
de notulen de discussies niet altijd volledig konden weergeven. Het feit
echter, dat geen van de bestuurders zich de behandeling van deze aange-
legenheid meer kan herinneren, bewijst wel, dat er van werkelijk verzet
tegen Akkermans optreden geen sprake is geweest.

Op 17 December 1941, dus vermoedelijk ter uitvoering van het in de ver-
gadering beslotene, zond Akkerman opnieuw een circulaire aan de afde-
lingen om de aandacht te vestigen op de maandrapporten. Daarin werden
de aanvankelijk genoemde vijf punten, waarover mededelingen moesten
worden verstrekt, aangevuld als volgt:
„6. Hoe is de houding van de ongeorganiseerde arbeiders t.o.v. het N.V.V.?
Wordt er van bepaalde groepen of personen tegenwerking ondervonden?
Zo ja, door wie en op welke wijze?
7. Wat is de reden, dat de ongeorganiseerden niet tot de bond toetraden?
8. Hebt gij de indruk, dat de werkgevers in uw omgeving de voorkeur
geven aan het in dienst nemen van ongeorganiseerde arbeiders?
9. Hoe is de houding van het Gemeentebestuur en andere overheidsinstan-
ties tegenover de afdeling, de bond en het N.V.V.?"

Op 24 December 1941 zond Akkerman een maandrapport aan het N.V.V.
waarin hij o.m. mededeelde:
„Wij hebben de indruk, dat er stelselmatig tegenpropaganda wordt ge-
voerd. Hierbij wordt niet alleen getracht de centrale leiding, maar ook de
leden van het hoofdbestuur, vooral degenen, die bij de liquidatie van de
confessionele organisaties op de voorgrond zijn getreden (in discrediet te
brengen?)."
Als voorbeelden van deze tegenwerking worden genoemd de houding van
den predikant te Borsele, van leden van het Bijkantoor Dokkum van het
Gewestelijk Arbeidsbureau en van den leider van het Gewestelijk Arbeids-
bureau te Balk.
Tenslotte verklaart het rapport: „Ook thans weer kregen wij sterk de
indruk, dat in Katholiek en Christelijk georiënteerde streken van het
land een sterke neiging bij de werkgevers aanwezig is om de georganiseerde
arbeiders het eerst voor ontslag in aanmerking te doen komen. Over vol-
doende bewijsmateriaal daaromtrent beschikken wij nog niet. Hieraan
wordt echter de nodige aandacht geschonken."
Blijkbaar kwamen ook de volgende maand naar Akkermans mening nog
te weinig positieve gegevens binnen, want op 28 Januari 1942 zond hij
wederom een circulaire aan de afdelingen om de punten 6, 7, 8 en 9,
hierboven aangehaald, nog eens nadrukkelijk onder de aandacht te bren-
gen, waarbij hij opmerkte:
„Zodra blijkt, dat de ongeorganiseerde arbeiders op een of andere wijze
boven de georganiseerden worden bevoorrecht of door instanties of per-
sonen worden beïnvloed om niet tot de bond toe te treden of voor het
lidmaatschap te bedanken, dan verzoeken wij U onmiddellijk en zo vol-
ledig mogelijk dit aan ons mede te delen".

Ook in de volgende rapporten, gedateerd 29 Januari, 25 Februari en 24
Maart 1942, zijn de voorbeelden van tegenwerking voornamelijk afkomstig
uit Friesland en Zeeland, maar ook plaatsen in Noord- en Zuid-Holland,
Westelijk Noord-Brabant en Groningen worden genoemd. In één geval
vermeldt het rapport tegenwerking van een met name genoemden per-
soon, den voormaligen penningmeester van de Christelijke bond te Voor-
schoten, P. van den Bogerd. Herhaaldelijk evenwel worden functionarissen
zo duidelijk aangeduid, dat misverstand niet mogelijk is, met name de
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dominee te Nes, de burgemeesters van Nieuw-Vossemeer, Oud-Vossemeer,
Hoedekenskerke en Bedum en de gemeente-opzichter te Koudum.
Al deze rapporten en circulaires werden in afschrift aan alle hoofd- en
districtsbestuurders medegedeeld, doch voorzover getaleken is is niemar
daartegen opgekomen. Wel is het mogelijk, dat sommige bestuurders het
inzenden van de hier bedoelde gegevens minder hebben bevorderd dan
andere.
Ten behoeve van het overschrijven van de leden der confessionele organi-
saties, had het N.V.V. een zogenaamd „generaal pardon' afgekondigd
hetgeen inhield, dat bij overgang contributieschuld niet werd nagevorderd
en geen wachttijd voor het verkrijgen van werklozenkasuitkermg werd ver
eist. Dit generaal pardon, waarmee het N.V.V. op ruime schaal propaganc
maakte, werd herhaaldelijk verlengd.
C. J. Portegies vestigde hierop tenslotte de aandacht van het B
bureau, welk Bureau daarop een einde maakte aan het gen
In het voorjaar van 1942 begon de Bond een grote actie voor verbetering
van de lonen en arbeidsvoorwaarden in de landbouw. In vertaf
mede werden twee propagandisten taenoemd tot districtsbestui
weten G. Sinternikla'as in Februari en Van Driel in April 1942. )
Intussen begon de komst van het Arbeidsfront te naderen. Op wel
blik de bestuurders van de Landarbeidersbond van de plannen daarvoc
de hoogte kwamen, is niet nauwkeurig vast te stellen. Duidelijk is e
dat de toenemende politieke spanning in de vakbeweging ook op de toe
stand in die Bond invloed begon te krijgen.
De verhouding tussen den voorzitter J. Hilgenga en den penningmeester
C. J. Portegies werd langzamerhand moeilijker. De eerste, die indertijd
meer dan de andere bestuurders had geaarzeld of hij met de nieuwe
leiding van het N.V.V. in zee zou gaan, had de consequenties van l
toen genomen besluit in volle omvang aanvaard. Al betreurde hij de wijze,
waarop de eenheid tot stand was moeten komen, de eenheid der land-
tuinbouwarbeiders op zichzelf juichte hij toe. Portegies daarentegen \
meer geneigd tot twijfel en aarzeling in verschillende moeilijke omstandig-
heden, waarvoor de loop der gebeurtenissen het bestuur plaatste, zonder dat
hij echter tot een principiële afwijking van het tot hier toe gevolgde
beleid kon komen.
Op 24 April 1942 werd een vergadering gehouden van het hoofdbestuur
en de propagandisten om te beraadslagen over de vraag of men bij ï
in werking treden van het Arbeidsfront zou aanblijven of niet. In dez<
vergadering kondigden Akkerman, Portegies, Lageveen, Pietersen en Van
der Wielen aan, dat zij bij de komst van het Arbeidsfront hun on
dachten te nemen. Eerstgenoemde had trouwens zijn ontslagaanvrage
reeds eerder ingediend.
Hilgenga, Singer en Tiggelaar achtten het voorbarig, nu reeds een beslis
sing te nemen, terwijl nog slechts een voorlopige mededeling over c
stelling van het Arbeidsfront was gedaan. In de volgende vergadering op
5 Mei 1942, deelde Hilgenga echter mede, dat hij vooral door i
Woudenberg in het Concertgebouw te Amsterdam gehouden rede nu
tuigd was van het zuiver nationaal-socialistisch karakter van l
beidsfront en daarom zijn ontslag wenste te nemen.
Singer en Tiggelaar sloten zich daarbij aan, doch eerstgenoemde

') Naar de Baad nader wordt medegedeeld, was Sinterniklaas op het tijdstip van
zijn benoeming tijdelijk propagandist, terwijl Van Driel op dat oger
dienst van de Bond werkzaam was.
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spoedig op dit standpunt terug. Bax als nationaal-socialist wilde uit de
aard der zaak aanblijven, maar ook Ham, Sinterniklaas en Van Driel ver-
klaarden hun werk in het Arbeidsfront te willen voortzetten, zolang van
hen persoonlijk geen handelingen werden gevraagd, die tegen hun poli-
tieke overtuiging zouden ingaan.

Evenals bij andere bonden verklaarden de aftredende bestuurders zich
bereid, ten behoeve van de liquidatie in dienst te blijven.

Vervolgens bleven Sinterniklaas, Singer en Ham bij het N.A.F, in dienst,
Singer nam in Maart 1943 zijn ontslag, doch trad dadelijk daarop in dienst
bij den Gemachtigde van de Arbeid, als adjunct-secretaris bij de afdeling
Landbouw van diens Bureau. Hij trachtte ook Lageveen over te halen een
dergelijke werkkring te aanvaarden, doch deze weigerde daarop in te
gaan.

J. H. Ham verliet de dienst van het Arbeidsfront in September 1943, Sin-
terniklaas verrichtte zijn werkzaamheden bij het N.A.F, tot de bevrijding
toe.
De Ereraad is bereid aan te nemen, dat hij daarbij de belangen der land-
arbeiders op verdienstelijke wijze heeft behartigd en niet méér propa-
ganda voor het N.A.F, heeft gemaakt dan noodzakelijk was. Dat dit
laatste geschiedde, was natuurlijk niet te vermijden; zo werden de adres-
sen van ongeorganiseerden, die zich om bijstand tot hem wendden, regel-
matig voor huisbezoek opgegeven aan den leider van de „stoottroep",
blijkbaar een soort commissie voor huisbezoek.

De overige bestuurders verkregen verschillende betrekkingen, Portegies
b.v. bij de Sociale Afdeling van de Demka, waar hij zich bezighield met de
administratie van de ziekenkas. Hem is daarvan een verwijt gemaakt in
verband met het feit, dat de Demka werkzaamheden verrichtte voor de
Duitse Weermacht of althans in het belang van de Duitse oorlogvoering.
De Ereraad is echter van oordeel, dat het gehele bedrij f s- en maatschap-
pelijk leven, in die mate voor de Duitse oorlogvoering werd ingeschakeld,
dat men hem werkzaamheden in zo verwijderd verband met de belangen
van de weermacht redelijkerwijze niet kan aanrekenen.

Na de bevrijding namen G. Akkerman, C. J. Portegies, H. van der Wielen,
J. Pietersen en D. Tiggelaar de wederopbouw der organisatie ter hand.
J. Hilgenga werd gepensionneerd, G. Akkerman trad met ingang van
l September 1945 af.
Sinterniklaas, Ham en Singer werden echter, overeenkomstig de door het
N.V'.V. vastgestelde richtlijnen, niet weder in dienst van de Bond gesteld.
Zij wendden zich daarop ieder afzonderlijk tot de Ereraad, doch Singer
verklaarde korte tijd later, dat hij op een uitspraak niet langer prijs stel-
de. De verdediging van Sinterniklaas ging over in een felle aanval op de
overige bestuurders van de Bond, hetgeen het noodzakelijk maakte ook
hun gedragingen in het onderzoek te betrekken.

Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Ereraad het
navolgende overwogen.
Ten aanzien van de vroegere bestuurders Sinterniklaas en Ham, die bei-
den geruime tijd bij het Arbeidsfront in dienst zijn gebleven, is er niet de
minste reden om af te wijken van de algemene gedragslijn, welke vroegere
functionarissen van het Arbeidsfront uitsluit van het lidmaatschap van
een bij het N.V.V. aangesloten organisatie en dus ook van het bekleden
van bestuursfuncties. Uit hun verdediging is geen enkele omstandigheid
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gebleken, die aanleiding zou kunnen zijn om zulk een uitzondering te

Ete Ereraad wijst er bij deze gelegenheid nogmaals op dat bij de invoering
van het Arbeidsfront bestuurders en leden van het N.V.V. vrijwel gesloten
bedankten. Zij gaven daarmede te kennen, niet zozeer dat de nieuwe
maatregel op zichzelf zo bijzonder verderfelijk was maar vooral, dat naar
hun oordeel nu eindelijk de maat vol en meer dan vol was. Wie zich
daaraan onttrok, gaf niet alleen blijk van verkeerd politiek inzicht, maai
ook van ernstig gebrek aan solidariteit.
Het is waar, dat de Ereraad in enkele zeer bijzondere gevallen een v
zondering op de genoemde regel gemaakt heeft, wanneer iemand b.v. zeei
spoedig op zijn verkeerde houding was teruggekomen of zich bepaalc
verdiensten had verworven door ten behoeve van de vakbeweging
Arbeidsfront te spionneren of wanneer zich andere hoogst uitzon
omstandigheden voordeden.
Sinterniklaas en Ham echter hebben als verontschuldiging voor l
ven bij het Arbeidsfront uitsluitend aangevoerd, dat zij hun werk a
op verdienstelijke wijze hebben verricht en dat dit werk c
politiek karakter had. Naar de mening van de Ereraad blijkt hieruit,
zij noch toen, noch nu, enig begrip hebben getoond van de werkelijke oe-
tekenis van hun indiensttreden bij het Artaeidsfront.
Toch mocht van hen als bestuurders met een verantwoordelijke posit
anders verwacht worden. Het gaat naar de mening van de Ereraad
aan, dat zij nu trachten zich te verschuilen achter het Hoofdbestuur,
terwijl zij, zolang zij aan de vergaderingen van dat Hoofdbestuur deel-
namen, nimmer tegen de gevolgde politiek zijn opgekomen.

Wat de overige bestuurders betreft, heeft de Ereraad zich afgevraagd, hoe
hun houding onder de nationaal-socialistische leiding van het N.V.V.
verklaren is. Het is op het eerste gezicht duidelijk, dat zij met deze
leiding hebben samengewerkt op een wijze, zoals de Raad die nog bij
geen andere organisatie heeft moeten vaststellen.
Zij hebben niet alleen getracht de Bond in stand te houden en het ge-
wone werk voort te zetten. Zij maakten gebruik van de gunstige omstan-
digheden om verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden te verkrijgen en
zagen daarin de gelegenheid om hun organisatie uit te breiden. Zij ver
smaadden het zelfs niet, daarvoor krachtig partij te trekken van het
feit, dat de Christelijke en Rooms-Katholieke organisaties door den be-
zetter werden ontbonden.
De Ereraad ziet zeer wel in, dat voor dit alles bijzondere oorzaken s
wezig zijn. De bestuurders behoren wel leiding te geven aan de organisa
maar aan de andere kant hebben de geest en stemming onder de \
natuurlijk grote invloed op de houding van de bestuurders. En de .
moet erkennen, dat de landarbeiders in het algemeen minder
bleken te hebben 'voor de toestand, waarin het land was komen te ver
dan andere groepen van georganiseerde arbeiders. De Raad heeft er m^p
verbazing kennis van genomen, dat ongeveer 25.000 van de rond 3.
leden van de Landarbeidersbond bereid bleken zich bij het Arbeic
aan te sluiten, terwijl ook de vroegere leden der Christelijke en
Katholieke organisaties van de gelegenheid tot aansluiting gebruik ma
ten in groter omvang dan zulks in andere takken van bedrijf het geval
was.

Verder gaande, ziet de Raad de oorzaak van deze onbevredigende toestand
in het feit, dat vóór de oorlog de sociale politiek aan deze zeer
groep van arbeiders niet heeft gegeven wat haar toekwam, t
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geheel onverklaarbaar, dat de landarbeiders zich betrekkelijk weinig aan
de nationale zaak gelegen lieten liggen, althans niet, voorzover het hun
vakorganisatie en de vorming van hun arbeidsvoorwaarden betrof. De
nationale gemeenschap had zich weinig om hen bekommerd en hun een
levenspeil gelaten, dat voor het brengen van offers niet veel ruimte liet.
Het is dus niet te verwonderen, dat, toen de oorlogsomstandigheden en de
door de Duitsers gevolgde sociale politiek belangrijke verbeteringen moge-
lijk schenen te maken, er onder leden en leiding een stemming ontstond
om er uit te halen, wat er in zat. In het licht van dit alles meent de
Ereraad de ontwikkeling in de Landarbeidersbond billijkheidshalve te
moeten beschouwen.
De Ereraad zou er daardoor toe kunnen komen voor deze organisatie een
andere maatstaf aan te leggen dan hij in de overige hem voorgelegde
zaken heeft gedaan.
Er is evenwel één, het belangrijkste, punt, waar de Ereraad na ernstige
overweging niet overheen heeft kunnen stappen; de pogingen om tal
van personen aan te geven bij het N.V.V. en daardoor —- naar men moest
aannemen —• bij de Duitse autoriteiten.
Het N.V.V. heeft de Ereraad ingesteld met de opdracht te onderzoeken,
of bepaalde personen door hun gedragingen de eer, de doelstellingen of
de beginselen der vakbeweging hebben geschaad. De Ereraad heeft herhaal-
delijk moeten uitspreken, dat bepaalde personen niet meer of niet dan
onder bepaalde beperkingen weer in dienst van de vakbeweging zouden
kunnen treden, in gevallen waarin klaarblijkelijk alleen van een verkeerd
inzicht in die doelstellingen en beginselen sprake was. Wanneer de Ere-
raad evenwel meende, dat van een bestuurder onder de gegeven omstan-
digheden een juister houding kon en moest worden verwacht, kon hij
niet anders dan tot een afkeurend oordeel komen. Weliswaar heeft de
Raad daarbij steeds getracht, mét die omstandigheden ten volle rekening
te houden.
Anders wordt het evenwel, wanneer de eer der vakbeweging in het geding
komt en dit is naar de mening van de Ereraad bij deze pogingen tot het
aangeven van bepaalde personen ontegenzeggelijk het geval. Hier zijn
alle, zelfs de ruimste grenzen overschreden. Men moge kunnen begrijpen,
dat in de Landarbeidersbond de politieke toestand met andere ogen werd
gezien dan elders, ook al keurt men de dientengevolge aangenomen hou-
ding niet goed. Bij de beoordeling van dit punt echter verlaat men het
terrein van de politiek, ook van de vakbewegingspolitiek en komt op een
gebied, van zuiver persoonlijke gedragingen.
De hardnekkige wijze, waarop het Hoofdbestuur van de Landarbeidersbond
heeft aangedrongen op het verzamelen van de hier bedoelde gegevens over
tegenwerkende personen en het feit, dat niemand van de bestuurders of
districtsbestuurders daartegen is opgekomen, heeft de Ereraad dermate
verontwaardigd, dat hij niet tot een gunstig advies betreffende de be-
noembaarheid van één dezer bestuurders heeft kunnen komen.
Men zou geneigd zijn om te veronderstellen, dat zij zich geen rekenschap
hebben gegeven van de gevolgen, die deze rapporten voor de daarin ver-
melde personen hadden kunnen hebben. Ook al zou dit zo geweest zijn,
dan nog zou de Ereraad een zo verregaand gebrek aan inzicht bij ver-
antwoordelijke bestuurders niet te verontschuldigen achten.
De afkeuring van de Ereraad strekt zich ook uit — het is nodig zulks
uitdrukkelijk te vermelden — tot de houding van Sinterniklaas. Deze heeft
weliswaar bij zijn verdediging voor de Ereraad hevige verwijten gericht
tot het Hoofdbestuur, doch het is gebleken, dat hij zich indertijd met geen
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enkel woord, noch in de bestuursvergaderingen, noch persoonlijk, tegen de
handelingen van het Hoofdbestuur heeft verzet.
De Ereraad is zich bewust, dat zijn uitspraak voor de Landarbeidersbond
ernstige moeilijkheden zal medebrengen. Hij heeft echter gemeend, dat hij
zich daardoor niet mocht en kon laten weerhouden om in deze verreweg
ernstigste onder de hem tot nu toe voorgelegde zaken zonder aanzien van
persoon of bond te beslissen.
De Raad heeft er kennis van genomen, dat een belangrijke groep lede:
en afdelingsbestuurders van de Landarbeidersbond, in het bijzonder op
de Zuid-Hollandse Eilanden, zich geleend heeft voor een soort petitionne-
mentsactie, welke blijkbaar ten doel had op de uitspraak van de Ereraad
ten behoeve van één der beschuldigden invloed uit te oefenen. De Baad
spreekt de hoop uit, dat ook deze leden en afdelingsbestuurders de aange-
legenheden van hun Bond verder even zuiver zakelijk zullen bezien als de
Breraad getracht heeft te doen. De Raad wil niet nalaten ook pp deze leden
een beroep te doen om met voorbijgaan van alle persoonlijke gezichts-
punten de wederopbouw van de Bond ter hand te nemen.
Op grond van vorenstaande overwegingen spreekt de Raad als zijn oor-
deel uit, dat de gedragingen gedurende de bezetting van alle in de aanhef
dezer uitspraak genoemde bestuurders in hoge mate afkeuring verdienen
en dat geen van hen weder in aanmerking behoort te komen voor het
bekleden van enige bestuursfunctie in de vakbeweging.
De Ereraad besluit aan C. Lammers toestemming te verlenen om de ver-
gaderingen van de Nederlandse Bond van arbeiders in het Landbouw-,
Tuinbouw- en Zuiveltaedrijf, waar deze uitspraak zal worden behandeld,
brj te wonen en aldaar, met inachtneming van het geheim van de
Raadkamer, zodanige mededelingen te doen als hij dienstig zal oordelen.
De Raad besluit deze uitspraak, in gewaarmerkt afschrift te doen toe-
zenden aan G. Sinteniklaas, C. J. Portegies, J. Lageveen, H. van der Wie-
len, J. Pietersen, D. Tiggelaar en J. H. Ham, voorts aan de aanklagers
G. Geerlings, A. Buys en A. J. van 't Veer, aan het Hoofdbestuur van de
Nederlandse Bond van arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivel-
bedrijf en aan het bestuur van het N.V.V. en daarvan mededeling te laten
doen aan de Pers.
Deze uitspraak is gedaan op 5 November 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, C. Lammers, I
van Asselt en G. van der Houven, leden, die allen bij de behandeling der
zaak ter zitting in de Raad zitting hebben gehad, in tegenwoordigheid
van Mr. J. Mannoury als secretaris.

(W.g.) J. IN 'T VELD, Voorzitter
(w.g.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsverv. voorzitter
(W.g.) C. LAMMERS ]
(W.g.) H. VAN ASSELT Leden.
(W.g.) G. VAN DER HOUVEN
(W.g.) J. MANNOURY, Secretaris

Algemene Nederlandse Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond

De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakver-
enigingen, heeft op verzoek van

TH. BEERENS en A. KOKS, beiden te HILVERSUM,
een onderzoek ingesteld naar hun gedragingen gedurende de bezetting.
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Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting op
Zaterdag 20 October 1945, alwaar verschenen waren als partijen:
Th. Beerens en A. Koks.
De behandeling is voortgezet ter zitting op Vrijdag 30 November 1945,
alwaar, behalve bovengenoemde personen als partijen, verschenen waren
als getuigen:
H. Heesterbeek, secretaris van de Nederlandse Rooms-Katholieke Tabak-
bewerkersbond „St. Willibrordus" te Eindhoven en
J. W. Kruithof, voorzitter van de Christelijke Bond van Sigarenmakers
en Tabakbewerkers in Nederland, te Kampen.

Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde, neemt de
Ereraad het volgende als vaststaande aan.
Th. Beerens was in 1940 bezoldigd bestuurder van de Nederlandse Siga-
renmakers- en Tabakbewerkersbond en werd in 1941 benoemd tot voor-
zitter. Deze benoeming geschiedde, gelijk alle benoemingen in die tijd,
formeel door Woudenberg, doch het is niet gebleken, dat hier feitelijk op
de normale ontwikkeling der dingen in de Bond inbreuk werd gemaakt.

A. Koks werd eveneens op voordracht van het bestuur door Woudenberg
als bestuurder aangewezen op 3 Maart 1941.

Op 25 Juli 1941 trad Woudenberg op als commissaris voor de confessionele
vakorganisaties. Hij benoemde Beerens tot zijn vertegenwoordiger bij de
Ned. R.K. Tabakbewerkersbond ,,St. Willibrordus" en Koks in gelijke
functie bij de Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers
in Nederland.

Beerens vervoegde zich op 26 Juli 1941 op het kantoor van de R.K. Tabak-
bewerkersbond. Het bleek hem, dat de leiding van deze organisatie
generlei prijs stelde op zijn bemoeiingen. In de bespreking verklaarde
Beerens, dat hij de liquidatie van de Bond onder die omstandigheden
niet wilde uitvoeren en ontheffing van de opdracht zou vragen.
Hij deed dat op 5 Augustus 1941 bij een brief, waarin hij mededeelde, dat
90 a 95 % van de leden van de R.K. Tataakbewerkersbond reeds voor het
lidmaatschap hadden bedankt. Op grond van het feit, dat hij de bekwaam-
heden op financieel gebied miste, welke voor de verdere liquidatie nodig
waren, en dat de werkzaamheden voor zijn eigen bond zijn tijd opeisten,
verzocht hij zijn taak in andere handen te doen overgaan.
Daaraan gal Woudenberg echter geen gehoor. Zijn vertegenwoordiger Van
Kampen sprak met Beerens en wist dezen door allerlei bedekte dreige-
menten zover te brengen, dat hij een volmacht gaf aan den NIS.B.-er
Muritjewerff om de liquidatie uit te voeren onder verantwoordelijkheid
van Beerens. Zelf bemoeide Beerens zich niet meer met de zaak, doch
liet deze aan Muntjewerff over. Wél werd het aan de bestuursleden van
de R.K. Bond bekend, dat laatstgenoemde handelde als gemachtigde van
Beerens, hetgeen tot ernstige ontstemming aanleiding gaf.

Koks had zich op 26 Juli begeven naar Kampen, waar de Christelijke
Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers gevestigd was.
Ook hij stuitte op een volstrekt afwijzende houding van de leden van het
bestuur.
Hoewel ook hij de feitelijke afwikkeling van de zaken in hoofdzaak over-
liet aan G. Muntjewerff, onthield hij zich niet geheel van verdere be-
moeienis met de opheffing van de Christelijke organisatie. Zo zond hij
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op 22 September 1941 aan den voorzitter-penningmeester B. Kruithof een
brief, waarbij deze uit zijn functie werd ontslagen. Deze brief was hem
tóegezonden en hij zond die, van zijn handtekening voorzien door^ Hy
heeft verklaard, dat hij meende Kruithof, die herhaaldelijk om ontslag
verzocht had, een dtenst te bewijzen door spoedige verzending
Het is de Ereraad niet geheel duidelijk geworden, hoe het met de o
tekening en verzending van deze brief, die blijkens de inhoud
was om door H. J. Woudenburg te worden ondertekend, m zim werk is
gegaan. In elk geval staat vast. dat Koks zich in September 1941 nog tot
bemoeienis met de liquidatie van de Christelijke Bond geroepen acl

In Januari 1942 nam Beerens als voorzitter van de Nederlandse Sigaren-
makers- en Tabakbewerkersbond om principiële redenen zijn ontslag. Of
4 Mei 1942 werd hij als gijzelaar gearresteerd en tot 12 I
gevangen gehouden. ,
A. Koks nam in begin Maart 1942 ontslag uit zijn functie bij de Ned.
Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond; ook hij werd als
arresteerd en verbleef van Juli tot December 1942 in het kamp

Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten, heeft de Ereraad het
navolgende overwogen.
Zowel ten aanzien van Th. Beerens als van A. Koks, keurt de Raad het
aanvaarden van de vertegenwoordiging van Woudenberg bij een contessi
nele organisatie tegen de zin van het bestuur dier organisatie af.

Wat A. Koks betreft, kan de Ereraad slechts vaststellen, dat hij deze
functie volledig heeft vervuld. Het feit, dat een belangrijk deel van de ar-
wikkeling door G. Muntjewerff geschiedde, doet daaraan niets af. J
blijkt namelijk uit niets, dat deze overdracht van werkzaamheden aan
Muntjewerff andere dan zuiver technische redenen had. Koks heeft gei
pogingen gedaan van de hem verstrekte opdracht af te komen en ziel
ook later nog wel bij een enkele gelegenheid met de liquidatie bemoeid.

Beerens daarentegen heeft ernstig getracht zich van zijn taak los te ma-
ken. De door hem aan Muntjewerff gegeven volmacht had blijkbaar
bedoeling, dat hiermede Beerens' eigen werkzaamheden ten aanzien vai
de Rooms-Katholieke Bond een einde zouden nemen. Hij heeft zich later
ook inderdaad niet meer met de liquidatie bemoeid.
Evenwel heeft hij er zich toe laten bewegen, in de volmacht te late
melden, dat Muntjewerff zou handelen onder zijn, Beerens', verantwoorae-
lijkheid. Dit krijgt bijzondere betekenis, in verband met de met
bestuur van de Rooms-Katholieke organisatie gemaakte afspraak, <
Beerens zich aan de liquidatie zou onttrekken.
De Ereraad acht het volkomen begrijpelijk, dat onder deze omsta
het noodzakelijke vertrouwen in Beerens werd geschokt. De Ereraad
derhalve ook de houding van Beerens met betrekking tot de
te moeten afkeuren.

Op grond van vorenstaande overwegingen geeft de Ereraad als zijn oor-
deel te kennen, dat noch Th. Beerens, noch A. Koks, weder l
worden benoemd tot bezoldigd lid van het Hoofdbestuur van deJS
landse Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond, hoewel er geen
tegen behoeft te bestaan hen zo mogelijk in een andere functie
organisatie te handhaven.

De Ereraad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen
toezenden aan Th. Beerens, A. Koks, beiden te Hilversum, aan het H
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bestuur van de Nederlandse Sigarenmakers- en Tataakbewerkersbond, aan
het bestuur van het N.V.V. en daarvan mededeling te laten doen aan de
Pers.
Deze uitspraak is gedaan op 30 November 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter, P. S. Noordhof f, plaatsvervangend voorzitter, H. van Asselt, G.
van der Houven, C. Lammers 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, Plaatsverv. voorzitter
(W.g.) G. VAN DER HOUVEN
(W.g.) C. LAMMERS
(W.g.) H. VAN ASSELT
(W.g.) H. LEEUW
(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris
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Reglement van de Ereraad voor de zuivering van het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen

§ 1. Voorbereiding van de behandeling ter zitting.
Art. 1. De Raad stelt gedurende de bij zijn instelling bekend gemaakte
termijn de besturen, bestuurders of leden van bonden, behorende tot
N.V.V., die ernstige bezwaren wensen in te brengen tegen bepaalde funct
narissen of leden van zodanige bonden, in de gelegenheid, beschuldigingen
tegen deze personen schriftelijk en ondertekend bij den secretaris :
zenden, onder opgave van naam en adres, alsmede van de naarr
bond, waarvan de beschuldiger (s) lid is (zijn).
Ook na het verstrijken van die termijn kunnen vroegere functionari
of leden van zodanige bonden op gelijke wijze zelf te kennen gever
de Raad gehoord te willen worden.
Indien geen beschuldiging noch een verzoek als hierboven bedi
binnengekomen of indien die beschuldiging of dat verzoek mei aan aiie
eisen voldoet, is de Raad niettemin bevoegd een onderzoek l
zodanige vroegere functionarissen of leden in te stellen.

Art. 2. Zo nodig stelt de voorzitter naar aanleiding van de ingekomen
stukken een voorbereidend onderzoek in.

Art. 3. De Raad onderzoekt de stukken en beslist in elke zaak, welke
personen voor het onderzoek ter zitting als partijen, getuigen en deskun-
digen zullen worden opgeroepen.

Art. 4. De beschuldigde wordt van de punten van onderzoek in kennis-
gesteld en uitgenodigd, binnen een bepaalde termijn schriftelijk verweer
te voeren en desgewenst stukken in te dienen.

Art. 5. Nadat deze termijn is gebruikt of verstreken, worden partijen in
de gelegenheid gesteld, inzage of afschrift te nemen van de stukken, n
uitzondering van die, waaromtrent de Raad anders heeft beslist om ge-
wichtige, zoveel mogelijk aan partijen mede te delen, redenen.

Art. 6. De voorzitter bepaalt plaats en tijd voor de behandeling ter zitting.

Art. 7. De Raad benoemt een zijner leden tot rapporteur; deze ond
zoekt de stukken en doet zijn verslag in een vergadering van c
gehouden onmiddellijk vóór de zitting, waar de zaak wordt behandeld.

Art. S.—De secretaris roept partijen, getuigen en deskundigen tot <
zitting op.

Art. 9. Wanneer de Raad niet bijeen is, kan de voorzitter alle beslissingen
nemen, welke voor het regelmatige voortwerken van de Raacl wenseuj
of noodzakelijk zijn, alles met inachtneming van dit Reglement
voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende vergade]
Raad, en voorts met dien verstande, dat nimmer een zaak buiten Denaii-
deling gesteld of op andere wijze definitief afgedaan wordt. I
deze bepaling door den voorzitter genomen beslissingen worde:
door de Raad zelf genomen te zijn. Wordt de vereiste goedkeuring r
verleend, dan wordt de beslissing geacht niet te zijn genomen.

§ 2. Behandeling ter zitting.
Art. 10. Tot de zitting heeft niemand toegang dan de leden en de secre-
taris van de Raad, de partijen, getuigen en deskundigen.
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Art. 11. De wijze van behandeling ter zitting wordt aan den voorzitter
overgelaten, behoudens hetgeen de Raad besluit.

Art. 12. Onmiddellijk voor de sluiting van het onderzoek worden de par-
tijen, de beschuldigde, dan wel hij, die zelf te kennen heeft gegeven door
de Raad gehoord te willen worden, het laatst, in de gelegenheid gesteld
het woord te voeren.

§ 3. Uitspraak.
Art. 13. De beslissing wordt genomen in raadkamer, in tegenwoordigheid
van den secretaris. Tot de raadkamer heeft niemand toegang dan de
leden en de secretaris.

Art. 14. Ieder lid brengt mondeling en persoonlijk zijn advies uit, naar
volgorde van leeftijd, beginnende bij het jongste lid en in elk geval ein-
digende bij den voorzitter.

Art. 15. De beslissing wordt genomen bij meerderheid van stemmen of,
zo meer dan twee verschillende gevoelens zijn geuit, zoveel mogelijk over-
eenkomstig het gevoelen der meerderheid.

Art. 16. De beslissing bevat het oordeel van de Raad over de vraag, of de
beschuldigde, dan wel hij, die zelf te kennen heeft gegeven door de Raad
gehoord te willen worden, door bepaalde gedragingen gedurende de be-
zetting de beginselen, de doelstellingen of de eer van de vakbeweging waar-
toe hij behoorde, heeft geschaad.

Art. l'i. De Raad overweegt, of er aanleiding is aan de beslissing een advies
te verbinden betreffende de benoembaarheid van den beschuldigde of van
hem, die zelf te kennen heeft gegeven door de Raad gehoord te willen
worden, tot functies in de moderne vakbeweging of tot bepaalde zodanige
functies.

Art. 18. De secretaris maakt een schriftelijke uitspraak op overeenkomstig
de beslissing.

Art. 19. De uitspraak wordt vastgesteld en door de aanwezige leden met
den secretaris ondertekend.

Art. 20. De secretaris zendt de uitspraak in gewaarmerkt afschrift aan
partijen toe, alsmede aan het Bestuur van de desbetreffende bond en aan
het Bestuur van het N.V.V.
De uitspraak wordt gepubliceerd op de daarbij aan te geven wijze., tenzij
de Raad anders besluit.

§ 4. Bijzondere bepalingen.
Art. 21. Zo noch de voorzitter, noch de plaatsvervangende voorzitter aan de
behandeling ener zaak deelneemt, treedt het oudste lid in leeftijd als
voorzitter op.

Art. 22. De behandeling ener zaak vindt geen voortgang, zo niet ten minste
vijf leden daaraan deelnemen.

Art. 23. Aan de behandeling ener zaak neemt niet langer deel een lid,
dat een gedeelte van het onderzoek ter zitting niet heeft bijgewoond.

108



Art. 24. Aan de behandeling ener zaak neemt niet deel een lid, te wiens
aanzien feiten of omstandigheden bestaan, waardoor m het algemeen de
onpartijdigheid schade zou kunnen lijden, hetzij naar zijn eigen oordeel,
hetzij naar dat van de Raad.

Art. 25. Aan de behandeling ener zaak neemt niet deel een lid, dat in die
zaak partij is of als getuige of deskundige wordt gehoo

Art. 26. Zo de behandeling ener zaak geen voortgang kan hebben omdat
niet voldoende leden daaraan kunnen deelnemen, zal de Raa
nodig met nieuwe leden aanvullen en de behandeling der zaak opnieuw
aanvangen.

Art. 27. In elke stand der zaak kan de Raad besluiten van onderzoek of
verder onderzoek af te zien. Zij, die een beschuldiging hebben ingezon
of zelf hebben te kennen gegeven door de Raad te willen worden geft
ontvangen daaromtrent een met redenen omklede kennisgeving.

Art. 28. In elke stand der zaak kan de Raad een nader voorbereidend
onderzoek of een nieuw onderzoek ter zitting gelasten.

Art. 29. Zij, die recht op inzage van een stuk hebben, kunnen daarvan
toezending in afschrift verlangen, zo dit niet te bezwaarlijk is.

Art. 30. De Raad kan de pleidooien doen eindigen, wanneer hij zich vol-
doende ingelicht acht.

Art. 31. De voorzitter kan aan partijen, getuigen of deskundigen vóór hun
verhoor een vergoeding voor reiskosten en tijdverzuim toekennen; deze
wordt na de zitting door den secretaris uitbetaald.

Art 32. Ten aanzien van één persoon wordt slechts éénmaal een
zoek ingesteld, dat betrekking heeft op zijn gedragingen gedurei
bezetting in welke hoedanigheid ook.

Art. 33. De Raad zal. in plaats van een beslissing ten gronde te nemen,
zich onbevoegd kunnen verklaren of beslissen, dat de zaak niet opge-
helderd kan worden of zich niet voor een uitspraak van de Raad l

Art. 34 De uitspraken van de Raad kunnen niet worden herroepen, ge-
wijzigd of aangevuld.

Art. 35. Van de uitspraken van de Raad zal geen hoger beroep worden
ingesteld.

Art. 36. De leden en de secretaris onthouden zich van elke nadere ver
klaring, toelichting of motivering ener gedane uitspraak, waar
over wien ook. _,
Indien de Raad besluit zich te doen vertegenwoordigen op de
ringen van een bepaalde organisatie, waar de zaak zal wor L £enan-
deld, wordt zulks bij de toezending der uitspraak medegedei
geval zal de vertegenwoordiger van de Raad in die vergade
woord kunnen voeren, ten einde met inachtneming van het gel
raadkamer en van hetgeen de Raad ten opzichte van de geheimhoi
der stukken of van het verhandelde ter terechtzitting mocht
sloten, omtrent de gevallen uitspraak zodanige toelichting t
hij wenselijk acht.
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Art. 37. De Raad kan de behandeling en afdoening ener zaak opdragen
aan een daartoe ingestelde regionale commissie, bestaande uit een lid van
de Ereraad als voorzitter en twee door de Ereraad als zodanig te benoemen
leden. De secretaris van de Ereraad is tevens secretaris der regionale com-
missie; zo nodig kan de Ereraad voor dit doel een plaatsvervangend
secretaris benoemen.
Op de behandeling ener zaak door de regionale commissie is dit Regle-
ment van toepassing met dien verstande, dat de Raad vervangen wordt
door de regionale commissie.
De opdracht aan de commissie vervalt 1. indien de commissie niet meer
voltallig aan de behandeling der zaak kan deelnemen; 2. indien de com-
missie besluit de opdracht terug te geven; 3. indien de Ereraad besluit de
opdracht in te trekken. Dit laatste kan geschieden totdat de uitspraak
aan partijen is toegezonden.

§ 5. Algemene bepalingen.
Art. 38. De voorzitter is onder de leden begrepen. Onder den secretaris
wordt mede verstaan een plaatsvervangend secretaris.

Art. 39. Alle besprekingen in raadkamer zijn geheim. Omtrent het ver-
handelde ter zitting of omtrent de inhoud der stukken kan de Raad ge-
heimhouding opleggen. In dat geval wordt niemand tot de zitting of tot
de inzage der stukken toegelaten dan na de verklaring, die geheimhouding
te zullen bewaren.

Art. 40. De leden onthouden zich in de loop van het onderzoek van alles,
waaruit blijkt of zij zich reeds een oordeel over de zaak gevormd hebben.

Art. 41. De secretaris maakt proces-verbaal op van al hetgeen in de bij-
eenkomsten van de Raad of in de loop van het voorbereidend onderzoek
wordt verhandeld. De leden corresponderen in hun hoedanigheid niet dan
door zijn tussenkomst.
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Nederlands Vertoond
van Vakverenigingen

letter I. , ïïo. 14-579/14579
Amsterdam, 14 Juni 1946,
Amstel 224-22FT

Aan de Hoofdbesturen der aangesloten organisaties.

w T:.;
Vl • _— • y

Wij hebben alle uitspraken van de Centrale Ereraad voor de
Zuivering van het N.V.V. in een boekwerkje in extenso opgenomen*
II gelieve van dit boekje ten behoeve van Uw archief hierbij twee
exemplaren aan te treffen;

Voor het geval U nog enkele exemplaren meer wenst te ont-

vangen, gelieve U ons dit per ommegaande op te geven.

Met kameraadschappelijke groeten,
Het Dagelijks Bestuur:

G.van der Lende,

Secretaris.

Z.




