterdam in zijn functie geschorst. Smeding verzette zich krachtig
daartegen en bewerkte, dat de schorsing door Woudenberg werd inge-
" i*ocpn
Smeding werd in het begin van 1941 betrokken in een kleine illegaal ge-
vormde groep van bestuurders van het N.V.V., die ten doel had de
nationaal-socialistische leiding zoveel mogelijk tegen te werken en nam
vervolgens aan het werk van die groep deel tot de opheffing van het N.V.V.
in Mei 1942, toen hij werd gearresteerd.
Hij nam voorts het initiatief tot de vorming van een commissie van drie
bondspenningmeesters voor ondersteuning van ontslagen vakverenigings-
bestuurders, welke commissie in elk geval m de zomer van 1941 reeds
bestond.
Op 25 Juli 1941 werd Woudenberg belast met het commissariaat over de
confessionele vakorganisaties. Als zijn vertegenwoordigers wees hij aan
voor de Ned. R.K. Transportarbeidersbond C. G. T. Sormani en bij de
Christelijke Transportarbeidersbond J. B J. Ratte.
De bestuurders van laatstgenoemde organisatie verzochten op 26 Juli hun
ontslag, naar aanleiding waarvan op 6 Augustus m een bespreking met
Dr Hellwig en Woudenberg werd besloten tot liquidatie over te gaan.
P. R. Harkema heeft tegen Smeding de beschuldiging gericht, dat deze op
27 Juli 1941 aanwezig zou zijn geweest bij een bespreking, waar Ratte hem.
Harkema, zou hebben willen overhalen zijn medewerking aan de liquidatie
van de Chr. Transportarbeidersbond te verlenen. Smeding heeft dit feit
ontkend en de Raad is van oordeel, dat deze beschuldiging inderdaad met
aannemelijk is, in het bijzonder gelet op het feit, dat Woudenberg zich
nog op l Augustus door middel van de pers tot de confessionele arbeiders
richtte met een oproep om lid van hun organisaties te blijven Het is
derhalve hoogst onwaarschijnlijk, dat Woudenbergs vertegenwoordiger bij
één der bonden reeds op 27 Juli iemand zou hebben aangezocht, aan de
liquidatie mede te werken. Of inderdaad op meergemelde dag een onder-
houd tussen Ratte en Harkema heeft plaats gevonden en zo ja, waarover
dit dan liep, kan de Raad niet uitmaken.
Vast staat dat Sormani en Ratte in een hoofdbestuursvergadering op
90 Aiieustüs 1941 verslag uitbrachten van hun werkzaamheden met
betrekkine tot de liquidatie der confessionele organisaties. In deze ver-
Sdertai deelde Smeding mede, dat tegen de opdracht tot overname,
roÏÏs die op 13 Augustus door Woudenberg aan de Centrale Bond van
TransDortarbeidefs was verstrekt, op principiële en practische gronden
bezwaar was gemaalt Daarop waren verschillende wijzigingen aange-
br™ en het Staat was een regeling, waarbij de Centrale Bond
Massief bleef en er zich toe beperkte, de werklozenkassen, archieven en
tedenliisten over te nemen en die leden in te schrijven, die uit eigen
beweg ng wensten over te komen. De mogelijkheid, van de ledenlijsten
gebruik te maken om te zijner tijd propaganda te gaan maken, werd
opengelaten, doch op de lange baan geschoven.
In October 1941 schijnt een onderhoud te hebben plaats gehad tussen
P R Harkema en den N.S.B>.-er v. d. Laan, waarbij eerstgenoemde ter
verantwoording werd geroepen over een door hem in de gemeenteraad
van Sliedrecht gehouden anti-Duitse redevoering. Harkema heeft be-
weerd. dat Smeding bij die gelegenheid zou zijn binnengekomen en hem,
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Harkema, op de schouder zou hebben geklopt. Of dit juist is, wenst de Raad
niet verder te onderzoeken; de door Harkema uit dit feit gemaakte gevolg-
trekkingen ten aanzien van Smedings politieke gezindheid zij'n de Raad in
elk geval ongegrond voorgekomen.
Op 27 November 1941 vond te Utrecht een kadervergadering plaats, waar
Ratte een inleiding hield, welke sterk in nationaal-socialistische richting
ging. Uitgaande van de op zichzelf juiste overweging, dat de moderne oor-
logvoering leidt tot het propageren van de ideologie van den bezetter in het
bezette gebied, kwam hij tot de na"ar 's Raads oordeel onjuiste conclusie, dat
enig verzet hiertegen doelloos was en dat de vakbeweging zo energiek moge-
lijk moest blijven functioneren. Smeding verzette zich noch te voren, noch
achteraf, tegen deze inleiding. In het eind van 1941 ontstond een geschil,
over het aan den bestuurder C. Snel te Leiden gegeven ontslag. Door het
optreden van Smeding werd dit ontslag ongedaan gemaakt.
De oprichting van Het Nederlandse Arbeidsfront was, hoewel die streng
geheim gehouden moest worden, door A. Vermeulen, die afdelingschef bij
het N.V.V. was, reeds in Januari 1942 bekend gemaakt aan de illegale groep
van vakverenigingsbestuurders, waarvan Smeding deel uitmaakte. Smeding
nam in het voorjaar van 1942 in het geheim contact op met de bezoldigde
bondsfunctionarissen, ten einde hen te bewegen gezamenlijk hun ontslag
te nemen. Aldus geschiedde dan ook, toen het. Arbeidsfront op l Mei 1942 in
werking trad.
Enkele dagen later werd Smeding gearresteerd en gedurende lange tijd als
gijzelaar gevangen gehouden. Zijn naaste medewerkers werd terstond de
toegang tot het kantoor ontzegd.
Ten aanzien van Laan is de beschuldiging geuit, dat deze bij gelegenheid
van een bespreking met de werkgevers-bestuurleden van de Bedrijfsvereni-
ging voor Ziekengeldverzekering voor het Groot-Baggerbedrijf op 27 Augus-
tus 1943 deze werkgevers zou hebben geadviseerd, hun functies te blijven
bezetten, niettegenstaande de werknemers-bestuurleden waren vervangen
door vertegenwoordigers van het N.A.F. De Raad heeft de indruk, dat dit,
zonder uitgesproken meningsverschil door de vergadering aanvaarde, advies
op goede gronden berustte. Men is er aldus in geslaagd de-vereniging te
redden. Al ware het onjuist geweest, dan nog zou zulks voor Laans politieke
gezindheid zonder betekenis zijn. De bewering, dat Laan tot zijn advies zou
zijn gekomen door de weris, de belangen van zijn toenmaligen werkgever te
bevorderen, acht de Raad van alle grond ontbloot.
Het is de Raad gebleken, dat Laan in zij'n functie bij genoemden werkgever
belangrijke werkzaamheden verricht heeft ten behoeve van het laten ver-
dwijnen van baggermateriaal, hulp aan onderduikers e.d.
Na de bevrijding namen Kievit, Laan en Smeding, tezamen met anderen, de
wederopbouw van de Centrale Bond van Transportarbeiders ter hand. Door-
dat zij overeenkomstig de door het N.V.V. gegeven richtlijnen daarbij een
bestuurder, P. R. Harkema, die gedurende enige tijd een functie bij het
N.A.F, bekleed had, zonder hem in de gelegenheid te stellen zich in de
afdelingsvergadering te verdedigen, van het lidmaatschap en van weder-
indiensttreding uitsloten, ontstond een hevig conflict. De Ereraad, aan
wie de zaak was voorgelegd, adviseerde op grond van verzachtende
omstandigheden Harkema in afwijking op bovenvermelde richtlijnen te
zijner tijd zo mogelijk weer in een overeenkomstige positie in dienst van de
Bond te stellen, ondanks het feit, dat de Raad diens in functie treden bij het
N.A.F, veroordeelde. Later bleek echter, dat hij terwijl de zaak nog bij de
Raad aanhangig was, een heftige campagne tegen de drie beschuldigde
bestuurders voerde. Behalve de bij deze Raad ingediende klacht, die aanlei-
ding tot het thanè'1ïïg%stelde onderzoek werd, diende hij' een beschuldiging
tegen A. Kievit in bij den onder-voorzitter van -de Nationale Advies Com-
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missie en één tegen Th. Smeding bij de Algemene Zuiveringscommissie voor
de gemeente Rotterdam. Voorts stelde hij in verschillende publicaties de
hierboven onderzochte feiten op hoogst tendentieuze wijze en in beledigende
vorm voor. De Raad heeft niet nagelaten, hem dit oordeel in zeer scherpe
bewoordingen kenbaar te maken. Voorzoveel nodig, wenst de Raad boven-
dien vast te leggen dat hij zich bij de hieronder volgende oordeelvellingen
geheel van de door P. R. Harkema tegen de drie beschuldigden gevoerde
campagne losmaakt.
Op grond van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het navolgende
overwogen :
De wijze, waarop alle bestuurders de door Dr. Voss in de vergadering van
9 Augustus 1940 gestelde vragen hebben beantwoord, acht de Raad met te
veroordelen. De bereidverklaring om het werk voort te zetten, was m over-
eenstemmig met het eenstemmige besluit van de functionarissenverga-
dering van 23 Juli 1940 en met de algemeen door de bestuurders der moderne
vakbeweging aangenomen houding. Die houding moge, zoals de Raad m zijr
uitspraak betreffende het bestuur van de Nederlandse Bond van Personeel
in Overheidsdienst heeft overwogen, niet tot het gewenste resultaat hebben
geleid, zij was onder de toenmaals bestaande omstandigheden alleszins
begrijpelijk.
Na het ontslag van Kievit en Laan besloten de overige bestuurders hun
functies te blijven waarnemen. De Raad heeft zich afgevraagd, of dit besluit
te verantwoorden is geweest. De nationaal-socialistische invloed m het
bestuur werd in dit geval wel buitengewoon sterk, zodat er van een tegen de
nieuwe leiding gericht bestuursbeleid eigenlijk geen sprake kon zijn Aan de
andere kant moet erkend worden, dat Smeding individueel nog nuttig werk
kon doen en zulks ook gedaan heeft en voorts, dat bepaalde opzienbarende
misdragingen van de N.S.B.-ers, waardoor een beslissing geforceerd zou zijn
geworden, zich niet voordeden. Op deze gronden wil de Raad zich van een
uitdrukkelijke afkeuring van het besluit tot aanblijven .onthouden
De beschuldiging, dat Smeding voor de liquidatie der confessionele bonden
verantwoordelijk zou moeten worden gesteld, is de Raad ongegrond voor-

ee van Smeding met betrekking tot de kadervergadering op
27 November 1941 betreurt de Raad. Hij' is van mening, dat er aanleiding en
gelegenheid moeten zijn geweest, tegen de redevoering van Ratte bezwaar
te maken, zo nodig nog achteraf. De Raad wil m gunstige zin melding
maken van 'belangrijke positieve elementen in het beleid van Smeding, te
weten "i" "o ^red'en ten behoeve van ontslagen afdelingsbestuurders en
zijn medewerking aan het illegale overleg en aan de hierboven vermelde

beschuldiging met betrekking tot zijn optreden
in Bedrijfsvlreniging voor Ziekengeldverzekenng
voor het Groot-Baggerbedrijf op 27 Augustus 1943 heeft de Raad onge-
grond bevonden.
Op grond van vorenstaande overwegingen spreekt de Raad als zijn oordeel
uit dat het beleid van A. Kievit en R. Laan als bestuurders van de Centra e
Bond van Transportarbeiders onder de bezetting in het algemeen ten volle
beantwoordt aan hetgeen onder de gegeven omstandigheden van hen mocht
worden verwacht en dat mitsdien zijn conclusie kan zijn dat er zeker geen
aanleiding bestaat, ten aanzien van één van hen een afwijzend advies uit
te brengen ten aanzien van hun benoembaarheid tot enige functie m de
vakbeweging.
Ten aanzien van Th. Smeding komt de Raad — al heeft hij wel critiek op
bepaalde onderdelen van diens beleid — tot geen andere conclusie.
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De Raad besluit aan zijn lid H. Leeuw toestemming te verlenen, om de ver-
gaderingen van de Centrale van Transportarbeiders, waar deze uitspraak
zal worden behandeld, bij te wonen en aldaar, met inachtneming van het
geheim van de raadkamer, daaromtrent zodanige mededelingen te doen als
hij dienstig zal oordelen.
De Raad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden
aan A. Kievit, R. Laan en Th. Smeding, allen te Rotterdam, aan den in de
aanhef dezer uitspraak genoemden klager, 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 21 September 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, G. van der Hoüven,
C. Lammers, H. van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij de behandeling
van de zaak ter zitting in de Raad zitting hebben gehad, in tegenwoordig-
heid van Mr. J. Mannoury als secretaris.

(w.g.) Mr. Dr. J. IN 'T VELD, Voorzitter.
(w.g.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsverv. voorzitter.
(W.g.) G. VAN DER HOÜVEN
(W.g.) C. LAMMERS
(w.g.) H. VAN ASSELT
(w.g.) H. LEEUW
(w.g.)'Mr. J. MANNOURY, Secretaris

Centrale Bond van Transportarbeiders

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

J. A. BRANDSTEDER te ROTTERDAM

een onderzoek ingesteld naar diens gedragingen gedurende de bezetting.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting van de
Raad op Zaterdag, 8 September 1945, alwaar verschenen was als partij
J. A. Brandsfeder te Rotterdam.

Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde neemt de
Raad het volgende als vaststaande aan.
J. A. Brandsteder was in 1940 lid van het Hoofdbestuur van de Centrale
Bond van Transportarbeiders. Op 15 Augustus 1940 ontsloeg H. J. Wou-
denberg, de commissaris van het N.V.V., hem uit deze functie.
Brandsteder heeft medegedeeld, vernomen te hebben, dat de reden voor
zijn ontslag zou zijn geweest het door hem gegeven antwoord op de door
Dr. Voss, als Duitse commissaris van het N.V.V., aan de hoofdbestuurders
gestelde vragen betreffende hun bereidheid tot loyale medewerking. Ge-
zien het feit, dat de andere bij de beantwoording der vragen aanwezige
bestuurders geenszins de indruk" hadden, dat de strekking van Brand-
steders antwoord zo afwijzend was als hij het thans weergeeft, acht de
Raad deze veronderstelling over de reden van ontslag niet bewezen.
Woudenberg kende aan Brandsteter een wachtgeld toe ten bedrage van zij n
salaris gedurende achttien maanden. Toen dit wachtgeld in het begin
van 1942 eindigde, berichtte het Hoofdbestuur eigener beweging aan
Brandsteder, dat het bij Woudenberg een verlenging van de uitbetaling
had bepleit, aangezien Brandsteder, die bij zijn ontslag 53 jaar oud was,
geen andere inkomsten had kunnen verwerven.
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Naar aanleiding daarvan had Brandsteder een of meer besprekingen met
Sormani, een nationaal-socialistisch lid van het Hoofdbestuur, en op
12 Maart 1942 een onderhoud met Ter Schiphorst, chef van de afdeling
Personeelzaken onder Woudenberg. Het resultaat daarvan was, dat lan-
gere uitbetaling van het wachtgeld onmogelijk was, maar dat Brand-
steder wel weer als lid van het Hoofdbestuur in dienst kon treden. Zonder
overleg te plegen met de nog zittende anti-nationaal-socialistische be-
stuurders, ging Brandsteder op dit voorstel in en aanvaardde zijn taak
op 23 Maart 1942.
Ter zitting -van de Raad heeft Brandsteder verklaard, dat hij zich niet
kon indenken, dat de oude bestuurders bezwaren tegen zijn wederindienst-
neming konden hebben, aangezien zij immers eigener beweging verlen-
ging van zijn wachtgeld bepleit hadden. Het ligt echter voor de hand, dat
in elk geval Smeding, die reeds sinds Januari kennis droeg van de plan-
nen om met ingang van l Maart, later van l Mei 1942, het Arbeidsfront
op te richten, zodanige bezwaren wel degelijk had. Brandsteder was daar-
mede, naar de Raad aanneemt, niet op de hoogte, maar wel moet het
hem bij zijn terugkeer terstond duidelijk geworden zijn, dat hij door de
oude bestuurders met gemengde gevoelens werd ontvangen.
In de eerste bestuursvergadering, die hij bijwoonde, op 24 Maart 1942,
werd Sormani krachtig aangevallen over zijn eigenmachtig optreden in deze
zaak. Deze verdedigde zich o.m. door te zeggen, dat de aanstelling geen zaak
was van het Hoofdbestuur, doch uitsluitend een kwestie tussen den com-
missaris van het N.V.V. en Brandsteder. Deze laatste kwam daar niet
tegen op; wel beklaagde hij zich over het feit, dat het kantoorpersoneel
hem ontvangen had op een wijze, die duidelijk deed blijken, dat hij niet
welkom was.
Toen de oprichting van het Arbeidsfront bekend werd, nam Brandsteder.
evenals de meeste andere bestuurders van het N.V.V. deden, op 3 Mei
1942 zijn ontslag.
Hij bleef echter als lid aangesloten bij het N.A.F., omdat hij daarmee te
kennen wilde geven, voorstander te zijn van een eenheidsorganisatie van
de structuur van het N.A.F., tezamen met de werkgeversorganisaties offi-
cieel ingeschakeld in het .bedrijfsleven, zulks geheel los van de met de
leiding belaste personen en hun politieke bijbedoelingen.
Nadat op 15 Augustus 1942 een aantal gijzelaars door de Duitsers was
doodgeschoten, bedankte Brandsteder als protest daartegen als lid van
het Arbeidsfront en gaf daarvan schriftelijk kennis aan Woudenberg.
Na de bevrijding deelde het Hoofdbestuur van de Centrale Bond van
Transportarbeiders op 17 Mei 1945 aan Brandsteder mede, dat hij niet
weder in zijn functie kon worden hersteld. Deze verzocht op 21 Mei, zich
in een Hoofdbestuursvergadering tegen deze beslissing te mogen verde-
digen.
Omstreeks 19 Juni 1945 begaf hij zich op verzoek van enige oude vrien-
den uit de IJmuider Federatie naar Umuiden, om daar behulpzaam te
zijn bij de wederoprichting van die organisatie als onderdeel van de Een-
heidsvakbeweging. Hij heeft aan de Ereraad verklaard, dat hij tot deze
stap overging, omdat hij geen antwoord ontving op zijn brief van 21 Mei
1945 aan het Hoofdbestuur van de Centrale Bond, en omdat hij verlangde
in ieder geval werkzaam te zijn in de vakbeweging.
Op 28 Juni bereikte hem te Umuiden het antwoord van de Centrale Bond,
inhoudende, dat toelating in de vergadering afgewezen was en dat men-
herplaatsing niet in overweging wenste te nemen.
Inmiddels was een circulaire gedrukt, waarin de oprichting van de
„IJmuider Federatie van Arbeiders in het Visserijbedrijf en de Nevenbe-
drijven, onderdeel van de Eenheidsvakbeweging in Nederland", onder
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leiding van een Voorlopige Bestuurscommissie met Brandsteder als voor-
zitter werd aangekondigd. Uitgegeven was de circulaire nog niet.
De volgende dag had Brandsteder een bespreking met vertegenwoordi-
gers van de landelijke leiding van de Eenheidsvakbeweging; hij berichtte
daarop aan de Voorlopige Bestuurscommissie van de IJmuider Federatie
en aan het Hoofdbestuur van de Centrale Bond van Transportarbeiders, dat
hij zich terugtrok uit deze Voorlopige Bestuurscommissie.
In een aan de Ereraad gezonden brief heeft Brandsteder verklaard, dat
hij tot dit besluit kwam naar aanleiding van de op 29 Juni gehouden
bespreking; later in dezelfde tarief deelt hij echter mede, dat dit besluit
reeds bij de ontvangst van het antwoord van de Centrale Bond op 28 Juni
1945 genomen was.
Vervolgens .wendde Brandsteder zich op 15 Juli 1945 tot de Ereraad.

Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het na-
volgende overwogen.
De Raad keurt Brandsteder's houding ten aanzien van zijn wederindienst-
treding bij de Centrale Bond van Transportarbeiders in Maart 1942 af.
Volgens de notulen van de bestuursvergadering op 24 Maart 1942 heeft
Brandsteder bij de aanvaarding van zijn functie gezegd: „Bij het nemen
van dit besluit hebben overwegingen van materiële aard een rol gespeeld.
Daarnaast de overweging, dat het werk in de vakbeweging van belang
is voor ons land Hij is van mening, dat, nu op grote schaal bedrijven
worden gereorganiseerd, een daarbij aansluitende reorganisatie van de
vakbeweging nodig is. Daarom is er voor alle bekwame vakverenigings-
mensen op dit terrein ook nu een taak."
Ten gunste van Brandsteder wil de Raad veronderstellen, dat materiële
overwegingen de hoofdrol hebben gespeeld en dat de wens, de vakbewe-
ging van Woudenberg te dienen, slechts van ondergeschikte betekenis
was. Hij is echter van oordeel, dat het onder die omstandigheden een
minimale eis van solidariteit was, niets te ondernemen dan in het nauw-
ste contact en in overeenstemming met de nog in functie zijnde bestuur-
ders van de oude richting.
Dat Brandsteder niet vermoedde, dat deze bestuurders, hoewel zij een
verdere betaling van wachtgeld bepleit hadden, zijn wederindiensttreding
ongewenst zouden achten, moge juist zijn, de mogelijkheid daarvan had
hij naar 's Raads oordeel.in elk geval onder het oog moeten zien. Het
feit, dat Smeding juist ontslag had gevraagd — hetgeen hij waarschijn-
lijk heeft geweten en anders gemakkelijk had kunnen vernemen — had
hem in dit opzicht te denken moeten geven.
Ook al was het initiatief tot de benoeming niet van Brandsteder uitge-
gaan, dan blijft toch het feit bestaan, dat deze zijn functie aanvaardde
zonder met iemand anders dan den N.S.B.-er Sormani daarover overleg
te hebben gepleegd. De Raad ziet daarin een bewijs, dat Brandsteder zo
ver buiten de kring der „oude" bestuurders stond, dat hij niet aanvoelde
wat onder de gegeven omstandigheden van hem mocht en moest worden
verwacht.
In dit licht bezien acht de Raad ook Brandsteders besluit om lid van het
N.A.F, te worden, te veroordelen. De mening, dat de „structuur" van een
organisatie op zichzelf voldoende reden kan zijn om daarvan lid te wor-
den, ook wanneer men generlei sympathie heeft voor het werk, dat -
op grond van de leiding en haar beginselen -- van die organisatie ver-
wacht kan worden, is de Raad niet duidelijk.
Dat Brandsteder na enige maanden op zijn standpunt terugkwam, onder
de indruk van het doden van gijzelaars op 15 Augustus 1942, is juist.
De Raad acht het evenwel redelijk, bij de beoordeling daarvan rekening
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te houden met den persoon en de positie van hen, die het betreft. Aange-
zien van Brandsteder als hoof dbestuurder van de Centrale Bond van Trans-
portarbeiders een hoger mate van politiek inzicht en van solidariteit
verlangd mocht worden dan van een gemiddeld lid van de organisatie,
meent de Raad, dat het lid van het N.A.F, blijven gedurende een aantal
maanden voor hem niet te verontschuldigen is.
Brandsteder heeft zich er tegenover de Raad op beroepen, dat hij van
verdere medewerking aan de leiding van de Centrale Bond van Transport-
arbeiders is uitgesloten door mensen, die gedurende de bezettingsjaren
zeker geen geringer fouten beginnen dan hij. Het oordeel van de Raad
over het beleid van drie der hier bedoelde personen, de leden van het
Hoofdbestuur van de Bond, is neergelegd in een uitspraak van de Raad,
waarnaar deze hier wenst te verwijzen. De Raad acht het gewenst er
Brandsteder op opmerkzaam te maken, dat geen dezer personen na zijn
ontslag bereid is gevonden, in dienst van de Bond terug te keren en dat
geen van hen lid is geworden van het N.A.F.
Voorzover Brandsteder in dat verband heeft gewezen op het besluit van
het bestuur, na ontslag van Kievit c.s. niet af te treden, is de Raad van
oordeel, dat er een zeer belangrijk verschil bestaat tussen het aanblijven
na het ontslag van enige collega's en het in dienst terugkeren zonder hun
wederindienstneming tot voorwaarde te maken.
Op grond van vorenstaande overwegingen spreekt de Raad als zijn oordeel
uit, dat de gedragingen van J. A. Brandsteder, te Rotterdam, gedurende de
bezetting, afkeuring verdienen in die mate, dat er aanleiding bestaat hem
niet weder te herstellen in zijn functie van lid van het Hoofdbestuur van
de Centrale Bond van Transportarbeiders.
De Raad besluit, zijn lid H. Leeuw toestemming te verlenen om de ver-
gaderingen van de Centrale Bond van Transportarbeiders, waar deze
uitspraak zal worden behandeld, bij te wonen, en aldaar, met inachtne-
ming van het geheim van de raadkamer, daaromtrent zodanige mede-
delingen te doen als hij dienstig zal oordelen.
De Raad besluit, deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toe-
zenden aan J. A. Brandsteder te Rotterdam, 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 21 September 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, G. van der Hou-
ven, C. Lammers, H. van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij de behan-
deling van de zaak ter zitting in de Raad zitting hebben gehad, in tegen-
woordigheid van Mr. J. Mannoury als secretaris.

(w g ) J. IN 'T VELD, Voorzitter.
(W g ) F S. NOORDHOFF, Plaatsv. Voorzitter.
(Wg ) G. VAN DER HOUVEN. l
(W.g.) C. LAMMERS. l L d
(W.g.) H. VAN ASSELT.
(W.g.) H. LEEUW.
(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris.

Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond

De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakvereni-
gingen heeft op verzoek van Th. G. Steenkamer te Bussum, N. Hovinga te
Amsterdam, A. Egas te Gorinchem, H. D. Pruim te 's-Gravenhage, A. Dub-
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bink en anderen te Zaandam, A. Pinkster te Zwolle, de afdeling Zwolle van
de Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond, W. J. Lodeizen te Amsterdam en
J. Kuil te Kampen een onderzoek ingesteld naar de gedragingen gedurende
de bezetting van
W. LUBERTI, voorzitter van de Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond;
N. VTJLBRIEF, secretaris van die Bond;
J. WIARDA, penningmeester van die Bond.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting van de
Raad op Zaterdag 22 September 1945, alwaar verschenen waren als partijen:
W. Luberti, N. Vijlbrief, J. Wiarda, N. Hovinga, A. Dubbink en W. J. Lodeizen.

Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde neemt de Raad
het volgende als vaststaande aan.
In 1940 waren W. Luberti, N. Vijlbrief en J. Wiarda, respectievelijk als voor-
zitter, secretaris en penningmeester, de bezoldigde leden van het Hoofdbe-
stuur van de Centrale Nederlandse Amtatenaarsbond. Dit bestuur, dat in
totaal vijftien leden telde, besloot na de aanstelling van Woudenberg tot
commissaris van het N.V.V. de werkzaamheden voort te zetten. Het deed
daarvan mededeling aan de leden door een circulaire, gedateerd 26 Juli
1940, waaraan de Raad het volgende ontleent:
„Uit volle overtuiging adviseren wij de leden dan ook, het lidmaatschap
van de bond niet op te zeggen, doch rustig de verdere gang van zaken af te
wachten en op de gewone wijze aan de verplichtingen, welke dit lidmaat-
schap medebrengt, te blijven voldoen
Welnu, meer dan ooit is onze organisatie op wederzijdse steun van U en van
ons, aangewezen en meer dan ooit brengt het bondsbelang mee, dat wij ten
gunste van de behartiging van de belangen van de leden elkander die
wederzijdse steun verlenen.
Wij wekken U daartoe op.
Ook degenen, die overhaast hebben gemeend, voor het lidmaatschap van
onze organisatie te moeten bedanken, zonder er zich rekenschap van te
geven, wat hiervan de gevolgen zouden kunnen zijn."
Kort daarna kwam de fusie tot stand tussen het N.V.V. en de neutrale
Nederlandse Vakcentrale. De voorzitter van deze vakcentrale, Roos, tevens
bestuurder van de neutrale organisatie van postpersoneel, kreeg vervolgens
van Woudenberg opdracht om fusiebesprekingen te openen, teneinde tot
samensmelting van de moderne en neutrale bonden van ambtenaren te
komen.
Als gevolg daarvan kwam met ingang van l April 1941 een fusie tot stand
tussen de Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond en de Centrale Bond van
Nederlands Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel, het Nationaal Verbond
van Gemeente-ambtenaren, de Bond van Ambtenaren bij 's Rijks belastin-
gen in Nederland, de Bond van Personeel werkzaam bij de Registratie, de
Domeinen, de Hypotheken en het Kadaster in Nederland en de Vereniging
van Technische ambtenaren van het Kadaster. De nieuwe organisatie kreeg
de naam van „Ambtenaarsbond". Roos werd voorzitter. Hij paste zich snel
aan bij de toen bovendrijvende stroming, hoewel hij geruime tijd volhield,
geen N.S.B.-er te zijn.
De fusie werd met de leden in de afdelingen uitvoerig besproken, doch het
lag onder de gegeven omstandigheden voor de hand, dat het besluit tot
de samensmelting door Woudenberg genomen en niet van het oordeel van
de ledenvergaderingen afhankelijk gemaakt werd. Over het algemeen was
er echter van een sterke oppositie geen sprake, wijl de fusiegedachte de
leden niet vreemd was.
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Een vrij groot aantal leden had terstond na de instelling van het
Commissariaat-Woudenberg voor de Bond bedankt, en ook de verdere
gebeurtenissen gaven, zoals te verwachten was, aanleiding tot verminde-
ring van het ledental.

De penningmeester J. Wiarda ging hier krachtig tegen in. In tal van
brieven wees hij de bedankende leden in de meest dringende bewoordingen
op het gevaar, dat bij een komende selectie van het ambtenarencorps
degenen, die de bond hadden verlaten, als onbetrouwbaar beschouwd
en eventueel uit de dienst ontslagen zouden worden.
Verscheidene tarieven van deze strekking zijn ter kennis van de Ereraad
gebracht. Wiarda heeft omtrent één daarvan aan de Ereraad het volgende
geschreven:

„Wat nu de aan Steenkamer gezonden brief betreft, kan uit het „ge-
incrimineerde deel" van de tekst door kwaadwilligen worden gelezen, dat
de geadresseerde werd bedreigd. Anderen, die de verhouding tussen mij
en vele leden van de organisatie -beter kennen, zullen zeggen: Wiarda heeft
de betrokkenen willen wijzen op mogelijke gevolgen, waarvan zij zich
wellicht geen rekenschap hadden gegeven bij het nemen hunner beslissing,
maar die zij toch in hun overwegingen naar zijn mening van die dagen
dienden te betrekken.
Ik heb dit willen doen en achtte het in die dagen in verband met de be-
richten, welke ons toentertijd bereikten, mijn plicht "

De grens tussen een waarschuwing en een bedreiging is dikwijls moeilijk
te trekken. De Raad is evenwel van oordeel, dat verscheidene passages in
deze en andere brieven zodanig zijn gesteld, dat ook niet-kwaadwilligen
daarin licht een dreigement hebben kunnen lezen. Ten bewijze daarvan
haalt de Raad het volgende aan:

.Uit de bovenbedoelde brief aan Steenkamer van 24 Maart 1941:
, het staat immers nog lang niet vast, dat de huidige samenstelling
van het ambtenarencorps ongewijzigd zal blijven.
Wordt deze samenstelling onder de loupe genomen, dan zullen allen, die
lid zijn van een bij het N.V.V. aangesloten bond, het naar onze mening
waarschijnlijk gemakkelijker hebben dan anderen".

Uit een brief aan F. Bokelman van 4 April 1941:
„Het is voor alle ambtenaren onzes inziens in de huidige omstandig-
heden verstandig, indien ze lid blijven van de bij het N.V.V. aangesloten
organisatie. Dit bewijst, dat zij geacht willen worden in deze tijd hun
medewerking te verlenen. Bedanken voor het lidmaatschap wordt be-
schouwd als bewijs van het tegenovergestelde. Aangezien het bij lange na
niet vaststaat, of het ambtenarencorps in zijn huidige samenstelling zal
worden gehandhaafd en wij de mogelijkheid aanwezig achten, dat het op
betrouwbaarheid wordt getoetst, geven wij in uw eigen belang de raad
lid te blijven van de bond."

Uit een brief aan den penningmeester van de afdeling Zwolle van 17
Maart 1941:
„A. de Vries schijnt zich, evenmin als anderen, die voor het lidmaatschap
bedanken, maar zeer onvoldoende rekenschap te geven van de ernst van
de toestand, waarin wij tijdens de bezetting door de Duitsers verkeren.
Deed hij dit wel, dan zou hij zich wel tweemaal bedenken, voordat hij
het lidmaatschap van de bond opzei. Het is wellicht wel eens goed, dat hem
dit onder de ogen wordt gebracht."
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De Raad heeft ten aanzien van de werkelijke strekking van deze brieven
het volgende overwogen.
Er is klaarblijkelijk geen sprake geweest van een bedreiging in die zin,
dat Wiarda bedoelde te kennen te geven, dat van hem persoonlijk enige
handeling zou uitgaan om de geschetste gevaren werkelijk over de ge-
adresseerden te doen komen. Aan de andere kant is de Raad echter van
oordeel, dat Wiarda de naar zijn mening bestaande gevaren zo breed
mogelijk uitmat met het oogmerk, de leden voor de Bond te behouden, en
niet, omdat hij zelf bijzonder onder de indruk was van het dreigende
karakter daarvan.

K

De Raad neemt daarbij in aanmerking, dat nog zeer kort vóór de tijd, dat
deze brieven geschreven werden, namelijk op 11 Februari 1941, van
Duitse zijde officieel werd bekend gemaakt, dat het niet geoorloofd was,
aan ambtenaren verklaringen te vragen over hun houding ten aanzien
van de N.S.B., dat het niet ter zake deed, bij welke partij (d.w.z. .N.S.B>. of
Nederlandse Unie) zij waren aangesloten en dat het hun volledig vrij-
stond, aansluiting te zoeken bij welke partij ook. Het verbod van het
dragen van politieke insignes in dienst bestond nog en werd eerst een jaar
later, op 14 Februari 1942, voor de N.S.B. opgeheven.

Uit de aard der zaak werd niettemin politieke pressie op de ambtenaren
uitgeoefend.
Evenwel lag het naar de mening van de Raad op de weg van een anti-
nationaal-socialistisch vakverenigingsbestuurder om de ambtenaren aan te
sporen aan de toegezegde gewetensvrijheid vast te houden. Hij behoorde
niet hen zoveel mogelijk bevreesd te maken, dat een onafhankelijke hou-
ding, toch wel onaangename gevolgen zou kunnen hebben.

In het licht van bovengenoemde omstandigheden betwijfelt de Raad of
het gevaar van een spoedige algemene selectie van het ambtenarencorps
in die zin, dat het bedanken voor de Ambtenaarsbond op zichzelf vol-
doende reden voor ontslag zou vormen, inderdaad zo actueel was als het
in de brieven wordt voorgesteld.

Het is trouwens zeer de vraag of een dergelijke selectie -- waartoe het
ook later in die vorm nooit gekomen is — mogelijk zou zijn geweest en
in elk geval was het duidelijk, dat deze selectie te eerder zou kunnen
worden uitgevoerd, wanneer slechts een gering aantal ambtenaren voor
de Bond had bedankt.

Wiarda handhaafde steeds de bepaling van art. 7 van de statuten van de
C.N.A.B., volgens welke bij bedanken in de loop van het kwartaal de
contributie over het gehele kwartaal verschuldigd was. Toen met ingang
van l April 1941 de gefuseerde „Ambtenaarsbond" ontstond, besloot
het bestuur zelfs deze regel nog stringenter te maken door vast te
stellen, dat het lidmaatschap slechts tegen l Januari van elk jaar met in-
achtneming van een termijn van drie maanden kon worden beëindigd.
Men deed op deze bepaling van de statuten reeds een beroep tegenover
personen, die voor l April 1941 bedankten. Wiarda heeft verklaard, dat
zulks alleen kan zijn geschied ten aanzien van leden van een organisatie,
zoals met name het Nationaal Verbond van Gemeente-ambtenaren, welker
vroegere statuten een dergelijke bepaling kenden. In de brief, waarin deze
eis wordt gesteld (een brief van l April 1941 aan den penningmeester van
de afdeling Zwolle), doet Wiarda echter geen beroep op de oude statuten
van het Nationaal Verbond, doch op die van de nieuwe „Ambtenaarsbond".
De vaststelling van nieuwe statuten voor die Bond ging echter niet door.
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Deze zou voorlopig beheerst worden door de statuten van de vroegere
CN.A.B. Toen dit eenmaal vaststond, schijnt men ook het hierboven
vermelde bestuursbesluit te hebben laten varen en de oude regeling van
art 7 weer te hebben toegepast. De verschuldigde contributie werd her-
haaldelijk ingevorderd door een verzoek tot het Departement te richten
tot inhouding op het salaris. In één enkel geval schijnt een contributie-
vordering door het N.V.V. te zijn ingevorderd. Hoe dit te verklaren is, is
voor de Raad niet opgehelderd. Het staat niet vast, dat de vordering door
het bestuur van de Ambtenaarsbond voor dit doel is doorgegeven aan het
N.V.V.
In het bestuur van de Ambtenaarsbond ontstonden herhaaldelijk scherpe
conflicten tussen Roos, tezamen met enkele andere bestuurders, die tot
de nieuwe richting overhelden en de overigen. In het bijzonder het beleid
van Roos als redacteur — hij was als zodanig geen verantwoording schuldig
aan het bestuur, hetgeen niet uitsloot, dat dit critiek op de inhoud van d
krant uitoefende — gaf tot talrijke botsingen aanleiding, l
o.m. een artikel „Het ezeltje en de nieuwe brik", waarin de nationaal-
socialistische opvattingen over de taak van den ambtenaar werden gepro-
pageerd. In elk geval ontkende Roos echter tot in 1941 ten stelligste,
lid van de N.S.B, te zijn, hoewel vast stond, dat hij wél sterk tot het
nationaal-socialisme neigde.
Toen in 1942 bekend werd, dat de vakbeweging zou worden omgezet in
Het Nederlandse Arbeidsfront, namen de bestuurders van de Ambt
bond, met uitzondering van de N.S.B.-ers, hun ontslag. C
deel van de leden weigerde, naar het N.A.F, over te gaan. Dit leidde wee
om tot geschillen over de contributiebetaling. .
Tal van leden weigerden, de contributie verder te voldoen dan tot l Mei
de datum waarop het Arbeidsfront was gesticht, ervan uitgaande, dat
op datzelfde ogenblik de Amtatenaarsbond en de overige vakvereniging
ophielden te bestaan. Dit was strikt genomen niet juist; wel was volgens
een circulaire van de Sociaal-Economische Afdeling van het N.A.F, vai
7 Mei 1942 bepaald, dat het N.V.V. en de aangesloten organisaties
volle omvang naar het Arbeidsfront zouden overgaan, doch de over
der werkzaamheden zou bij gedeelten geschieden in de loop de:
volgende maanden.
Wiarda stelde zich op het standpunt, dat de Amtatenaarsbond nog bestond
en dat derhalve de contributie tot l Juli 1942 was verschuldigd. I
mogelijk, dat hierbij de overweging een rol gespeeld heeft, dat het r
dadelijk vaststond of ook de Ambtenaarstaond in het N.A.F, zou
opgenomen. Er schijnt sprake van te zijn geweest, dat deze, evenals
Duitse „Beamtenbund" zelfstandig naast het Arbeidsfront zou
bestaan. Hoe dit zij, blijkens een brief van 29 Juni 1942 was Wiarda op
die dag reeds overtuigd van de aanstaande opheffing van de Bond, het-
geen hem echter niet belette ook later nog de invordering der contributie
met kracht voort te zetten.
Een tweetal leden van het Bondspersoneel pleegde overleg met de aftre-
dende bestuurders over de vraag of ook zij hun functies zouden neer-
leggen. De bestuurders meenden hun daarin geen advies te mogen geven,
doch verklaarden, dat deze personeelsleden zelfs moesten beslissen. Indien
zij besloten te blijven, zou zulks t.z.t. geen bezwaar zijn, hen weder in
dienst van de Bond te nemen. De beide bedoelde personeelsleden besloten
dan ook, in laatstbedoelde zin te handelen, terwijl een aantal van hun
collega's, dat zelf geen overleg met de bestuurders had gepleegd, dit voor-
beeld volgde.
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Op 13 Juli 1942 ging Wiarda met vacantie en droeg de bondsbezittingeix
over aan Roos. Aangezien hij had geweigerd, de gelden aan het N.A.F.
over te dragen, zette het bestuur van de Ambtenaarsbond hem af als
penningmeester en droeg deze functie op aan Roos.
Vervolgens werd met ingang van l October 1942 aan Wiarda het in April
gevraagde ontslag verleend.
In September 1942 had J. Rensen, tevoren voorzitter van de afdeling Den
Haag, het initiatief genomen tot de vorming van een illegaal steunfonds
voor ontslagen bedienden van de Ambtenaarsbond. Wiarda verrichtte
zeer veel werk voor deze inzameling. Hij reisde de afdelingen langs, waar
hij overal met sympathie begroet werd. Tengevolge van dit werk werd hij
in December 1942 gearresteerd. Het gelukte den Duitsers echter niet, hem
te dwingen, andere deelnemers aan de actie te verraden, niettegenstaande
de sterk op hem uitgeoefende druk. Zij hielden hem gedurende een half
jaar te 's-Gravenhage en Vught gevangen en lieten hem daarna los.
Hij hervatte zijn werk voor het steunfonds en verrichtte in de verdere
oorlogsjaren ook tal van andere illegale werkzaamheden (ontvangen en
verspreiden van radioberichten, huisvesten van onderduikers, verbergen
van kostbaarheden, enz.).
Na de bevrijding namen Luberti, Vijlbrief en Wiarda de wederopbouw
van de Ambtenaarsbond ter hand.

Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het na-
volgende overwogen.
De Raad is van oordeel, dat het bestuur met vasthoudendheid -- meer
vasthoudendheid wellicht dan dat van sommige andere organisaties -
heeft getracht de organisatie in stand te houden. Zoals de Raad reeds
meermalen heeft overwogen, meent hij, dat het voortzetten van de werk-
zaamheden na de benoeming van Woudenberg, zoals dat door alle besturen
van bij het N.V.V. aangesloten organisaties geschiedde, in het licht van
de omstandigheden en verwachtingen van die tijd verklaarbaar moet
worden geacht.
Het is waar, dat er reeds spoedig een sterke nationaal-socialistische invloed
in het bestuur kwam, echter geenszins zo sterk, dat het voeren van een
bepaald beleid door de oude bestuurders was uitgesloten. Het is de Raad
gebleken, dat deze bestuurders meermalen onderling een standpunt hadden
bepaald tegenover verwachte maatregelen van Woudenberg, en hij acht
het waarschijnlijk, dat mede door deze onderlinge verstandhouding is
voorkomen, dat de Ambtenaarsbond bij verscheidene pogingen om bestuur-
ders te compromitteren (reis naar Duitsland, gemeenschappelijke redevoe-
voeringen) werd betrokken.
Het tegen het bestuur gerichte verwijt, dat dit de van boven af opgelegde
fusie van l April 1941 heeft aanvaard, acht de Raad vooral hierom
ongegrond, omdat deze fusie niet zuiver als een gedwongen samensmelting
mag worden beschouwd. Zij was immers een uitvloeisel van de fusie tussen
N.V.V. en N.V.C., welke door deze laatste organisatie vrijwillig was aan-
gegaan. Aangezien de fusie van oudsher in de C.N.A.B. als wenselijk was
beschouwd en bij de besprekingen in de afdelingen geen krachtige oppo-
sitie bleek, mochten de bestuurders bij de onmogelijkheid om de leden te
laten stemmen, het als de meest waarschijnlijke wil der leden beschou-
wen, wanneer zij de fusie aanvaardden.
De houding van het bestuur ten aanzien van het ontslagnemen door het
personeel bij de stichting van het N.A.F., acht de Raad scherp te veroor-
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