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Aan de leden van de Bond van
Nederlandsche Onderwijzers.
Waarde Collega's
U zult o.m. hierbij aantreffen een aanklacht, door de Bondsvoorzitter Van
der Sluys bij de Ereraad van het N.V.V., ingediend tegen 2 leden van het
Hoofdbestuur, te weten Koopmans en Van Driel, benevens het rapport, door
deze Ereraad naar aanleiding van deze aanklacht uitgebracht. De Hoofdbestuursleden Van Driel, mej. De Haas, Hidding, Koopmans, De Pauw, Schaft
en Wierda, hebben behoefte, daar een en ander aan toe te voegen.
AMSTERDAM, l Juli 1945.
Aan de Ereraad ingesteld door het N.V.V.
W.M.,
Ondergetekende, J. P. W. van der Sluys, Voorzitter van de Bond van
Nederlandsche Onderwijzers, verzoekt Uw Raad uitspraak te willen doen
over de vraag, of J. van Driel en A. Koopmans, bestuurders van dezelfde
organisatie als zodanig te handhaven zijn, en wel op grond van de navolgende
feiten.
Kort nadat Woudenberg was aangesteld als commissaris.,van het N.V.V.
en nadat Kupers c.s. waren ontslagen, stelde ondergetekende in een Hoofdbestuursvergadering de vraag aan de orde of en zo ja, wanneer ons H.B.
zijn functie zou moeten neerleggen. Hij voorzag, dat dit er in de naaste
toekomst toch van zou moeten komen, vreesde als enig gesalarieerde bestuurder onverwacht voor een beslising te zullen worden gesteld en wenste
daarom te voren de menng te weten van het H.B. Uiteraard bleek het niet
mogelijk daaromtrent een scherp geformuleerd besluit te nemen, waarom wij
ons ten slotte bepaalden tot de uitspraak, „dat het H.B. zou blijven zitten,
zolang dit met eer en goed fatsoen mogelijk zou zijn".
Betrekkelijk kort daarop had ons D.B. — v. Driel, Koopmans, Schaft en
v.d. Sluys — het beslissende onderhoud niet den Duitser dr. Vos en den
Hollander Van Kampen. In een vlak daaraan vooraf gehouden H.B.-vergadering deelde ondergetekende mede, dat hij voornemens was in dat onderhoud een scherp afwijzende houding aan te nemen. Het H.B. ging daarmee
eenstemmig accoord.
Het resultaat dezer bespreking was, dat ondergetekende op 22 Augustus
1940 als onbetrouwbaar ter zijde werd gesteld.
In een D.B.-vergadering vlak daarop werd door mij betoogd, dat men thans
niet meer met eer en goed fatsoen kon blijven zitten. Tot mijn grote spijt
besloot de eerstvolgende H.B.-vergadering op 31 Augustus, waarin ondergetekende uiteraard niet meer aanwezig was, desondanks te blijven zitten.
Vanaf dat ogenblik werd De Bode een verlengstuk van de nat.-soc.-propaganda, in die zin, dat:
a. niet werd geplaatst wat in een modern onderwijzersvakblad geplaatst had
moeten worden,
b. wel werd geplaatst, wat men had moeten weigeren en zelfs had moeten
bestrijden,
c. sterk misleidende voorlichting werd gegeven aan de leden.

Ten bewijze daarvan het volgende:
Bode van 6 September 1940.
Een artikel van mijn opvolger G. F. Vlekke, waaruit ik citeer:
De bezettingautoriteiten hebben nu ingegrepen in een gedeelle van dat
leven en zoals de commissarissen van de S.D.A.P. en het N.V.V. hebben

medegedeeld, dat is gebeurd om het socialisme voor het Nederlandse
arbeidende volk te redden. Wij mogen en kunnen aan de oprechtheid van
het woord van deze mannen niet twijfelen.
En als we dit in ogenschouw nemen, moeten we de Bond van Nederlandse Onderwijzers gelukkig prijzen, dat hij uitgekozen is als kern voor
het onderwijzerscorps, om de exponent van die doelstelling te zijn.
We kunnen hieruit de zekerheid hebben, dat niets, maar dan ook niets
verandert aan de socialistische doelstellingen, die meer speciaal in het
program van de Bond tot uitdrukking komen. Integendeel, de Bond is
nu de grootse taak opgelegd, om de verwezenlijking van die doelstellingen te bereiken.
La note gaie: Op de volgende pagina vindt men een zeer waarderend
afscheidswoord aan ondergetekende!
In dezelfde Bode een bericht getekend door Koopmans, namens „het
achttal", dat het H.B. blijft zitten. „De volgende week geven we een gemotiveerde verklaring voor onze houding."
De volgende week kwam in De Bode
niets. In de plaats daarvan
kregen de leden een circulaire „Hoe en waarom wij blijven".
Ik citeer: „Welnu, allereerst de mededeling, dat wij in volle vrijheid en
zonder reserve met de nieuwe voorzitter hebben beraadslaagd."
Maar deze circulaire mocht ondanks die volle vrijheid niet in De Bode.
Ik citeer weer: „de redactie van De Bode beslist collectief over de inhoud
van het orgaan."
Eerste resultaat: boven geciteerd artikel van Vlekke.
Ik citeer voor de derde maal: „elk lid van het H.B. behoudt zijn rechten
en bekleedt de functies, waarin het H.B. hem plaatst."
Maar onder de circulaire staat nu niet „het achttal" van de vorige week:
't zijn er maar zeven meer. Van Geuns, de jood, was intussen ontslagen. Dit
ontslag is zelfs nooit ter kennis van de Bondsleden gebracht.
Bode van 13 September 1940.
1. Een hoofdartikel over de jongeren.
Ik citeer: „Sinds 10 Mei is er iets in Nederland veranderd! Niet meer het
kapitalisme, maar de arbeid heeft recht. Niet meer een kleine kliek, maar de
arbeiders van Nederland."
2. Een rede van Woudenberg in extenso.
Ik citeer: „Als b.v. de voorzitter van het N.V.V. op een internationaal congres te Parijs nog niet lang geleden (reeds in de oorlog) verklaarde, dat
de Nederlandse arbeiders aan de zijde stonden der Westerse plutocratiën,
dan schaarde hij de Nederlandse arbeiders dus in slagorde tegen Duitsland. Het is begrijpelijk, dat aan een dergelijk optreden, dat oorlogvoering betekent, bij een nederlaag consequenties vastzitten. Ook hier
moet men de verantwoordelijkheid dragen van zijn woorden en daden.
Deze voorzitter, die zelfs nu nog zijn salaris ontvangt, kan hoogstens
de edelmoedigheid van de Duitse bezetting prijzen.
Het was daarom noodzakelijk, dat enkele personen zich uit de vakbeweging moesten terugtrekken, teneinde de vakorganisatie zelf te kunnen
handhaven en haar doel nader te kunnen bereiken.
Spreker was -er van overtuigd, dat de tijd niet meer ver is* dat de
welwillende en weldenkende arbeider en vakbondsbestuurder dankbaar
zullen zijn, dat door het vertrouwen dat de Rijkscommissaris hen heeft
geschonken, de mogelijkheid voor het N.V.V. is geboden, niet alleen om
voort te bestaan, maar om te komen tot grote bloei, waardoor oude reeds
gedoofde verlangens in ons weer gaan leven en tot werkelijkheid zullen
worden."

En dit alles, nadat men één week te voren de leden de verzekering had
gegeven dat de redactie van De Bode collectief zou beslissen over de inhoud
van het orgaan!
En toch, bovenaangehaalde circulaire was naar het oordeel van de „heer
Commissaris" niet nationaal-socialistisch genoeg. Hij moest verbeterd worden
en wel publiekelijk. Dit gebeurde in De Bode van 27 September 1940 in een
hoofdartikel, dat uitdrukkelijk door ieder van de H.B.-leden getekend moest
worden.
Ik citeer daaruit: „Het zal aan ieder reeds nu duidelijk moeten zijn, dat,
al zal bij een mogelijk vertrek van de bezettende overheid veel van wat nu
bestaat weer veranderen, toch de sociale grondbeginselen, die aan de
nieuwe orde ten grondslag liggen, ook voor ons land zullen blijven gelden.
Daarmede heeft ook onze Bond rekening te houden. De veranderingen,
die haar .positie in Nederland, haar plaats in het N.V.V. en de leiding
van haar Hoofdbestuur hebben plaats gevonden, dienen te worden beschouwd als absoluut noodzakelijke voorwaarden voor de deelname van
ons eigen land en volk aan de opbouw van de nieuwe sociale orde in
Europa.
Deze veranderingen in onze Bond waren noodzakelijk, omdat bij een
bestendiging van de oude tpestand elke waarborg voor het voortbestaan
van de organisatie zou zijn weggevallen, omdat dan de tastbare resultaten,
die onze strijd van jaren heeft opgeleverd, verloren zouden zijn gegaan
onder de slagen van de nieuwe tijd.
Maar naast dit negatieve doel is er ook een positief doel: Er openen
zich voor onze Bond voor de gehele arbeidersbeweging op sociaal terrein
grootse perspectieven. Er wenkt in de nabije toekomst de vervulling van
onze idealen. Het socialisme zoals wij dat jarenlang gevoeld en beleden
hebben, zal tot werkelijkheid worden.
In onze eigen kring zien«we het herstel van het onderwijs naderen:
het uitschakelen van alle wantoestanden, waardoor onze collega's jarenlang hebben gezucht, het brengen van een beter verzorgd onderwijs aan
de kinderen van de Nederlandse werkers, opdat zij straks beter voorbereid in de maatschappij komen en zich meer waarborgen kunnen
verschaffen voor een gelukkig bestaan in een rechtvaardige sociale orde.
Dit grootse doel, dat wij binnen zeer korte tijd zullen kunnen bereiken,
is onze arbeid ten volle waard."
Het is mij bekend, dat dit artikel slechts onder dwang is getekend. ;Ik
onthoud mij van een oordeel daarover, want ik weet, dat ieder onzer ook
tegenover zijn gezin verplichtingen heeft. Maar wanneer zo overduidelijk is
gebleken, dat men over de eigen organisatie niets, maar dan ook absoluut
niets meer te zeggen heeft, dan was er ook maar één ding mogelijk: het
staken van dit heilloos bedrijf, door of zijn ontslag te nemen, althans te
vragen, of de leden te adviseren zo snel mogelijk de organisatie te verlaten.
Maar men werkte door, alsof er niets gebeurd was.
Wij vinden: Bode
Bode
Bode
Bode
Bode
Bode

27
25
8
22
6
28

Sept. Een aanbeveling voor „WIJ".
Oct. Een aanbeveling voor het Inst. voor Arb. Ontw.
Nov. Een aanbeveling voor de Arbeiders Pers.
Nov. Een aanbeveling voor Winterhulp.
Dec. Een hoofdartikel over Vreugde en Arbeid.
Maart 1941. Een oproep voor de Moedertehuizen,
waarin ons zelfs wordt verteld: „'t
Klinkt alles als een sprookje en toch
is het waar."
Bode 8 Mei 1942. De aanmelding voor de arbeidsdienst.

Een behoorlijk lid van onze oude Bond schuwde al deze dingen als de
pest, als zijnde in strijd met eer en goed fatsoen, maar De Bode maakte er
propaganda voor.
Dit alles stond in ons vakblad. Maar bij een redevoering van Minister Van
Dam of van Woudenberg stond geen woord van kritiek. Wél vond men er
in de Verordening, waarbij onze rechtspositie werd vernietigd, zonder ook
maar enig commentaar.
De Joodse kinderen gingen uit onze scholen, de Joodse collega's werden
ontslagen, de Jood van Geuns werd verjaagd uit het H.B. en De Bode zweeg.
De Bode kon en mocht niet spreken, het is ook mij bekend. Maar door het
plaatsen van wat hij moest opnemen en door het ontbreken van wat hij niet
mocht opnemen werd ons orgaan een stuk nationaal-socialistisch propaganda.
En dat de Nederlandse onderwijzer onvatbaar bleef voor het nationaal-socialisme was niet dank zij, maar ondanks De Bode.
Ontoelaatbaar was m.i. het zenden van adressen aan de bezettende overheid.
Dat toch demonstreert iedere keer weer, dat men deze overheid erkent en is
als zodanig een stuk propaganda voor het nationaal-socialistisch bewind.
Op onze weg lag het verzet tegen deze overheid en ieder vrijwillig contact
met deze overheid was dus uit den -boze. Ik laat nu maar in het midden, dat
in redelijkheid op succes van deze adressen natuurlijk niet kon worden
gerekend. Voorbeelden van deze adressen vindt men o.a. in De Bode van
26 September 1941: 8-jarige leerplicht en beperking bij sollicitaties, meetellen diensttijd kwekelingen met akte. Bode van 3 October 1941: inrichting
7e en 8e leerjaar.
Toen de „Regering" de achtjarige leerplicht invoerde, werd daarover uiteraard ook in De Bode geschreven. Wie de rgdactie van een onderwijsorgaan
op zich genomen had, kon zich daaraan moeilijk onttrekken. Tegelijkertijd
echter verschenen in de „Voorwaarts", een zuiver nat.-soc. orgaan, een viertal
artikelen over dit onderwerp van de hand van J. van Driel. Absoluut vrijwillige medewerking aan deze krant kon m.i. nooit liggen op onze weg.
Het was het tegendeel van verzet in iedere vorm.
En dan de voorlichting van de leden. Eind 1941, toen de Bond reeds lang
de helft of meer van zijn leden kwijt was en van de rest de helft geen contributie meer .betaalde en toen op deze wijze dus onomstotelijk was vastgesteld, dat het H.B. het vertrouwen van de bondsleden had verloren, trok men
op propaganda en gaf daarvan als volgt verslag in De Bode van 21 Nov.:
„De leden van het Hoofdbestuur reizen stad en land af. Ze bereizen
trajecten, waarvan ze het bestaan zelfs niet hadden vermoed. Als de
trein hen in de steek laat, nemen ze hun toevlucht tot een puffend stoomtrammetje of een autobus-met-een-kacheltje-er-achteraan. Als ook dat niet
gaat, nemen ze de fiets. Ze komen in plaatsen, waarvan de naam de
Examenidioot het water in de mond zou brengen. En ze vinden overal
volle vergaderzalen, onverschillig of het nu een appetijtelijke zaal is in
een grote-stadsgelegenheid of een wat rokerig kamertje met een ronkend
potkacheljte achter een cafétje ergens in de rimboe En die vergaderingen,
ze zijn geladen. Geladen met een geestdriftige stemming. Er zit sfeer
in deze bijeenkomsten. En als het H.B.-lid is uitgesproken dan weerklinkt
daverend handgeklap en de mensen kijken elkaar aan met een glans
in de ogen en verheugd zeggen ze tot elkaar: „Die Bond toch. We dachten, dat ie zo ongeveer morsdood was en daar staat ie warempel weer

springlevend voor ons als een frisse, jonge kerel, trappelend van initiatief en werklust, tnet de muts wat baldadig op één oor en overlopend van
levensdurf. Ja, die vergaderingen, ze zijn bijna zonder uitzondering voortreffelijk. Laten we er iets van mogen zeggen...."
En dan zegt men nog heel veel, maar het aantal leden, dat men nog had
of dat terug kwam, werd niet genoemd. Laat ik ervan zeggen, dat «ar in
Amsterdam 80 mensen kwamen, terwijl er meer dan 800 waren uitgenodigd.
Op een mij niet bekende datum, wendde collega Koopmans zich zonder
medweten van de overige H.B.-leden tot Woudenberg, met het verzoek om
salarisverhoging. Toen Woudenberg dit verzoek voor advies zond aan Vlekke
kwam het in het H.B. Het H.B. weigerde er op in te gaan en Koopmans
trok zijn verzoek in. Het uiteindelijk resultaat was, dat Woudenberg Koopmans toelage van ƒ 1500.— bracht op ƒ 2400.— en hem na zijn heengaan
2 jaar wachtgeld toekende, waarop hij volgens de Bondsreglementen geen
recht had.
In October 1941 kreeg Vlekke zijn ontslag en liet collega Van Driel zich
door Woudenberg benoemen tot gesalarieerd voorzitter van de Bond. Het is
mij bekend, dat dit geschiedde in overleg met het H.B. Desniettemin meen ik,
dat Van Driel daarvoor de verantwoordelijk man is. Ik meen dat een onzer,
die zich liet benoemen, in welke functie dan ook, door Woudenberg, of die
van Woudenberg vroeg of accepteerde een finantiële positieverbetering, zichzelf daardoor alleen voor de toekomst in de moderne arbeidersbeweging onmogelijk maakte.
Toen in Augustus 1940 de Duitser Dr. Voss en de N.S.B.-er Van Kampen
ons vroegen loyale medewerking en zij in 't bijzonder de nadruk legden op
die loyaliteit, heeft ondergetekende daarop namens het H.B. geantwoord,
dat er in Mei 1940 hier een en ander was gebeurd, dat er ook met onze
kameraden in het bestuur van het N.V.V. een en ander was gebeurd en dat
het mij in verband daarmee verstandiger leek van loyaliteit hier verder maar
niet te spreken, maar ons te bepalen tot eventuele samenwerking.
Ik vind nu in De Bode van 18 October 1940 geciteerd D. Stoffels, die o.m.
schrijft: „Wanneer zij — de ambtenaren —.rekening houden met het feit,
dat de positie van Duitsland op bet continent een overheersende is geworden en de arbeid voor de herordening van Europa behoort te worden
gesteund, dan is voor de in dienst zijnde ambtenaren, die de bezettende
Overheid loyaal bejegenen en lid zijn van onze organisatie, geen reden
om voor de toekomst te vrezen."
In De Bode van 20 December 1940: „Het Bondsbestuur heeft zich bereid
getoond in de nieuwe verhoudingen loyaal aan de verbetering van het
onderwijs mede te werken."
En in een schrijven, dat onze secretaris Koopmans d-d. 2 Juli 1941 namens
het Hoofdbestuur richtte tot Ter Schiphorst, de leider van de afdeling Personeelszaken in het N.V.V.: „Wij hebben loyale medewerking toegezegd inzake de verdere centralisatie van het N.V.V. en hoewel ons was toegezegd,
dat het bestuur van het N.V.V. zou worden hersteld, terwijl dit nimmer
geschiedde, zou het ons gemakkelijk vallen met bewijzen te staven, dat
wij een royale loyaliteit hebben betoond."
Of deze royale loyaliteit inderdaad is betracht, zal moeilijk vast te stellen
zijn, daar de dagelijkse leiding in onze Bond in handen was van de collega's
Van Driel, Koopmans en Vlekke. Dat Vlekke en Woudenberg er van over-

tuigd waren, blijkt m.i. uit het feit, dat Woudenberg Koopmans een salarisverbetering toekende en Van Driel tot voorzitter benoemde.
Uit het totaal der door mij gereleveerde feiten zullen wij naar mijn mening
moeten concluderen, dat er voor Koopmans en Van Driel in de toekomst
geen plaats meer kan zijn in de leiding van de Bond van Nederlandse Onderwijzers.
Met kam. groet,
J. P. W. VAN DER SLUYS.
Wij zullen ons bij onze opmerkingen beperken tot het strikt noodzakelijke.
Toen Van der Sluys op l Juli j.l. zijn aanklacht had ingediend, nodigde
de Ereraad Koopmans en Van Driel uit, zich schriftelijk te verweren tegen
dat deel van de aanklacht, dat meer speciaal tegen hen persoonlijk was gericht.
Koopmans zond daarop de volgende brief:
AMSTERDAM, 12 Juli 1945.
De Heer J. Mannoury,
Secretaris Ereraad.
Amstel 224-226
A M S T E R D A M

W.M.,
In antwoord op Uw schrijven van 5 Juli j.l., meen ik mij te moeten beperken tot het punt uit de aanklacht aangehaald in Uw brief en dat speciaal
tegen mij persoonlijk gericht is.
Van Driel en ik zullen overleg plegen omtrent ons nader mondeling verweer.
Om de leden van de Ereraad een juist inzicht te verschaffen omtrent mijn
handelingen, bedoeld in de aanklacht, lijkt het mij gewenst, hen in te lichten
omtrent mijn uitzonderlijke positie als H.B.-er niet gesalarieerd met een taak,
die toch de volle man eiste.
In 1924 werd ik H.B.-lid, z.g. „buiten"-H.B.-er, d.w.z.i niet-gesalarieerde,
nog werkzaam als onderwijzer. Zulke H.B.-leden ontvingen een toelage van
ƒ 300.— per jaar.
In 1926 werd ik H.B.-lid, z.g. „buiten"-H.B.-er, d.w.z. niet-gesalarieerde,
tevens werd ik aangewezen als fin. directeur van Drukkerij en Boekhandel,
waarvoor geen vergoeding werd gegeven.
In 1937 werd ik gepensionneerd als onderwijzer en kreeg nu veel vrije tijd.
De bedrijven interesseerden me en ik liet mij vaker zien dan voorheen. De
chef van de Drukkerij en de leider van de Boekhandel betrokken mij spoedig
in allerlei zaken, waarmee ik mij voorheen niet inliet. De oorzaak hiervan zal
wel geweest zijn, dat ze geen van beiden de eigenschappen bezaten, die een
zakenman nu eenmaal nodig heeft. Toen ik ingewerkt was, maakte ik de
Boekhandel, die slechts een commissiehandel dreef, tot een meer gewone
boekhandel door levering uit voorraad mogelijk te maken. Dit gaf aanzienlijk
hogere winsten door lagere inkoop.
Mij bleek, dat de Drukkerij een grondige sanering nodig had, en in 1938
rapporteerde ik het H.B. over de Drukkerij en stelde voor: óf moderniseren
door aanschaffing van twee moderne persen, óf verkopen. Het H.B. koos het
eerste en de resultaten over 1939 waren reeds zeer gunstig, doordat de capaciteit aanmerkelijk vergroot was en doordat ik nogal succesvol in de acquisitie was gegaan.
Inmiddels was mij als directeur van de Drukkerij een toelage van ƒ 700.—
toegekend, zodat deze in totaal nu ƒ 1500.— bedroeg.
8

Het aantal vrijgemaakte H.B.-leden was in de loop der jaren teruggebracht
van 4 op 2. Per l Januari 1940 ging de secretaris heen, terwijl nog een
verkiezing van zijn opvolger moest plaats hebben. Ik werd toen tijdelijk secr.penningmeester. Van Driel werd gekozen, doch het H.B. besloot zijn infunctietreding voorlopig op te schorten en ik bleef nu de functie van secr.penningmeester waarnemen.
Er werd besloten mijn financiële positie opnieuw onder het oog te zien.
Bij de accountant van de drukkerij werd door het H.B. geïnformeerd naar
mijn werk aan Drukkerij en Boekhandel. Er kwam een rapport in, de oorlog
brak uit en de zaak bleef liggen en lag nog zo toen op 23 Augustus 1940 v.
d. Sluys vervangen werd door Vlekke.
Mijn taak was Vlekke zoveel mogelijk buiten het Bondswerfc te houden
en hem zo spoedig mogelijk weg te werken, 't Gevolg was, dat conflicten
tussen hem en mij aan de orde van de dag waren. Ter wille van het onderwijs
en het onderwijzersbelang moesten we in den beginne verschillende zaken
bespreken en moest ik Vlekke de weg wijzen om z ij n zaken — we hadden
een werkverdeling gemaakt — af te doen, doordat hij totaal vreemd was op
zijn werkterrein. Zijn belangstelling ging uit naar de politiek, het Bondswerk
was hem een straf, wat mij het zoveel mogelijk uitschakelen van de ongenode
gast vergemakkelijkte. Van Driel woonde in Rotterdam en spoedig was de
situatie als volgt: Vlekke en ik gingen een enkele maal naar het Departement
en Pensioenraad, van Driel was er kind in huis.
Vlekke had voor onze werkkracht en kennis van het vakverenigingswerk
werk grote bewondering, die hij meermalen uitte.
De lezer zou kunnen opmerken, dat dit in tegenspraak is met mijn mededeling omtrent de conflicten. Ter verklaring diene, dat Vlekke was, wat men
in het dagelijks leven noemt een aardige kerel, en zo moet het verklaarbaar
zijn, dat ik Vlekke de ene dag een gemene indringer schold en toch weer de
volgende dag rustig met hem over algemene toestanden en Bondszaken sprak.
Meermalen zei hij mij, dat er geen enkele reden kon zijn om mij de rechtspositie van een gesalarieerd bestuurder niet te geven en ten slotte, dat hij
er| met Woudenberg over zou spreken. Ik verzocht hem dit niet te doen,
omdat ik niet was gekozen als zodanig en nooit gesalarieerd bestuurder had
willen zijn. Tweemaal had ik in de loop der jaren voor een candidatuur bedankt.
Nu werd! in de eerste helft van October een vergadering gehouden van
A.C.O.P- en C.N.O.P.-bestuur, waar aan de orde was een uniforme contributieregeling. Vlekke en van Driel waren op de vergadering aanwezig. Zeer
ontstemd kwam Vlekke mij de volgende dag verslag doen. Op de vergadering
was beweerd, dat er een rapport over de zaak zou moeten worden uitgebracht
en dat dit niet voor Mei 1942 gereed zou kunnen zijn. Vlekke's mening was,
dat Koopmans zo'n rapport in 14 dagen zou kunnen samenstellen — kan ik
het helpen, dat in het land der blinden éénoog koning is? — Deze feiten
stimuleerden waarschijnlijk Vlekke's voornemen om mijn rechtspositie bij
Woudenberg aan te snijden.
Kort hierop deelde Vlekke mij mee, dat hij met Woudenberg mijn rechtspositie besproken had. Deze zou moeten worden gebonden aan de Bond en
niet aan de Drukkerij, aldus Vlekke.
Toen schreef ik Woudenberg, dat ik geen positie als gesalarieerd bestuurder wenste en dat in het voorjaar van 1940 de zaak aanhangig was in het
H.B., maar door de omstandigheden was blijven liggen.
Waarom sprak ik niet eerst met mijn mede-H.B.-ers (minus Vlekke)?
Ach, ik heb daar niet aan gedacht. Met een variant op Churchills gevleugeld
woord zou ik kunnen zeggen: „I was alone" (in Amsterdam), en gewend
allerlei zaken alleen op te knappen. Nog pas- had ik op eigen houtje ons

nieuwe personeel, dat per l Nov. in dienst zou treden in overleg met Woudenberg, zonder H.B. en zonder Vlekke aangenomen en het salaris vastgesteld.
Woudenberg moest hierin nu eenmaal worden gekend. Deze toestand hadden
we geaccepteerd en Vlekke moest ik er buiten houden om foute elementen in
ons personeel te weren. Wel had te elfder ure een onzer H.B.-leden in een
D.B.-vergadering in een onbewaakt ogenblik mij voor de benen gelopen door
in tegenwoordigheid van Vlekke te informeren naar de vervanging van het
heengaande personeel, doch door brutaal liegen slaagde ik er toch in te
voorkomen, dat Vlekke invloed kreeg op de keuze van twee nieuwe kantoorbedienden.
Vlekke was voor de zoveelste maal boos en
geen enkel H.B.-lid maakte
aanmerkingen op mijn eigenmachtig optreden.
Waarom dit verhaal? Om U te verklaren mijn verzuchting: „Ach, ik heb
er niet aangedacht."
Kon ik het boze voornemen hebben mijn tegemoetkoming in het verborgen
verhoogd te krijgen? Alles zou toch aan het licht komen.
Mijn brief aan Woudenberg werd door deze om advies naar ik meen aan
het H.B. en niet aan Vlekke gezonden. Vlekke kreeg deze brief in handen,
hield hem voor mij verborgen en bracht hem in het D.B. Daar werd mij verwijt gedaan, dat ik niet vooraf overleg gepleegd had met het H.B. (met of
zonder Vlekke?). In deze vergadering verklaarde ik de brief aan Woudenberg
terug te zullen nemen. Het D.B. gaf Van Driel opdracht de zaak in het H.B.
ter sprake te brengen. Dit geschiedde in December. De kwestie werd schriftelijk behandeld en ik kreeg de mededeling, dat het H.B. had besloten Woudenberg te adviseren mij een extra-uitkering van ƒ 500.— uit de winst der
Drukkerij over 1939 uit te keren.
Woudenberg week van dit advies af en bracht de toelage op ƒ 2400.—•.
Had ik deze verhoging niet mogen accepteren? En, als Woudenberg besloten had ƒ 500.— ineens toe te kennen, had ik dat dan wel mogen aannemen ?
Maar wie liever één vogel in de hand heeft, dan tien in de lucht, zou het
H.B.-voorstel gekozen hebben voor het besluit van Woudenberg, omdat het
bestaan van ons H.B. op dat moment zeer wankel was.
Maar bovendien: was ik de beschermer van de N.V.V.-kas?
Ons H.B. had zich op het standpunt gesteld, dat ik dit n i e t was. Frappante
staaltjes zou ik hiervan kunnen geven.
Wat de uitkering van mijn wachtgeld met deze zaak uitstaande heeft, is
mij niet duidelijk.
Ik constateer tenslotte, dat er in de in Uw brief aangehaalde drie zinnen
uit de aanklacht van v. d. Sluys een achttal onjuistheden voorkomen.
Voor weerlegging van de gehele aanklacht zouden we te uitvoerig moeten
zijn om op korte termijn de zaak af te doen, wat toch Uw en onze wens is.
Daarom tot de mondelinge bespreking en met kameraadschappelijke groet,
A. KOOPMANS,
secr.-penn. B.v.N.O.
Van Driel antwoordde de Ereraad, dat hij niets voor een schriftelijk verweer gevoelde. Hij had zijn hart verpand aan de mondelinge discussie.
Immers, hij stond op het standpunt, dat bepaalde gebeurtenissen niet uit
hun verband konden worden gehaald zonder schade te doen aan de logica.
Bovendien was hij van mening, dat het noodzakelijk was, zich niet alleen te
bepalen tot de gebeurtenissen, maar dat ook de nadruk moest worden gelegd
op de omstandigheden, waaronder deze gebeurtenissen zich destijds hadden
afgespeeld. Dit alles schriftelijk te doen, zou te veel tijd van de opsteller,
zowel als van de lezer vergen.
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Toen Van Driel echter kennis kreeg van de inhoud van Koopmans' brief,
wilde hij ter bevordering van een zekere eenheid in optreden niet volharden
in zijn oorspronkelijke opvatting. Hij verzond het volgende schrijven:
ROTTERDAM, 13 Juli 1945.
Aan de Ereraad van het N.V.V.
Amstel 224-226,
AMSTERDAM
Waarde Makkers,
Enkele dagen geleden zond ik U een brief, waarvan de korte inhoud was,
dat ik er de voorkeur aan gaf, mij tegen de beschuldigingen van v. d. Sluys,
tegen mij gericht, mondeling te verweren en niet schriftelijk. Nu ik overleg
heb gepleegd met de mede-beschuldigde, mijn vriend Koopmans, acht ik het
wenselijk, alsnog schriftelijk te antwoorden op de beide punten uit de aanklacht, die mij persoonlijk betreffen. Ik zal dat zo kort mogelijk doen, in
de stellige verwachting, 'dat er toch ook een gelegenheid zal komen, voor Uw
Raad de onontbeerlijke mondelinge toelichting te geven, waarin ik dan meer
in details zal kunnen afdalen. Bij diezelfde gelegenheid zal mij dan wel de
mogelijkheid worden geboden, iets te zeggen over dat deel van de beschuldiging, dat zich richt tegen het ganse Hoofdbestuur en de Redactie van De
Bode, en bovendien iets in het midden te brengen over één en ander, dat
niet in de beschuldiging staat, maar waarvan ik het noodzakelijk acht, dat
het niettemin aan de orde komt, teneinde U een juiste kijk op het geheel
te doen verkrijgen.
Ie. de 4 artikelen in de Arbeiderspers.
Begin October 1941 werd de instelling van het achtste leerjaar een feit.
Enkele dagen daarna kreeg ik bezoek van de onderwijs-redacteur van de
Arbeiderspers. Zijn naam is mij ontschoten, maar ik meen, dat hij Wisse of
iets dergelijks heette. Deze vroeg mij, of ik bereid was, ove de betekenis van
de zo pas getroffen maatregel enkele artikelen te schrijven in de A.P. Ik heb
deze vraag na enige aarzeling bevestigend beantwoord. Waarom? De invoering
van het 8ste leerjaar was van grote betekenis voor ons onderwijs en onze
volksopvoeding en opende naar onze overtuiging nieuwe mogelijkheden. Het
mocht voor iemand, wie het onderwijs en de opvoeding zeer ter harte gaan,
aanlokkelijk heten, nu de kans te krijgen voor een uitgebreide lezerskring
de draagwijdte van de nu bereikte onderwijsverbetering te schetsen. Ik k o o s
dus niet de A.P. uit de toen verschijnende dagbladen, maar mij werd namens
die A.P. g e v r a a g d , in Het Volk en al zijn neven-bladen te schrijven.
En ik heb geschreven, op grond van bovenstaande overweging. In een krant,
die Van der Sluys noemt een zuiver nationaal-socialistische krant. Deze kwalificatie past op alle toen verschijnende dagbladen en niet alleen op de bladen
van de A.P. En ik wist, dat mede op grond van deze overweging een zeer
groot aantal arbeiders abonné op Het Volk, Voorwaarts en de provinciale
edities van de A.P. waren gebleven. Ik had dus nu de kans voor een groot
arbeiderspubliek te schetsen, welke waarde dat 8ste leerjaar had, speciaal
voor h u n kinderen. Immers de invoering van het 8ste leerjaar had geen
betekenis voor die kringen, waar men gewoon was zijn kroost na de lagere
school verder onderricht te doen geven. Juist voor het milieu, waaruit de
kinderen voortkwamen, voor wie lagere school einrfonderwijs gaf, was dit
8ste leerjaar een zegen. En juist d i t milieu bereikte ik via de A.P.
De artikelen droegen een zuiver paedagogisch- en onderwijs-technisch
karakter. Maar ik kan daar verder over zwijgen aangezien ik de stellige over11

tuiging koester, dat ik er in zal slagen, de artikelen als nog op te sporen.
U kunt er zich dan met eigen ogen van overtuigen, dat ze in geen enkel
opzicht het predikaat anti-Nederlands verdienen.
2e. Mijn voorzitterschap van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. ..
Op 22 Augustus 1940 werd de toenmalige voorzitter v. d. Sluys ontslagen
en vervangen door de heef Vlekke, een bekend nationaal-socialist. Welke
overwegingen ons H.B. er toen toe hebben geleid, desondanks aan te blijven
en het Bondswerk voort te zetten, doet thans niet ter zake. Al spoedig bleek,
dat de heer Vlekke in geen enkel opzicht de capaciteiten bezat, die iemand
stempelen tot een goed voorzitter van een onderwijzers-vakbond. Hij beheerste de materie in zeer onvoldoende mate. Daardoor, en door ons begrijpelijk
streven de heer Vlekke zoveel mogelijk buiten het Bondswerk te houden,
ontstond de situatie, dat ik practisch Bondsvoorzitter was. Ik bezocht zeer
veel afdelingen, en had regelmatig contact met het Departement, de Pensioenraad en andere officiële instanties. Langzaam maar zeker werd ons duidelijk,
dat, wanneer de heer Vlekke niet als voorzitter verdween, de Bond in de
naaste toekomst, practisch ophouden zou te bestaan. Immers de tegenzin
van de Bondsleden tegen het voorzitterschap van deze nationaal-socialist nam
met de dag toe en velen wensten hun lidmaatschap per l Januari 1942 te beëindigen. Reeds eenmaal had de Bond een aderlating ondergaan, n.l. toen
de heer Vlekke zijn functie aanvaardde. Een tweede aderlating, die nu dreigde, zou naar onze mening, slechts het overlijden van de Bond ten gevolge
hebben. Dat wilden we nog voorkomen.
De argumenten, waarop deze wil was gegrond, laten we even terzijde. Die
krijgen in het mondeling betoog wel een beurt.
De enige medicijn, waarmee de Bond in het leven te houden zou zijn was
de verwijdering van Vlekke uit de Bondsleiding. Maar natuurlijk zou deze
niet moeten worden vervangen door een ander nationaal-socialist, want dan
zouden we nog even ver van huis zijn. Neen, één van „ons" zou hem opvolgen.
Op een van de eerste dagen van Oct. '41 bezag ons HB. (builen tegenwoordigheid van Vlekke) de kritieke situatie, die in onze Bond was ontstaan. Koopmans en ik kregen de opdracht op korte termijn een bespreking aan te vragen
met de heren Woudenberg en Dr. Kaute, de Duitse „Beauftragte" bij het
N .V.V. In deze bespreking zouden we de chaotische toestand in de Bond
schetsen, de eis stellen: Vlekke moet weg, en bovendien verlangen, dat één
van de „gewone" H.B.-ers in zijn plaats zou komen. Werd dit niet ingewilligd,
dan zouden we namens het ganse H.B. (minus Vlekke!) mededelen, dat dit
H.B. niet langer de verantwoordelijkheid voor de gang Van zaken in de Bond
kon dragen en dus heen ging. Wij vroegen ons af: Als onze eis wordt ingewilligd op wie van ons zou dan de keus vallen?" Algemeen voelde men aankomen dat dit lot ondergetekende wel zou treffen. Immers ik was met ingang
van 15 Mei 1940 reeds tot bezoldigd bestuurder verkozen. Mijn infunctietreden was echter in verband met het uitdreken van de oorlog uitgesteld. En
bovendien was ik reeds gedurende enkele periodes van afwezigheid van de
heer Vlekke tijdelijk Voorzitter geweest.
Het ganse H.B. deed een beroep op mij, om, wanneer mij het voorzitterschap werd aangeboden, dit te accepteren, zulks in het belang van de Bond.
Dit beroep was niet overbodig. Ik stond geenszins te dringen om het voorzitterschap te bemachtigen en was er mij van bewust, dat mij een izware
taak wachtte, die bovendien verricht zou moeten worden in een min of meer
netelige situatie.
Toen evenwel de bovenbedoelde conferentie het verloop had, dat wij
wensten en Vlekke als voorzitter aan de kant werd gezet en toen mij overeenkomstig de verwachting het voorzitterschap werd aangeboden, heb ik dit aan-
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vaard. Ten eerste omdat dit de wens was van mijn mede H.B.-ers, ten
tweede, omdat ik voelde, dat het Bondsbelang dit eiste. Maar op het moment
van het aanvaarden was ik mij bewust, in het belang van de organisatie
een offer te brengen.
De maanden, die daarna kwamen hebben aangetoond, dat het een zwaar
offer was. Ik vraag voor het brengen van dit offer niemands dankbaarheid,
maar had niet verwacht, hoe men overigens over de kwestie in zijn volle
omgang moge denken, dat mij zou worden gezegd, dat Woudenberg mij het
presidentschap presenteerde, omdat die wel wist, dat ik een zeer loyale
houding zou aannemen. Woudenberg kende de mentaliteit van ons ganse
H.B., een mentaliteit, die volkomen de mijne was, en die gekarakteriseerd
kan worden met de omschrijving: volkomen afwijzend tegenover alles, wat
in de richting van de nieuwe orde ging. En deze mentaliteit was niet latent
aanwezig, maar demonstreerde zich op tal van momenten, ook voor de N.V.V.leiding op wel zeer duidelijke wijze. Hetgeen met talrijke voorbeelden zou
aan te tonen zijn. Maar alweer dit gaat buiten het kader van dit beknopte
schriftelijke verweer om. Ik geloof aan dit verweer thans niets meer te
moeten toevoegen.
Met kameraadschappelijke groet,
was getekend: J. v. Driel
Op Zondag 22 Juli j.l. had de eerste bespreking in de Ereraad plaats.
Van Driel hield daar zeer kort samengevat, het volgende betoog:
De conclusie, waartoe Van der Sluys komt, is onjuist. Op zijn aanklacht,
in deze vorm vervat, past maar één slot: het hele H.B. en de ganse Boderedactie zijn voor de toekomst onbruikbaar.
Van der Sluys beweert een „scherp afwijzende houding" te hebben aangenomen in het onderhoud, dat in Augustus 1940 plaats had tussen het D.B.
en twee N.V.V.-grootmachtigen van die dagen. Wij wijzen er op, dat aan het
slot van deze conferentie ons 2 vragen werden gesteld:
8. is U met ons van mening, dat de centralisatie-gedachte in het N.V.V.
ver moet worden doorgevoerd?
b. is U bereid, mee te werken aan een. sociaal-economische oriëntering van
Nederland op Duitsland?
Beide vragen heeft óók Van der Sluys bevestigend beantwoord. Bovendien
bleef hij rustig op zijn post, nadat Woudenberg commissaris was geworden
en Kupers c.s. aan de dijk waren gezet.
Dat de leden het ontslag van Van Geuns niet is meegedeeld, is onjuist.
We hebben het niet in de Bode gedaan. Maar op iedere huishoudelijke vergadering, waar wij kwamen, hebben we zijn ontslag medegedeeld.
Waarom is het H.B. blijven zitten? Omdat wij meenden, ook in de nieuwe
situatie nog iets te kunnen doen aan de behartiging van de belangen van
het onderwijs, de onderwijzer en het kind, en omdat wij de Bond, het apparaat en zijn instellingen met zo weinig mogelijk schade er door heen wilden
loodsen. Als het gelukt was (niemand wist, hoe lang de oorlog zou duren en
of en wanneer er een N.A.F, zou komen) zouden we dank hebben geoogst
van velen, die ons nu verguizen.
Spr. wijdde aandacht aan de periode Augustus 1940—October 1941, toonde
aan, hoe deze doorlopend had gestaan in het teken van het verzet, en hoe we
herhaalde/ malen ter verantwoording waren geroepen. Het wegdringen van
Vlekke uit het Bondswerk was mede een gevolg van een vooropgesteld plan.
Dat de tournee langs de afdelingen in het najaar van 1941 wel succes had
gehad en het aangevochten Bode-artikel niet te optimistisch was geweest,
werd volgehouden. Dit artikel werd geschreven vers onder de indruk van de
zo uitstekend geslaagde Friese rondreis.
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Dat er vergaderingen zijn geweest, die minder slaagden is nooit ontkend.
Echter: zonder deze tournee was er practisch op l Januari 1942 geen Bond
meer geweest. De bewering, dat er toch nog maar 3000 leden over waren,
ontkracht deze stelling niet.
De Bode-redactie had in de aanvang een aanval van katterigheid te overwinnen. Van Driel en Schaft leverden een hoeveelheid copy, die onvoldoende
was, om 16 grote Bodepagina's te vullen. Als Vlekke De Bode opmaakte,
stond hij steeds voor de taak, onmiddellijk copy te leveren. Dit probleem
loste hij op twee manieren op. Of hij schreef een artikel (dat deed hij wel
geteld vijfmaal!) of hij stopte de gaten met mededelingen van de N.V.V.persdienst over speeches van Woudenberg, over I.V.A., WU en A.P.
Toen Schaft en Van Driel hun tijdelijke redactionele inzinking te boven
waren, werd Vlekke volledig weggeschreven en de Bode ontdaan van ontsierende copy. Deze verbetering dateert van Januari 1941 af. We hebben
menigmaal de genoegdoening mogen smaken, lof te oogsten voor zo'n Bode
onder zulke omstandigheden.
Voor het verweer op de beschuldiging inzake het bewuste artikel: De
Bode nu en in de toekomst mogen we verwijzen naar het betoog van Koopmans, dat zo dadelijk volgt.
De Bode sprak niet bij de vernietiging van onze rechtspositie. Dat deed
geen enkel onderwijzersvakblad. De Bode protesteerde niet, toen de Joodse
leerlingen van de scholen werden verwijderd. Dat deed geen enkel onderwijzersvakblad, en zelfs niet Volksonderwijs. Wij voeren dit niet aan als
verontschuldiging, maar als bewijs voor de stelling, dat wij geen uitzondering
vormen.
Fel protesteerde Van Driel tegen de beschuldiging van Van der Sluys, dat
De Bode een instrument in de nat.-soc. propaganda was geweest en dat de
collega's niet dank zij, maar ondanks De Bode immuun waren gebleven voor
deze propaganda. De Bode beging een enkele misstap. Maar wij hadden
zoveel geloof in de vastheid van de overtuiging onzer leden, dat wij geen
gevolgen van deze misstap op de mentaliteit der Nederlandse onderwijzers
verwachtten. En welk ander blad dan De Bode publiceerde in die dagen óók
een artikel als: Geen politiek in de school? Welk ander blad waagde zich
als De Bode aan een bestrijding van het Opvoedersgilde? Welk ander blad
kwam in het geweer, toen het aan leerkrachten en leerlingen werd toegestaan,
zich in school te vertonen in uniform en met insignes van W.A., Jeugdstorm,
N.S.B. e.d. organisaties?
Wij hebben aan een ons vijandige overheid geadresseerd, zegt Van der
Sluys. Inderdaad. Maar alweer: dat deden alle onderwijzersorganisaties, de
confessionele inbegrepen. Dat deed in de loop van 1940 ook Van der Sluys!
Men zie daarvoor alweer Koopmans' betoog
Voor wat het aanvaarden van het voorzitterschap en het schrijven van de
artikelen in de Arbeiderspers betreft, kon Van Driel in hoofdzaak verwijzen
naar zijn schriftelijk verweer, dat de lezer kent. Hij kon daaraan nog toevoegen, dat op het moment, dat hij zijn artikelen schreef, niet alleen een
belangrijk deel van de lezers, maar ook een niet minder groot deel der redactie de A.P. trouw was gebleven, zodat er om die krant een sfeer hing,
die hem niet al te onbehaaglijk en vreemd voorkwam. En bovendien, alsdus
Van Driel, de regering Schermerhorn heeft de maatregelen, die tijdens de
bezetting zijn genomen en waarvan ik in volkomen neutrale bewoordingen in
de omstreden artikelen de waarde had uiteengezet, uitdrukkelijk gehandhaafd. Wel een bewijs, hoe algemeen men die maatregelen dringend geboden
achtte.
Van Driel wees er daarna op, dat het H.B. na de liquidatie van de Bond
(waarbij een circulaire naar de leden ging, die het tegendeel van laf en
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onderworpen was!) zijn werk in de illegaliteit heeft voortgezet en welke
taken het zich daarbij had gesteld. Wij verwijzen hiervoor naar het jaarverslag. Van Driel kon daaraan toevoegen, dat ook buiten het H.B. vele leden
van dat college hun plicht hadden begrepen en zich op het terrein der illegaliteit verdienstelijk hadden gemaakt. En hij vroeg begrip voor dé nognooit-beleefde en zo uitermate moeilijke en gecompliceerde situatie, waarin
het H.B. en de organisatie zich bevonden, vóór dat de illegale periode een
aanvang nam. In die situatie heeft het H.B. gedaan, wat het zijn plicht achtte.
Voorts wees Van Driel op de merkwaardigheid, dat Van der Sluys in Juni
'45 stemde voor zijn tijdelijke vrijmaking van de school, hem rustig het land
liet doortrekken, hem allerlei kwesties doorstuurde ter behandeling op Departement, Pensioenraad, enz. En bovendien kon bij wijzen op de resultaten van
de bezoeken aan de afdeling, afgelegd na de oorlog. Waar de H.B.-leden zijn
geweest, overal werden ze met sympathie begroet en schier nergens is een
spoor van wantrouwen te bekennen, zelfs niet als er verschil van mening
bleek.
Hij zei nog veel meer, maar andermaal: wij moeten ons beperken. Wij
stappen daarom haastig over naar het betoog van Koopmans, die beweerde
aan de hand van de stukken te kunnen aantonen, dat V. d. Sluys geen standpunt ten opzicht van het blijven of niet blijven had ingenomen, dat afweek
van het onze.
Er werd toen afgesproken, dat Koopmans deze stukken zou overleggen met
een toelichting.
Hier volgt met verwijzing naar het jaarverslag een korte weergave van de
tweede brief van Koopmans aan de Ereraad.
In de aanhef van de aanklacht tracht V. d. Sluys aannemelijk te maken,
dat hij het bovenbedoelde afwijkende standpunt innam bij de komst van
Woudenberg. Uit de notulen van H.B.- en D.B.-vergaderingen blijkt, dat dit
niet waar is. En overduidelijk moet het ieder reeds worden, die de door V. d.
Sluys opgestelde circulaire van 26 Juli 1940 leest. Men sla nog eens op pag.
6 van het jaarverslag en leze de laatste 11 regels van deze circulaire.
We laten het hierbij. Dit kan tebeter, omdat de Ereraad wijzelijk zwijgt
over het standpunt V. d. Sluys bij de benoeming Woudenberg; alleen zegt:
„dat deze (v. d. SI.) hun houding niet goedkeurde", doch dit heeft betrekking
op ons besluit na het ontslag van V. d. Sluys. Inderdaad, t o e n was V. d.
Sluys voorstander van heengaan.
Op Vrijdag 7 September j.l. had een tweede zitting van de Eereraad plaats.
Min of meer tot onze verbazing waren op deze zitting mede aanwezig Jungcurt
en Kleiterp, om te worden gehoord als getuige ten aanzien van de vraag of
Koopmans en Van Driel zich bij alles, wat zich aan fusieonderhandelingen
heeft afgespeeld, in vaderlandse zin wel correct hebben gedragen. Wij moeten
over het verloop van deze zitting zwijgen. Voor de fusie en alles, wat daarmede annex is, kunnen wij verwijzen naar het jaarverslag, waar uitvoerig en
volkomen waarheidsgetrouw staat geboekstaafd, wat de beide beschuldigden
in deze kwestie hebben gedaan.
Op Zaterdag 8 September j.l. valt de beslissing van de Ereraad. Die wordt,
met de kameraadschappelijke groeten, op 22 Sept. verzonden en bereikt de
beide beklaagden op 24 Sept. Door een toeval is het rapport op onze H.B.vergadering van 22 September aanwezig.
RAPPORT VAN DE ERERAAD
De Ereraad voor de zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen heeft op verzoek van J. P. W. van der Sluys te Amsterdam, C. Baan
en anderen te Heerlen, D. G. Hoekstra te Haarlem, de afdeling Den Helder
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van de Bond van Nederlandse Onderwijzers, en E. J. van der Zee te Badhoevedorp, een onderzoek ingesteld naar de gedragingen gedurende de bezetting van:
J. van Driel te Rotterdam en A. Koopmans te Amsterdam,
beiden lid van het Hoofdbestuur van de Bond van Nederlandse Onderwijzers.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting van de
Raad op Zondag 22 Juli 1945, alwaar verschenen waren als partijen:
J. van Driel, A. Koopmans en J. P. W. van der Sluys.
De behandeling is voortgezet ter zitting van de Raad op Vrijdag 7 September 1945, alwaar, behalve voormelde partijen, verschenen waren als getuigen :
L. F. Kleiterp te Amsterdam, voorzitter van het Ned. Onderwijzersgenootschap
en A. P. Jungcurt te 's-Gravenhage, secr. van de Unie v. Chr. 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 Sluys, werd op 22 Augustus 1940 door de commissaris van het N.V.V.,
H. J. Woudenberg, uit zijn functie ontslagen en vervangen door de N.S.B.-er
Vlekke. Alle overige bestuurders, onder wie Van Driel en Koopmans, besloten desondanks hun werkzaamheden voort te zetten. Zij pleegden daarover
geen overleg met Van der Sluys; het was hun integendeel bekend, 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 volgende
ontleent:
Ie. 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.
2e. 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 Sluys ontslagen werd,
omdat men van hem een minder meegaande houding verwachtte dan van de
overige bestuurders. Het doel was waarschijnlijk voornamelijk, de 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 geweldige krachtsontplooiing
velen, die vroeger nog niet konden begrijpen, thans met épn 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
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bestuurders hun handtekening gezet onder bedreigingen met arrestatie, door
Vlekke geuit, en zonder dat er gelegenheid bestond onderling overleg te
plegen. Mejuffrouw De Haas heeft ondanks Vlekke's dreigementen 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 Vlekka 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, medewerking 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 verstrekte 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 fusie
tussen verschillende onderwijzersorganisaties op het gebied van het openbaar
onderwijs, in de eerste plaats de Bond van Nederlandse Onderwijzers en het
Nederlands Onderwijzersgenootschap.
Deze Roos, die reeds toen sterk tot de nationaal-socialistische richting overhelde, had al eerder bewerkt, dat het vakverbond, waarvan hij voorzitter 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 Overheidspersoneel, waarin
dan ook de te vormen onderwijzersorganisatie zou worden opgenomen.
Op 14 September 1940 had ten kantore van de Bond, op telefonische uitnodiging van Koopmans, een bespreking plaats over de fusieplannen, waarbij
Roos voorzitter was. 'Deze hield een toespraak, welkd geheel in nationaalsocialistische richting ging. Later dikte Vlekke zijn woorden nog wat aan.
De overige afgevaardigden van de B.v.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 gedwongen
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 fuseontwerp op. De beide genoemde verenigfngen 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 werkzaamheden een toelage toe te kennen, welk voorstel in Mei 1940 bij het Hoofdbestuur in 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 ƒ 2400.—, 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 Koopmans zou hebben getracht, zich bij de verkoop van de drukkerij „De Volharding" wederrechtelijk te bevoordelen, doch de Raad is van oordeel, dat
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in dit opzicht van afkeurenswaardige handelingen van Koopmans niet 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 copy van
de zijde der andere bestuurders-redactieleden. Zijn artikelen werden dan
zonder voorkennis van de rest van de redactie geplaatst, hoewel uitdrukkelijk
gezegd was, dat de redactie collectief over de inhoud zou beslissen.
Na l Januari 1941 nam de activiteit der oude bestuurders met betrekking
tot de redactie van het weekblad weer toe en werd de inhoud daarvan beter.
In die tijd ondernam het bestuur ook een krachtige poging om het verminderen van het ledental tot staan te brengen. Men wees in de bondsafdelingen 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 Raad ook een aantal artikelen van Van Driel in
de bladen van de Arbeiderspers te moeten vermelden; waarin hij verschillende
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.v.N.O. vertegenwoordigde. Op die vergadering droeg Dr. Kaute, 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 bij de zusterverenigingen bijgeval niet bijzonder groot bleek, hem, Kaute, middelen ten
dienste stonden, om die geneigdheid wat op te voeren.
Deze opdracht werd in het bestuur van de B.v.N.O. besproken en het
resultaat was, dat Koopmans zich op 3 April 1941 tot het N.O.G. wendde
met een brief, die in hoofdzaak het volgende inhield:
„Dr. Kaute, gevolmachtigde van de 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 Onderwijs dienen. Binnen
drie weken ziet Dr. Kaute rapport omtrent onze werkzaamheden in deze
tegemoet."
In deze brief was derhalve de opdracht van Dr. Kaute, veel stringenter
geformuleerd, dan zulks door hem zelf was geschied.
De Raad begrijpt niet, dat Van Driel daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Bij de daarop volgende fusiebespreking voerde van de zijde van de.
B.v.N.O. alleen Vlekke het woord. Deze trachtte de fusie door herhaalde bedreigingen met dwang door te drijven. De overige bestuurders van de B.v.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 onderwijzersverenigingen
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.v.N.O. zo mogelijk te doorkruisen.
Dit contact leidde tot een rapport aan Dr. Kaute, waarin o.m. het volgende
voorkomt:
„In den Jahren zwanzig und dreissig had die NO.G. einige Male versucht,
zu einer Fusion mit dem Bond van Nederlandse Onderwijzers zu geraten.
Solche Versuche mussten aber leder immer scheitern wegen der Bondschen
Anforderungen zu einer bestimmten marxistischen Haltung in den Organisationsarbeiten (Zeitschrift; Anschluss bei der Soc. Dem. Arb. Partei; Aktionen und Demonstrationen)."
„Wenn ein „Nederlands Arbeitsfront" hergestellt werden soll, und dieser
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Gedanke ist uns ohne irgend einen Zweifel sympathisch, so sollte u.E. die
samtliche niederlandische Lekrerschaft einheitlich korporativ und nur berufsmassig eingeschaltet werden."
Daarop volgt een uiteenzetting van de wijze, waarop men zich deze inschakeling voorstelt; de onderwijzers, de ambtenaren en de handabeiders
zouden elk een hoofdonderdeel vormen yan het ontworpen Arbeitsfront Ter
zitting van de Raad is verklaard, dat de bedoeling was, dat de onderwijzersorganisatie wel in verband met, ma,ar toch buiten het „Arbeitsfront" zou
staan. In het rapport zelf komt deze bedoeling echter niet 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 vervanging van de voorzitter Van der Sluys door Vlekke.
Op het 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 Dr. Kaute, dat op 15 October 1941 plaats vond. Bij die gelegenheid werd
overeengekomen, dat Vlekke als voorzitter op staande voet werd ontslagen
en opgevolgd door Van Driel. Bovendien werd de mogelijkheid in overweging
gegeven, dat de Onderwijzersbond buiten het N.V.V. zou komen te staan,
evenals in Duitsland de onderwijzersorganisatie buiten het Arbeitsfront was
gelaten, zij het dat een zekere organisatorische verbinding aanwezig was,
In dat verband bracht Dr. Kaute het enige tijd tevoren door het A.N.O.V.
uitgebrachte rapport ter kennis van de vertegenwoordigers van de B.v.N.O.
Het resultaat van het onderhoud werd terstond door middel van een circulaire ter kennis van de Bondsleden gebracht. Daarin vermelde het Bestuur
niet alleen het verdwijnen van Vlekke, maar stelde ook een fusie met het
N.O.G. buiten het N.V.V., behoudens organisatorische verbinding, in uitzicht.
Dat het daarbij de in het rapport van het A.N.O.V. vermelde inschakeling
van het N.O.G. in de neutrale zuil van een naar de drie^ richtingen gedifferentieerd „Nederlands Arbeidsfront" aldus interpreteerde, dat het „N.O.G.bèstuur niet langer afwijzend (stond) ten aanzien van een verbinding in een
of andere vorm met het N.V.V.", heeft veel verontwaardiging van de zijde
van het N.O.G. gewekt, doch de Raad acht dit punt voor de politieke gezindheid der beide partijen niet van betekenis, te minder daar de Bond
spoedig voor een rectificatie heeft gezorgd.
In de laatste maanden van 1941 deed het Hoofdbestuur van de B.v.N.O.
een krachtige poging om het ledental van de Bond weer op te voeren. De
bestuursleden bezochten de afdelingen. Over de vergaderingen, die bij die
gelegenheid gehouden werden, verscheen in „De Bode" een zeer rooskleurig
verslag, dat echter blijkbaar geen juist beeld geeft van de toestand in 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 gebleken, dat Koopmans b.v. op een vergadering te Velp als argument voor het
lidmaatschap van de Bond aanvoerde, dat alleen deze in het Georganiseerd
Overleg was vertegenwoordigd. Aangezien het de Raad bekend is, dat zulks
alleen gold voor het zgn. algemene overleg, dat voor de de onderwijzers van
zeer ondergeschikte betekenis was, terwijl daarnaast een speciaal overleg rnet
alle onderwijzersorganisaties bestond, acht de Raad deze wijze van propaganda maken niet behoorlijk. De door Koopmans geplaatste rectificatie van
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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.F, hun ontslag. Zij onderhielden gedurende hun liquidatiewerkzaamheden,
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
' voorbereidend werk voor de wederoprichting van het N.V.V. en gingen na
de bevrijding over tot de wederoprichting van de Bond. Van der Sluys nam
aan de illegale bijeenkomsten van het Hoofdbestuur geen deel.
Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het navolgende overwogen.
De Raad keurt het beleid van het Hoofdbestuur, dat gericht was op instandhouding van de Bond en handhaving van het ledental, af.
In het bijzonder het feit, dat het Hoofdbestuur onder de nieuwe voorzitter
Vlekke de werkzaamheden op de oude voet voortzette, acht de Raad te veroordelen.
Hij is van mening, dat het bestuur van de Bond van Nederlandse Onderwijzers meer aanleiding had dan andere besturen, om elke verdere medewerking 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 bereidverklaarden, hun functie te blijven waarnemen, werd of geen verandering in de bestuurssamenstelling gebracht, ofwel werd een N.S.B.-er in een ondergeschikte functie
benoemd. Vlekke daar-en-tegen 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 andere N.S.B.-er in overeenkomstige positie
vernomen heeft.
De Raad waardeert de houding van Mej. 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 treffende 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 omstandigheden
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 van
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 nagedachtenis van de slachtoffers
van de muiterij op „De Zeven Provinciën".
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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.v.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 eis
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 Driel en Koopmans te beoordelen heeft en dat
zijn afkeuring van hun houding ten deze geenszins goedkeuring inhoudt van
die van het N.O.G. als wederpartij in het fusieconflict.
Het van de zijde van Van Driel en Koopmans aangevoerde argument, dat
men door de wijze, waarop men de fusiebesprekingen aanhangig maakte, en
door het niet meespreken in het in April 1941 gehouden onderhoud, duidelijk
genoeg te kennen gaf, tegenstander van de fusie te zijn, verwerpt de Raad.
Hij meent op grond van het gehele verloop van de zaak te moeten aannemen, dat het bestuur van de B.v.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 het bijzonder wil de Raad afkeuren, dat de opdracht van Dr. Kaute in
April 1941 ten slotte aan het N.O.G. werd bekend gemaakt in een veel
scherper vorm, dan zij werkelijk was gegeven, ook al is niet geheel opgehelderd, welk aandeel Van Driel, Vlekke en Koopmans elk afzonderlijk in
het ontstaan van dit misverstand hebben gehad.
Voorts is de Raad van mening, dat het redactioneel beleid van het Hoofdbestuur ernstig afkeuring verdient. Tot l Januari 1941 liet men Vlekke blijkbaar 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 overheidsmaatregelen
geenszins ontbraken.
De hiervoor vermelde niet-noodzakelijke publicatie door Van Driel in de
bladen van de Arbeiderspers, organen van geprononceerd nationaal-socialistische richting, had achterweg behoren te blijven.
Ten slotte acht de Raad de poging, om de Bond nog in het einde van 1941
nieuw leven in te blazen, door Vlekke te laten verdwijnen, niet 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 onderwijzers 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.
Van der Sluys heeft zich bij het indienen van zijn beschuldging, 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 Raad
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.
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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 bevoegde
instanties van de Bond van Nederlandse Onderwijzers in staat zullen zijn,
rekening houdende met de' hun bekende bijzondere omstandigheden 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 bezetting
de eer, de doelstellingen en de beginselen van de vakbeweging, waartoe zij
behoorden, hebben geschaad, en wel in die mate, dat er aanleiding bestaat,
hen niet weder te benoemen in enige bestuursfunctie van die organisatie.
De Raad besluit aan F. S. Noordhoff toestemming te verlenen, om de vergaderingen van de Bond van Nederlandse Onderwijzers, 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 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.
Een enkele opmerking naar aanleiding van dit rapport.
1. Bij de beslissing, te blijven zitten als H.B., zouden we geen overleg gepleegd hebben met v. d. Sluys. Wij wijzen op de bespreking van v. d. Sluys,
Schaft, Koopmans en Van Driel op Zondag 25 Augustus, 3 dagen na het
ontslag van Van der Sluys. Dat daar een beslissing valt, die v. d. Sluys niet
welgevallig is, geeft niemand het recht te beweren, dat er geen overleg is
geweest.
2. De interpretatie van Kaute's „fusieopdracht". De Raad begrijpt niet, dat
Van Driel geen bezwaar maakte, toen Koopmans deze opdracht veel stringenter formuleerde, dan de opdrachtgever zelf. Och kom! Waarom negeert
men dr. Kaute's toevoeging: „Als U weinig fusiebereidheid mocht aantreffen,
staan mij middelen ten dienste, om deze bereidheid wat op te voeren?"
3. Wij zouden geen juist beeld van de situatie in eind 1941 hebben gegeven,
want: „Een belangrijke nieuwe daling van het ledental per l Jan. 1942 kon
althans niet worden voorkomen". Moeten we nog eens zeggen, dat zonder
onze tournee de Bond per l Jan. 1942 verdwenen zou zijn? En dat er dus
zelfs wanneer een daling van het ledental blijkt, gesproken mag worden van
een succes?
4. De liquidatie van de Bond moest, „tot verbazing van de Raad", tot l Dec.
1942 duren. Wij constateren, dat deze verbazing tijdens de besprekingen in
de Ereraad niet tot uiting is gekomen en nog minder is gemotiveerd. Een
woord ter verklaring had kunnen worden gevraagd. De Ereraad heeft dat
niet gedaan. Wij stellen hier alleen vast, dat alle H.B.-leden, uitgezonderd
Koopmans en Van Driel, in Juni 1942 hun ontslag hebben gekregen en dat
de beide genoemden begin Mei 1942, nadat eind April 1942 hun ontslagaanvrage was ingezonden, bij het N.V.V. met klem hebben aangedrongen op
een spoedig ontslag.
5. „Van der Sluys nam aan de illegale bijeenkoznsten van het H.B. geen deel"
Inderdaad. Maar hier moet aan worden toegevoegd, dat Van der Sluys door
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het H.B. wel is uitgenodigd, aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Hij
heeft deze uitnodiging echter niet aanvaard.
6. Voor alle opmerkingen, de fusie rakende, verwijzen we naar het jaarverslag.
7. De opmerkingen over de Bode laten we rusten. Na alles, wat daarover is
gezegd in het jaarverslag en in het stuk, dat thans voor U ligt, hebben we
er niet veel meer over op te merken. Slechts leggen wij er de nadruk op,
dat alle door v. d. Sluys gegeven sitaten ontleend zijn aan artikelen van
Vlekke of aan mededelingen van de N.V.V.-persdienst.
8. Het is niet juist, dat het H.B. aan Woudenberg voorstelde het salaris van
Koopmans vast te stellen op ƒ 1500.— Dit was het bestaande honorarium.
Het H.B. stelde voor Koopmans een extra uitkering over 1939 te geven van
ƒ 500.—. In plaats hiervan verhoogde Woudenberg het salaris van ƒ 1500.—
tot / 2400.— en wel zonder terugwerkende kracht.
9. Met verbazing en verontwaardiging constateren ondergetekenden, dat óók
een vonnis wordt gestreken over de H.B.-leden, mej. De Haas, Hidding, De
Pauw, Schaft en Wierda, zonder dat deze zijn gehoord. Deze verbazing en,
verontwaardiging zijn des te groter, omdat twee hunner, mej. De Haas en
Hidding, schriftelijk bij de Ereraad er op hebben aangedrongen, mede gehoord te worden op grond van de overweging, dat de teneur van de aanklacht vam Van der Sluys zich richtte tot het ganse H.B. Mej. De Haas
kreeg het antwoord, dat zij zou worden gehoord, zodra dat noodzakelijk bleek.
Op het briefje van Hidding werd in het geheel niet gereageerd.
Wonderlijker nog wordt de situatie, wanneer we moeten vaststellen, dat
enerzijds de Raad als zijn mening kenbaar maakt, geen advies te kunnen
geven over de benoembaarheid van het zo juist genoemde 5-tal, terwijl anderzijds wordt geconstateerd, dat het oordeel van de Raad ten aanzien van
Koopmans en Van Driel „ook voor de overige bestuurders consequenties
meebrengt."
En nog een tikje verwarder wordt het, wanneer wij opmerken, dat de
bevoegde instanties van de Bond geacht worden in staat te zijn, rekening te
houden „met de hun bekende bijzondere omstandigheden van elk geval".
De Raad had deze bijzondere omstandigheden ook kunnen kennen, als zij alle
H.B.-leden had gehoord. Nu moet zij tot de malle conclusie komen:
a. wij kunnen kunnen geen advies geven over de benoembaarheid der overige
bestuurders;
b. t o c h moeten ze consequenties trekken;
c. er is een mogelijkheid, dat persoonlijke omstandigheden, die de Raad niet
hebben kunnen blijken (pardon Ereraad: waarvan de Raad geen kennis
heeft w i l l e n nemen!) het oordeel ten opzichte van één of meer van
hen belangrijk zouden moeten wijzigen." Maar andermaal, het oordeel over
Van Driel en Koopmans „brengt ook voor de overige bestuurders consequenties mee."
10. De ingewijde zal wel hebben begrepen, dat de voorstelling van zaken omtrent het georganiseerd overleg in verband met de huishoudelijke vergadering
te Arnhem, er geheel naast is. Bovendien had die vergadering plaats op 28
November 1940. Het door de Ereraad gelegde verband met het te verwachten
bedanken van de leden einde 1941 raakt dan ook kant nog wal.
11. De brief van Koopmans aan Woudenberg wijst er helemaal niet op, dat
„men" aan het „optreden van Vlekke niet het juiste gewicht heeft gehecht."
Deze brief werd niet door „men" verzonden; het schrijven ervan was door
Vlekke geforceerd en staat geheel los van een beoordeling der situatie door
„men".
12. Aan het slot van zijn aanklacht haalt Van der Sluys een passage aan uit
een brief van Koopmans, waarin deze erkent royale loyaliteit te hebben betoond
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tegenover de N.V.V.-leiding. Deze zaak ligt zo: De N.V.V.-leiding had Koopmans weer eens verweten gebrek aan loyale medewerking, naar aanleiding van
het feit, dat hij aan Van der Slnys te lang en te veel wachtgeld zou hebben
uitgekeerd, wat gedeeltelijk juist was. De aanhaling is een antwoord op dat
verwijt -en werd gegeven om de fin.-aangelegenheid Van der Sluys te dienen.
Vermakelijk is, dat wij nooit loyale medewerking hebben toegezegd. Of het nu
wel juist (fair?) is deze brief tegen Koopmans uit te spelen, laten we ter beoordeling van de lezer.
De H.B.-leden Van Driel, Me j. De Haas, Hidding, Schaft en Wierda (De
Pauw kon niet aanwezig zijn) hebben in de H.B.-vergadering van 22 September j.l. besloten, voorlopig tot aan het congres, geen deel meer te nemen aan
enigerlei Bondswerkzaamheden. Koopmans zal zich tot het noodzakelijke
beperken. Afspraken, die er dus lopen met bepaalde afdelingen over het
bezoek van een H.B.-lid aan de huishoudelijke vergaderingen worden hierbij
geannuleerd.
De fusieonderhandelingen met het N.O.G. worden namens het H.B. gevoerd
door Van der Sluys en Van Geuns.
Er zal nu spoedig een congres komen. Wij haken naar dat congres. Want
wij willen eerherstel. Naar onze innigste overtuiging verdienen wij het over
ons uitgesproken vernietigende vonnis niet. Op dat congres zien en spreken
we elkander nader. Dat spreken heeft alleen zin, wanneer men bereid is,
zich onbevooroordeeld te verdiepen in de waat gecompliceerde materie, die
U hierbij ter bestudering wordt voorgelegd. Vormt U na nauwgezette overweging van alles, een oordeel. Bedenkt bij het vormen van dat oordeel, dat het
onbillijk is, handelingen die in 1940 en 1941 zijn gepleegd te bezien met de
ogen van 1945. En een goede raad: belast de afgevaardigden naar het congres
niet met een bindend mandaat. Dan heeft nadere discussie geen zin en kunnen
we wel schriftelijk stemmen, zonder een congres!
Tot spoedig ziens!
J. van DRIEL.
H. M. de HAAS.
P. HIDDING.
A. KOOPMANS.
A. C. DE PAUW.
P. SCHAFT.
W. WIERDA.
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