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BELEID
gedurende v i j f j a r e n
bezetting van Nederland.

November '45

Nota van het Dagelijks Bestuur der Nederlandse
Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel
ten behoeve van het eerste Congres der
Organisatie na de Bevrijding.

I.

bevooroordeeld beoordelaar als de huidige Minister
van Verkeer en Energie, Ir, van Schaik, die bij
de herdenking van de Spoorwegstaking op 17 September 1945 — kennis dragende dus van alle omstandigheden — het volgende zeide :
„Gij hadt als semi-openbare ambtenaren de duiOm het beleid van de leiding der Ned. Vereniging delijke plicht Uw taak te blijven .vervullen. Gij
juist te kunnen beoordelen, is het nodig zich klaar deedt dat ten bate van de Nederlandse bevolking,
en duidelijk voor ogen te stellen, dat de Nederl. wetende dat Uw loyale medewerking ook aan den
Spoorwegen en het personeel van het ogenblik af vijand voordeel bezorgde; gij hadt het spoot-vervoer,
dat- Nederland in Mei 1940 werd bezet, een bij- die peiler van het economisch leven in het bijzondere taak hadden.
zonder van de voedselvoorziening, in stand .te houHet Nederlandse leger had moeten kapituleren, den, om een ontijdig ineenstorten van het Nederhet Nederlandse volk voelde zich echter niet ver- landse leven te verhinderen,
slagen. Hef wilde de ondergang van de overweldiIk weet hoe buitengemeen zwaar de vervulling
gers en het verlangde deze ondergang te helpen
van die taak voor U geweest is. Gij hebt door het
bevorderen.
Daarvoor was uiteraard nodig, dat het bleef uitvallen van het wegverkeer 2 a 3 maal zoveel
leven niet alleen, maar dat het physiek en moreel reizigers moeten vervoeren als vóór de oorlog. Gij
hebt 'dat moeten doen met minder en slechter
tot weerstand in staat zou blijven.
Voorwaarde daartoe was,, dat het economische materieel, gij hebt het moeten doen in duisternis
leven in stand werd gehouden, dat betekende op en koude, slecht gekleed en slecht gevood, vaak
zijn beurt, dat de ruggegraat er van, het Spoor- met levensgevaar wegens de beschieting uit de
wegbedrijf met zijn dochterondernemingen en lucht en altijd met de hatelijke bemoeiing van den
Revenbedrijve.n, zijn economische taak moest vijand naast U. Ik weet, dat- de trouwe vervulling
blijven vervullen, net zo lang'tot de bevrijding in van Uw plicht U in die tijd veel materiële opoffeheeft gekost, maar ik weet ook wat een zware
zicht zou zijn en het wegvallen van het vervoer ring
zou kunnen samen vallen met de oorlogsverrich- geestelijke beproeving het voor U was, te moeten
medewerken met een vijand, die er niet voor terugtingen, die het land zouden verlossen.
Het personeel en zijn organisaties hadden zich deinsde Uw diensten te vorderen bij de uitvoering
naar deze taak met hun gedrag te richten. Het van zijn meest verfoeilijke misdaden.
Ik begrijp de strijd, die gij in Uw harten gemoest het bedrijf helpen gaande houden en het
kon zich alleen op kleine schaal veroorloven te streden hebt, wanneer in Uw treinen de geroofde
rijkdommen van Nederland werden weggevoerd,
pogen het zuivere moffen-vervoer te saboteren.
De Spoor- en tramwegvakbeweging op haar wanneer in Uw treinen onze eigen jongens de grens
beurt had, tot plicht haar beleid daar naar te be- werden overgebracht, of erger nog, naar de conpalen, hetgeen betekende, dat zij moest blijven centratiekampen werden gesleept. Gij deedt Uw
bestaan, zolang zij daardoor zou kunnen bijdragen plicht, wetend dat in dat stadium van de oorlog
aan het bovenomschreven doel, zonder dat eer en Uw weigering voor het Nederlandse volk, gevolgen
beginsel daardoor zouden worden aangetast. En zou hebben gehad, die nog veel zwaarder zouden
wanner zij zou moeten wegvallen, zouden de geweest zijn dan wat nu geschied is.
Uw werk strekte tot heil aan hét Nederlandse
vertrouv/enslieden van het personeel de taak houden het personeel moreel en materieel bij te staan volk, maar leverde tegelijk een voordeel Ban den
en de bedrijfsleiding mogelijk te maken lot het vijand. Uw taak was het, dat voordeel voor den
einde toe haar plicht jegens gemeenschap en vijand zo klein mogelijk te maken door Uw heimeVaderland te doen.
lijke tegenwerking"; dat was klein werk, maar klein
Dit ondanks de moeilijkheden, de gewetens- werk van grote betekenis. De tijd van het grote,
conflicten, waarvoor én bedrijfsleiding, én het per- openlijke verzet was nog" niet gekomen. Uw Directie
soneel, én zijn vakbondsleiders daardoor zouden wist dat en wachtte af, want ze wist wel, dat die
komen te staan. Zelfs als een deel van het Neder- tijd eens komen zou. Staken van het spoorweglandse volk en ook van het personeel op een bedrijf was een kwestie van afwegen van voor- en
bepaald ogenblik het beleid niet voldoende zouden nadelen, van het kleinere kwaad tegen het grotere.
kunnen begrijpen en het zouden veroordelen door Voorlopig was het voordeel van het blijven rijden
gebrek aan kennis omtrent de beweegredenen, groter dan het nadeel, het kwaad, verbonden aan
zonder dat het mogelijk zou zijn zich te recht- voortzetting van het bedrijf, was kleiner dan dat
vaardigen, omdat daardoor eigen veiligheid, maar van staking er van. De Directie wist echter, dat
bovenal het gestelde doel in gevaar zouden wor- de weegschaal eens zou doorslaan naar de andere
zijde en dat dan het sein zou komen voor de openden gebracht.
Het was het noodlot van degenen, die ondanks, lijke strijd. Ze bereidde in het geheim alles voor
neen juist door hun vaderlandse overwegingen aan die strijd voor en trof met grote voorzichtigheid
het openbare leven leiding moesten geven, dat alle maatregelen om de strijd met zo weinig mogeondanks alles, zwijgend de plicht moest worden lijk slachtoffers te voeren en de belangen van het
gedaan, door de omstandigheden op de schouders personeel zo goed mogelijk te behartigen. Velen
gelegd. Er op rekenende, dat de grote massa van Uwer hebben het sein tot de strijd veel eerder
bevolking en personeel in het verleHen van de- verwacht en waren teleurgesteld, dat het niet
genen, die leiding gaven, voldoende waarborg zou- kwam op een ogenblik dat gij meende dat het
den zien om het vertrouwen in hen te bewaren. komen moest; maar Uw Directie wist, dat alleen
de Regering kon uitmaken wanneer de juiste tijd
Een bevoegd oordeel. gekomen was en ze vergiste zich niet door er op
Het is achteraf een grote voldoening voor al te rekenen, dat het bevel uit Londen zou komen.
Dat bevel kwam op 17 September 1944 en gij
degenen, die het spoorwegbeleid in bezettingstijd
hebben helpen dragen, niet alleen, dat de resul- hebt het als één man opgevolgd.
taten van hun beleid zo doorslaggevend gunstig"* Hel cconamipi»h,lr-rn van Nederland was toen
t voor de instandhouding daargebleken, doch dat hun inzicht volkomef
welijks meer nodig was. Voortksvestigd b.v.b. door de mond van een zekeri
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zetting er van betekende meer en meer een voordeel voor de Duitss oorlogvoering en dus. moest
toen aan Uw samenwerking met den vijand een
einde komen. Uw plichtsgevoel, Uw moed, Uw
liefde tot het vaderland culmineerden in Uw eendrachtige staking. De staking was een grootse,
openbare daad van verzet, van werkelijk, effectief
en doelmatig verzet, zoals er geen tweede geweest
is. Die daad heeft de bewondering gewekt van de
gehele wereld en de naam van Nederland hoog
gehouden. Maar voor dat roemrijk resultaat zijn
zware offers gebracht. De winter '44-'45 zal voor
allen, die hem hebben meegemaakt als een boze
droom in hun herinnering blijven hangen. Honger,
koude en ellende hebben we allen gekend, de gedwongen evacuatie met z'n materiële en morele
ellende lag als een loodzware last op talloos velen;
zij ondergingen het lot, dat hun werd opgelegd.
Gij daarentegen hebt door Uw openlijk verzet de
last vrijwillig op U genomen, gij hebt U blootgesteld aan alle gevaren van de Duitse vervolging,
gij hebt Uw huizen en huisraad prijsgegeven, gij
hebt alle gevolgen van het noodzakelijke onderduiken aanvaard. Ik weet hoe de onrust, de onzekerheid, de angst voor de vervolging, het leven,
dat materieel toch al zo zwaar Was, voor zeer
velen geestelijk haast niet meer te dragen maakten Met des te meer bewondering constateren we
hoe uiterst weinigen er in deze zware strijd bezweken zijn, hoe weinigen het verzet hebben opgegeven. Laten we niet te zwaar oordelen over
hen, die zwak waren: het is niet aan iedereen
gegeven een held te zijn. Laten we ons echter wel
verheugen, dat het er maar zo uiterst weinig waren (
zo weinig, dat men gerust kan zeggen, dat het personeel in z'n geheel z'n plicht gedaan heeft tot
in het heldhaftige.
Het spoorwegpersoneel heeft altijd een hechte
gemeenschap gevormd. Alle aanvallen van de
Duitse propaganda, van N.S.B, en Arbeidsfront
zijn daarop afgestuit. Maar door de gezamenlijke
strijd, door het 'gezamenlijk gedragen lijden is die
gemeenschap nog hechter en sterker geworden.
Die gemeenschapszin zult ge nodig hebben in de
tijd die vóór U ligt. Want voor het spoorwegbedrijf
geldt zeer in het bijzonder het parool: opbouwen
en vernieuwen. Op Uw bedrijf heeft de vijand meer
dan op enig ander zijn wraakzucht gekoeld; 80 °/o
van de installaties en het materieel is geroofd en
vernield, alle essentiële delen van het bedrijf zijn
verwoest. Maar niet verwoesten kon hij de levende
ziel van het bedrijf, de mensen met hun verstand
en hun wil. Hij heeft ze getrapt en geslagen, maar
hun energie en hun offervaardigheid heeft hij er
niet onder kunnen krijgen.
Dat is nu al gebleken, want in de enkele maanden die sedert onze bevrijding verlopen zijn is het
spoorwegbedrijf met alle kracht aan het werk gegaan om z'n grote taak voor het leven van Nederland te vervullen. Met verwondering vraagt iedereen hoe het mogelijk is, dat een zo gehavend
bedrijf in zo'n korte tijd al weer zoveel presteert.
Ook daarvoor verdienen onze spoormannen de
dank en de hulde van het Nederlandse volk.
Ik ben er trots op in dit uur van plechtig herdenken U de dank te kunnen overbrengen voor
wat gij deedt in de oorlogsjaren, in de stakingstijd
en in de maanden na de bevrijding. De geestelijke
kracht, die gij in strijd en lijden gewonnen hebt,
zal ten goede komen aan ons Nederlandse leven
De berg van moeilijkheden, die U nog wachten
zult ge overwinnen onder de goede leiding van Uw
wijze en sterke Directie. Bewaart die geest van
eenheid en offervaardigheid, die de goede vruchten

zijn van de zware oorlogstijd. Laat U niet van de
wijs brengen door de onrust en de ontevredenheid,
die overal het» leven in beroering trachten te
houden. Doet Uw plicht, ieder op zijn eigen plaats
en op zijn eigen wijze met dezelfde toewijding, met
hetzelfde vertrouwen in de leiding waarvan gij al
jaren blijk hebt gegeven. Ik kan U de verzekering
geven, dat gij daarbij op de steun van de Nederlandse Regering zult kunnen rekenen. Het Nederlandse volk vertrouwt op zijn spoorwegmannen."

II-

De werkzaamheid
van de Vakbond.

Is in. het voorgaande de plicht getekend, zoals
de spoorwegbedrijfsleiding en ons Hoofdbestuur,
zowel als tot het einde toe ook de Hoofdbesturen
van de andere vakbonden in ons bedrijf, deze hebben gezien en naar de vervulling waarvan ze consequent en in nauwe samenwerking met elkaar tot
het einde toe hebben gestreefd, het navolgende
dient om een overzicht te geven van de feitelijkheden, die zich daarbij en op het terrein der N.V.,
resp. met betrekking tot haar leiders hebben
voorgedaan.
Hierbij zal niet telkenmale worden herinnerd
aan de in de aanvang van dit geschrift weergegeven
uitgangspunten en bedoelingen. Deze moeten echter
telkens als richtsnoer voor iedere handeling worden gezien.
Het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging
heeft onmiddellijk na de capitulatie in Mei 1940
naar eigen inzicht en eigen verantwoordelijkheid
zijn verdere houding zelfstandig dienen te bepalen.
Dit geschiedde omstreeks half Mei 1940, op welk
tijdstip zonder meningsverschil besloten werd de
taak van de vakbond te blijven voortzetten zolang
beginselen en karakter van leiding en leden niet
zouden worden aangetast.
In de vergadering van de Verenigingsraad, gehouden op 17 Juni 1940, is het gevoerde beleid
gedurende de voorafgaande maanden met algemene
stemmen goedgekeurd.
Op 3 Januari 1941 vond opnieuw een bijeenkomst
van de Verenigingsraad plaats.
Hieromtrent werd in het Weekblad van 11 Januari 1941 het volgende geschreven :
„Niet alleen dat de Raad het beleid van het
D.B. volledig onderschreef, verscheidene raadsleden maakten zich tot tolk van de gevoelens van
onze leden in het land, waarbij overheerst de opvatting, dat wij er met elkaar goed aan hebben
gedaan de Vakvereniging te bewaren om er onze
werkkracht en onze beste gevoelens van solidariteit en kameraadschap in te leggen in het belang
van het algemeen welzijn. Ook al is niemand blind
voor hetgeen door de oorlogsomstandigheden wegviel aan wat voor velen voorheen bijzondere
waarde aan de vakbond gaf, zo min als voor de
maatregelen, die hoewel in strijd met onze opvattingen, toch als consequentie van de bezetting van
ons land, niet waren af te wenden. Gene daarvan
verlangde echter van ons beginsel- of karakteraantastende daden of uitingen, noch verhinderde
ons in de uitoefening van de oer-opgave van de
vakbeweging."
De Personeelraad, waarin de vijf erkende Vakverenigingen vertegenwoordigd waren, besloot
eveneens omstreeks half Mei, 1940 zijn werkzaamheden te blijven voortzetten.
Op 16 Juli 1940 is daarna in een bijeenkomst
van Voorzitters van de bij het N.V.V. aangesloter
Vakbonden en leden- van het Dagelijks Bestuut v~

het N.V.V. door Dr. Helwig namens de Duitse autoriteiten medegedeeld, dat Kupers en de la Bella
terstond uit hun ambt ontslagen werden, dat alle
andere aanwezige functionarissen hun werkzaamheden moesten blijven vervullen en dat Woudenberg tot commissaris van het N.V.V. was benoemd.
De Voorzitter van de Nederlandse Vereniging
behoorde tot degenen die reeds onmiddellijk daarna met de afgezette N.V.V.-bestuurders voeling is
blijven onderhouden. Daarbij is toen gebleken, dat
ö.m. de Voorzitter van het N.V.V. het juist achtte,
dat de Vakbonden ook na 16 Juli 1940 waren
blijven functionneren.
Omstreeks deze tijd is de toenmalige voorzitter
van het Neutrale Vakverbond Roos, na zich zelf
bij de desbetreffende Duitse functionarissen te
hebben bekend gemaakt als de vertegenwoordiger
van het politiek neutraal georganiseerde overheidspersoneel, gaan proberen het gehele overheids- en
semi-overheidspersoneel in één organisatie te
brengen. R. liet het daarbij voorkomen alsof hij
van de Duitsers volmacht had de samensmelting
van de betrokken verenigingen te voltrekken en
om daarbij wat het kiezen van zijn medewerkers
L
°treft grotendeels naar eigen inzicht te handelen.
Roos maakte tijdens de besprekingen met de
vertegenwoordigers van de vele belanghebbende
bonden een onbetrouwbare indruk en ook daarom
is hem toen namens de Nederlandse Vereniging te
kennen gegeven, dat op verder leiding geven van
zijn kant bij het streven naar concentratie geen
prijs werd gesteld.
Bij de daarna gevolgde pogingen om tussen de
Bond van Ambtenaren in dienst bij de Nederlandse
Spoorwegen, de Neutrale Bond van Spoorwegpersoneel en de Nederlandse Vereniging tot samensmelting te komen, is aanvankelijk namens de
Neutrale Bond verklaard, dat de Voorzitter van de
Nederlandse Vereniging en zijn collega's hadden
afgedaan, wijl ze een te belast verleden hadden.
Voor de nieuw te stichten grote Vakbond van
Spoorwegpersoneel werd daarom Cramer als Voorzitter voorgesteld, een van de satelieten van Roos.
Deze Cramer had reeds vóór het uitbreken van de
oorlog aan een reis door het genazificeerde Duitsland deelgenomen, en daarna over de gang van
zaken in genoemd land opvallend gunstig geschreven.
Met medewerking van de vertegenwoordigers
van de Bond van Ambtenaren is tegen dit streven
van meet af aan krachtig stelling genomen.
Tdch dreigde de fusie ten slotte nog een succes
voor de zogenaamde Neutrale deelnemers te worden, omdat onder leiding van Roos, Cramer en
zijn collega's Kramer en Ketelaar alle krachten
inspanden om Cramer het Voorzitterschap te doen
toekomen.
Ware dit gelukt, dan zou een stel onbetrouwbare lieden bij de Spoor- en Tramwegen ontijdig
het heft in handen hebben gekregen hetgeen waarschijnlijk toen reeds tot ontbinding der Organisatie
zou hebben geleid en dat wenste het Hoofdbestuur
van de Nederlandse Vereniging zo mogelijk te
voorkomen.
Met het deelnemen aan de reis naar Duitsland
door Joustra is daarom het spel begonnen en aldus kon worden bereikt, dat Roos en Cramer c.s.
hun doel niet hebben bereikt. Over deze Duitse
reis werd nogal misbaar gemaakt, maar het is opvallend hoe weinig men er van zekere zijde aandacht aan heeft geschonken, dat ook b.v.b. de
Voorzitters van het R.K. en het Christelijke Vak•'erbond er aan hebben deelgenomen. Beiden —

evenals de andere deelnemers — natuurlijk met
de beste bedoelingen.
Indertijd is b.v. van Rusland uit — het land dat
toen nog door een handels- en vriendschapsverdraij
met Nazi-Duitsland verbonden was — fel bezwaar
gemaakt. In strijd met de waarheid is daarbij toen
beweerd, dat Joustra zich in een radio-speech ten
gunste van het Nationaal-Socialisme had uitgelaten.
Partijgenoten van Joustra, die zijn speech hebben
beluisterd, hebben hem destijds gecomplimenteerd
over de wijze waarop hij had weten te spreken
zonder in de kaart te spelen van den vijand.
Omtrent ds verdere gang van zaken zij nog gereleveerd, dat zowel vóór als na het voltrekken
van de samensmelting tussen de drie hierboven
genoemde bonden, de leiding van de Nederlandse
Vereniging in nóg meer afdelingsvergaderingen dan
in normale tijden gehouden plachten te worden
er zich van heeft vergewist, dat in contact en in
overeenstemming met de overgrote meerderheid
van de leden was en werd opgetreden.
Een belangrijke gebeurtenis was voorts het op
31 Januari 1941 houden van een vergadering met
Voorzitters, Secretarissen en Penningmeesters van
alle afdelingenVan deze bijeenkomst, waaraan ook deelnamen de
voormalige Voorzitters van de Nederlandse Vereniging — Oudegeest en MoKmaker —, kon in het
Weekblad van 8 Februari 1941 worden getuigd,
dat zij een demonstratie was geweest van onverbrekelijke kameraadschap, trouw en onderlinge
solidariteit.
Tijdens het commissariaat van Woudenberg is
enige malen geprobeerd de leiding van de Nederlandse Vereniging er toe te krijgen Weekbladartikelen op te nemen, die met eigen overtuiging
en zelfstandigheid niet strookten. Deze pogingen
zijn terstond afgewezen. De artikelen zijn of niet
geplaatst of geplaatst nadat aanstoot gevende passages daaruit waren geschrapt.
Omstreeks Juli 1941 werd aan de confessionele
bonden in ons land de eis gesteld, met de algemene
bonden samen te smelten, hetgeen uiteraard voor
de besturen van de algemene bonden geen reden
behoefde te zijn eveneens het bijltje er bij neer
te leggen. Het H.B. van de Nederlandse Vereniging
heeft in deze gang van zaken aanleiding gevonden
de vertegenwoordigers der afdelingen in gewestelijke vergaderingen bijeen te roepen; hierbij is toen
opnieuw gebleken, dat er tussen leiding en leden
overeenstemming in inzichten was blijven voortbestaan.
Trouwens ook in de besturen van St. Raphaël
en de Prot. Chr. Bond was men niet van oordeel
door de Nederlandse Vereniging in de steek te zijn
gelaten, want ook na de opheffing van beide confessionele bonden bleef de samenwerking in de
Personeelraad op de oude voet voortgezet.
Als een duidelijke afspiegeling van goed gebleven
verhoudingen ,moge worden gereleveerd, dat in die
tijd afspraken tussen de vertegenwoordigers van
de opgeheven bonden en Joustra werden gemaakt,
om de meest waardevolle eigendommen van St.
Raphaël en de Prot. Chr. Bond in veiligheid te
helpen brengen.
In dit overzicht, dat zich voornamelijk met het
gevoerde beleid van het H.B. van de Nederlandse
Vereniging bezig houdt, zal niet uitvoerig worden
gewaagd van de resultaten die het blijven voortbestaan van de Nederlandse Vereniging voor het
Spoor- en Tramwegpersoneel hebben opgeleverd.
De stoffelijke gevolgen van het in actie blijven
van de N.V. zijn, dank zij de samenwerking met de
Directie der N.S., zeer aanzienlijk geweest. Een

enkel voorbeeld daarvan is, dat in zeer belangrijke
mate (de Duitsers eisten soms tot 40", <• van het
personeel op) de uitzending van personeel naar
Duitsland is kunnen worden voorkomen.
Zeer belangrijk moet ook geacht worden de
voortdurend gehandhaafde mogelijkheid om door
vergaderingen in het gehele land het contact tussen
leiding en leden te doen voortduren. Daardoor kon
van meet af aan de moed er worden ingehouden
en stelling worden genomen tegen iedere vorm van
vertwijfeling of wanhopen aan de uit? jr.delijka
overwinning der geallieerden.
In dit verband moge worden opgemerkt, dat het
een perfide bewering is, dat eerst na Stalingrad
- dat is dus na 1942 — het beleid van het H.B.
van de Nederlandse Vereniging pro-geallieerd geworden is.
Hierover slechts enkele data, ontleend aan de
,(Waarheid" ! Januari 1942 : Duitse artillerie beschiet Leningrad. Februari 1942 : Singapore capituleert. Maart 1942 ; Ned. Indië capituleert. April
1942 : Duits offensief aan Oostfront begint. Alles
dus nog Duitse opgang ! Maar Mei 1942 : De voorbereiding van de uittocht wegens de stichting van
het N.A.F, was reeds lang achter de rug. Leiding
en leden verbrandden de schepen achter zich ! Zij
gingen heen !
Eerst in October 1942 vond de overeenkomst
tussen Geallieerden en Rusland plaats over levering van oorlogsmateriaal en vond de slag bij
El Alamein plaats. Nog in December 1942 liet het
Nederl. Episcopaat het afwijzend standpunt inzake
de Arbeidsdienst varen. De zege van Slalingrad
en de ,,frontverkorting" geschiedden POS in Februari 1943.
En de „Waarheid" van 16 Juni 1945 schreef in
een artikel over Spanje woordelijk : „De kansen
begonnen een weinig (!) te keren voor HitlerDuitsland in December 1942". Zeven a acht maanden nadat de leiders der N.V. door de ontwikkeling der oorlogsgebeurtenissen zouder hebben
bemerkt, dat ze het roer moesten omgooien !
In het bijzonder bij monde van den Voorzitter
van de Nederlandse Vereniging is van mee i af aan
altijd getuigd van het vaste geloof in de nederlaag
van Duitsland.
Deze mening is zelfs wel geuit tegenover Duitse
autoriteiten, bijvoorbeeld Dr. Thomas, de gemachtigde van Seys Inquart bij de Nederlandse Spoorwegen, toen in 1941 van die zijde tevergeefs werd
gepioogd het opleidingswezen bij de N.S. te gaan
bezigen om het Spoorwegpersoneel het ;-. b.c. van
het nationaal-socialisme bij te brengen.
Het verwijt, dat Joustra zich heeft laten vinden
om tezamen met Woudenberg in een bijeenkomst
te spreken, zou op z'n plaats zijn als deze handeling op zich zelf mocht worden beschouwd. Dat
zou evenwel niet redelijk zijn, want toen de betreffende vraag aan de orde werd gesteld, heeft
de leiding van de Nederlandse Vereniging daarom
niet weigerend geantwoord, wijl voortdurend kunnen blijven vergaderen in het land noodzakelijk
was, teneinde het Spoorwegpersoneel er vsa doordrongen te hoi^den, dat de leiding van de Nederlandse Vereniging waakzaam was en bleef \ oor het
geval men van plan was onze Vakbond — die ook
toen nog het ongewoon grote ledental van ongeveer 21.000 had - - voor de oorlogsdoeleinden
van de Duitsers te gebruiken. Men had d & a r trouwens in het kamp van Woudenberg al de lucht
van gekregen en reeds had een van de D.B.-leden
van de N.V. zich een spreekverbod op de hals
gehaald.

Toen de zekerheid was verkregen, dat Joustra
kon spreken zoals hij zélf wilde, heeft laatstgenoemde éénmaal met Woudenberg en éénmaal met
v. Kampen het woord gevoerd en toen een door
niemand beïnvloede speech gehouden over de
wenselijkheid van het intact houden van de Nederlandse Vereniging. Dit is op een manier gedaan,
dat niemand anders er aanstoot aan heeft kunnen
nemen dan de promotors zelf.
Vanzelfsprekend was dit onderdeel van het gehele werk gedurende de laatste vijf jaar een corvee
waardoor men zich slechts heenslaat in het besef,
dat het doel er door gediend wordt en dat duizenden vrienden en bekenden begrip zullen hebben
voor de wezenlijke overwegingen welke hebben
voorgezeten.
Aldus kon tot het laatst van April 1942 worden
voortgegaan met vergaderen in het land — een
genoten vrijheid dis nu nog verbazen moet — en
hierdoor wordt verklaard, dat op de invoering bij
decreet van het N.A.F, op l Mei 1942, de overgrote massa van het Spoorwegpersoneel naar het
voorbeeld van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging afwijzend h e e f t gereageerd. Immers van ds 21.000 leden waren er binnen betrekkelijk korte tijd nog slechts ongeveer 1.600 over.
Het onmiddellijk schriftelijk aan alle afdelingen
kenbaar maken dat het Hoofdbestuur besloten had
weg te gaan, heeft de uittocht uiteraard bijzonder
versneld.
Achteraf is door de voorbereiders van het NA.F.
begrepen, dat deze gang van zaken moest zijn
voorbereid en de reactie er op is dan ook geweest, dat de Voorzitter van de Nederlandse Vereniging als de eerste van al de Vakbondsvoorzitters
van zijn functie werd ontheven, onder beschuldiging de. tot staridkoming van het N.A.F, te hebben
gesaboteerd.

Het verdient hier vermelding, dat het communistische orgaan de „Waarheid", blijkbaar met de
bedoeling na de bezetting een communistische vakbeweging te stichten, van zijn verschijning in illegaliteit misbruik heeft gemaakt om door het verspreiden van lasterlijke beschouwingen over het
hierboven gereleveerde beleid het vertrouwen' in
de leiding der N.V. te ondermijnen.
Gedurende de bezetting was het uiteraard onmogelijk de lasteraars ter verantwoording te
roepen.
Het even vermelde blad heeft zijn .methode na
de bevrijding voortgezet.
Het beschuldigde de leiding in den persoon van
zijn voorzitter Joustra van collaboratie met den
vijand, en van* het feit, dat zij de leden van de
N.V. ia het N.A.F, gedreven zou hebben.
Van de gelegenheid om nu, voor het forum van
het Nederlandse volk in het openbaar en door
onbevooroordeelde rechters te laten uitmaken of
deze beschuldigingen al dan niet gefundeerd waren,
is toen onmiddellijk gebruik gemaakt.
In een proces, dat de hoofdredactie van de
Waarheid te Utrecht voor de Utrechtsche Rechtbank is aangedaan, is door dit College vastgesteld,
dat de artikelen, die voor de aanklacht grondslag
waren, lasterlijk en beledigend waren.
De. Waarheid werd niet alleen tot betering van
eer en goede naam door de betaling van een
schadevergoeding veroordeeld, maar bovendien tot
publicatie van dit vonnis.

III.

De Personeelraad.

Wij komen thans tot de tweede phase in het
aandeel, dat de organisatie-vertegenwoordigers in
het spoorwegbeleid gedurende de bezetting hebben gehad.
Immers met het bovenstaande was een" einde
gekomen aan hei bestaan van de vakbeweging.
Een einde, dat een klinkend, georganiseerd bewijs was van de afkeer van het spoor- en tramwegpersoneel van het nationaal-socialisme en zijn
insteli.i. ., een bekroning van het beleid dat tot
nog toe was gevolgd.
Dat tot het einde toe 20.000 a 21.000 spoor- en
trammannen in afwachting van nadere parolen van
de leiding, de Organisatie trouw waren gebleven
en dat binhen zeer korte tijd bijna 20.000 leden
van de N.V., automatisch overgeheveld naar het
N.A.F., na het daartoe door de leiding gegeven
sein, stuk voor stuk mededeelden niet van de partij
te willen zijn, toonde aan hoe groot de verbondenheid en eensgezindheid tussen leiding en leden
was gebleven.

Toen, met de oogmerken in de aanvang van dit
geschrift vermeld, mogelijk bleek, de Personeelraad
der N.S., los van het N.A.F, en vrij tegenover de
Directie der N.S., voort te zetten, zijn daarin de
leiding zowel van de N.V. als die van P.C.B, en
St. Raphaël getreden.
Bij deze beslissing is doorslaggevend geweest,
dat, indien de oude Raad zijn taak zou kunnen
voortzetten, het Nederlandse spoorwegpersoneel
en de bedrijfsleiding vrij zeker, zo niet geheel dan
toch over lengte van tijd, zouden kunnen ontkomen
aan de druk, welke de lastgevers van het N.A.F.
;.oudpn willen blijven uitoefenen.
Voortzetting van de arbeid van de Raad zou dus
betekenen het personeel bevrijden van een zware,
morele druk. Het zou een stevige bijdrage zijn voor
de handhaving van de geestelijke vrijheid van het
personeel, het impliceerde de mogelijkheid, om in
overleg met de bedrijfsleiding voorbereidend bezig
te blijven ten behoeve van steun aan het verzet
tegen de overweldigers, waardoor het landsbelang
uiteraard werd gediend.
Bovendien zou het de oude vertrouwenslieden
van het personeel — als leden van de Raad en als
Personeelraadsvertegenwoordigers, zowel als correspondenten van de Raad en hun medewerkers —
mogelijk blijven regelmatig contact te onderhouden
met het personeel en met de „goede" bedrijfsleidingen van de trams en nevenbedrijven.
Opgemerkt zij, dat bij de hervatting van de
werkzaamheden door de oude Personeelraad de
uitdrukkelijke voorwaarde werd gesteld, dat dit
kon geschieden volkomen onafhankelijk van het
N.A.F.
Voortzetting van de werkzaamheid van de Personeelraad betekende dus voortzetting in de oude
geest van de taak, die de vakbeweging had moeten
loslaten.
Onder de drang der omstandigheden werd de
samenwerking met de bedrijfsleiding" hechter dan
ooit. Hierdoor was het ook de bedrijfsleiding mogelijk vrijmoedig en vastberaden haar standpunt
tegenover de verlangens van den bezetter te verdedigen. En het bedrijf tegen infiltratie met Nederen buitenlandse nationaal-socialisten te
: landse
tbehoeden.

Het spreekt vanzelf, dat dit beleid niet kon
worden gevoerd zonder dat de bezetter en zijn
trawanten van het N.A.F, opmerkten, dat e.e.a. hun
doeleinden allerminst diende en zonder dat herhaaldelijk ernstige pogingen werden gedaan om
daarin wijziging te brengen.
Van de circa 43.000 man spoorwegpersoneel
waren nauwelijks een 1500 naar het N.A.F, overgegaan, welk groepje elke week slonk, zodat naar
betrouwbare inlichtingen eind 1942 nog nauwelijks
1000 leden — los personeel en werkkrachten van
de nevenbedrijven inbegrepen — over waren.
Deze gang van zaken was aanleiding voor de
verdenking dat Directie en Raad de oogmerken
van het. N.A.F, en de Duitse bedoelingen saboteerden.
Als gevolg daarvan werd o.a. op 4 December
1942 een ernstige aanslag op het leven van de
Raad gedaan, door het bevel in een conferentie,
om vijf correspondenten van de Raad te vervangen
door N.A.F.-leden. Natuurlijk als begin van totale
,,afbouw" van het sabotage-instituut, dat men overigens terecht — in de Personeelraad zag.
De conferentie werd gehouden in de spreekkamer van Ir. Hupkes en duurde drie volle uren.
Deelnemers waren Ir. Hupkes, Ir. van Rijckevorsel,
directeuren, Joustra, Landskroon en Timmermans
als bureau van de Raad, Woudenberg, leider van
het N.A.F., de broer van Woudenberg als ondervakgroepsleider afd- Spoor van het N.A.F., Dr,
Thomas, Prasident für das Eisenbahnwesen in den
Niederlanden, Selzer, Bahnbevolmachtigte, Zimmerman, Bevollmachtigte bij het N.A.F. Uit de
samenstelling van de Duitse delegatie is op te
maken, hoe zwaar het opgestelde geschut wel was.
Wij willen hier niet volstaan met de mededeling,
dat deze pogingen door de vastberaden en goed
overwogen tegenstand van Directie en Raad uitliep
op een volledig fiasco. Er is een verslag van deze
bijeenkomst gemaakt en omdat het nut kan hebben
een beeld te geven van de handige wijze waarop
verzet geboden werd aan het drijven om bedrijf
en personeel te nazificeren, toepassende, zoals
Timmermans van de Personeelraad het karakteriseerde, het gezegde „faire bonne mine a mauvais
jeu", laten we hieronder de kern van dit verslag
in zijn geheel volgen.
,,Om ongeveer elf uur opent de heer Ir. Hupkes
de bijeenkomst, en zegt o.m. :
„Het huidigs contact (met de Raad red.) is een
zegen gebleken. Daarom is het niet toelaatbaar iets
te doen wat de vertegenwoordiging van het personeel — de Raad — zou kunnen schaden. Wat
het N.A.F, nu wil, zal tot grote schade, ja tot
afbraak leiden van de Personeelraad, een apparaat,
dat de Directie onvoorwaardelijk nodig heeft om
haar taak* te kunnen blijven vervullen.
Hij is er van overtuigd, dat de betrokken correspondenten de aan hen te stellen vraag, n.l. of zij
lid van het N.A.F, willen worden, afwijzend zullen
beantwoorden. Bij de overige correspondenten zal
de Heide voor de arbeid gedood worden en niet
onmogelijk is, dat allen, zodra zij van de vervanging
van genoemde 5 correspondenten kennis krijgen,
zullen bedanken, waardoor het hele apparaat in
elkaar valt. Hij drukt de heren van het N.A.F, op
het hart daaraan wel te willen denken en zich de
gevolgen te realiseren."
Woudenberg Jr. (frontleider) zegt, dat men moet
begrijpen, dat de situatie voor het N.A.F, ook niet
zo aangenaam is, want terecht, of ten onrechte, de
loep gaat door 't land, dat de Spoorwegen het
N.A.F, hebben afgewezen.

Ir. Hupkes bepaalt zich uitsluitend tot de Her
in het geding zijnde hoge belangen, en wijst er
nog eens met grote nadruk op, dat niet alleen een
goedwerkend contact voor de Directie in de huidige omstandigheden absoluut nodig is, maar meer
nosj een goedwerkead contact-apparaat, dat het
.volle vertrouwen van het personeel geniet. Hij
ontkent de moeilijkheden voor het N.A.F, niet,
maar hij meent, dat de hoogste belangen ook in
dit geval de voorrang verdienen. Hij zou het rationeel vinden, indien het N.A.F, op een bepaald
ogenblik zou zeggen : „Wij zijn klaar, de Raad kan
i opzij worden geschoven."
Zimmermann: Wij hebben nu J4 J aar gewacht bij
de Spoorwegen. Wij hebben in die tijd echter niet
i geslapen en vastgesteld, dat zoals het nu gaat, het
in geen geval kan blijven gaan. De algemene mentaliteit van het personeel der N.S, is „Deutschieindlich" en staat aiwijzend tegenover alles wat
van Duitse zijde komt. Hij wijst op de vertragingen
en op de diefstallen, die de laats'ie tijd voorkomen,
"welke hij toeschrijft aan deze mentaliteit, een
mentaliteit, die hij ook in hogere rangen, zij het
nie.t openlijk, aanwezig acht.
Ir, Hupkes wijst de bewering van den heer Z.
mei verontwaardiging van de hand en vraagt bewijzen voor deze beschuldigingen.
Zimmermann : Het N.A.F, moet een aanvang
maken met zijn inrichting, ook bij de Spoorwegen,
dat kan niet nog e e n of twee jaar duren. Het
bestaan van de Raad houdt vooruitgang van het
N.A.F, tegen.
Jotr&tra: Het is geen onwil van ons, als wij'niet
in dit voorstel treden. Wij willen graag onze overtuiging .en eigenwaarde behouden. Wij kunnen niet
in 't voorstel treden, zonder onze reputatie te
grabbel te gooien. Deze manier van doen is in
feite beledigend. Zelfs al zouden wij bereid zijn
op het voorstel in te gaan, dan zouden toch alle
correspondenten, misschien op een enkele uitzondering na, het bijltje er bij neerleggen, waarmee
het hele apparaat als een kaartenhuis in elkaar
valt. Hij meent, dat ook van het standpunt van
het N.A.F, gezien, de voorgenomen methode van
doen het tegendeel van de beste is.
Zimmermann noemt de oorzaak der treinvertragingen ook een soort sabotage en zegt, dat de
Raad „deutschfeindlich" is.
Ir. Hupkes wijst deze beschuldiging zonder enig
bewijs opnieuw fel van de hand en zegt, dat indien de heer Z. wat meer verstand van spoorzaken
had, hij deze zware beschuldiging niet zou uiten.
Ir. van Rijckevorsel wijst de volslagen onbewezen beschuldiging van den heer Zimmermann
eveneens met verontwaardiging af. Hij herinnert er
aan, dat van de N.S. tal van locomotieven, wagens
en rijtuigen gevorderd zijn, waardoor de dienst hier
te lande sterk gehandicapt is en wordt. Hij geeft
een uitvoerige uiteenzetting van de huidige wagenloop, welke thans uiterst nadelig is door de grote
ledig-loop. Wij rijden thans veel meer trein Km
dan vroeger, hetgeen betekent, dat onze locomotieven veel meer moeten verwerken, mede omdat
wij geen reserve-locomotieven meer hebben. Vervolgens wijst hij op de verplichte personeel-afgifte
en op de gevolgen van een en ander in de komende
"winter. Voor de oorlog kon men op de treinenloop
in Nederland zijn horloge stellen, nu is dat onmogelijk !
v
Men kan een paard op drie poten niet zo goed
laten lopen als op vier. Als men door deze maatregelen het overleg kapot wil maken, worden de
Duitse belangen meer geschaad dan de onze ! Men
kan geen vuist maken als men geen hand heeft.
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Ons werk is goed, zegt de heer van Rijckevorsel
nadrukkelijk en het hindert ons, dat wij nu een
slag in het, gezicht krijgen.
Zimmermann: Wij hebben alles gedaan om ook
bij de Spoorwegen vooruit te komen. Het personeel van de openbare diensten en het spoorwegpersoneel betalen beduidend lagere bijdragen dan
cle werkers van de particuliere bedrijven. Ondanks
dat zijn wij niets, geen stap vooruit gekomen bij
de N.S. Hij begrijpt daarvan niets, omdat dit personeel vroeger toch zo sterk georganiseerd was.
Daarvoor moet een oorzaak zijn, welke hij zoekt
in de heersende mentaliteit en in het bestaan van
de Raad.
Ir, Hupkes: Het N.A.F, kan voor ons personeel
zeer weinig doen. Wat het N.A.F, geven kan heeft
ons personeel reeds en meer dan dat !
Zimmermann : Als dat zo is, kunt U ook de
Raad wel opheffen.
Ir. Hupkes: Neen, dat kan niet, wij zijn een
levend organisme dat vooruit moet. Het grote
voordeel is, dat de zaak bij de Spoorwegen uitstekend loopt.
Zimmermann: De veranderingen moeten er komen, ook bij de Spoorwegen. Er zullen sociale
voormannen komen, met wie U dan zult moeten
overleggen. Andere vormen van overleg zijn verouderd en moeten verdwijnen. Wij hebben terzake
een wet van den Rijkscommissaris en die moet
uitgevoerd, d.w.z. dat het N.A.F, met zijn sociale
voormannen er moeten komen. U wilt de Raad
behouden. De correspondenten blijven aiwijzend
tegenover het N.A.F, staan, doordat hun van bovenaf niet de weg naar het N.A.F. gewezen wordt.
Eigenlijk verwondert de heer Zimmermann er zich
over. dat er nu nog arbeiders zijn die niet naar
het N.A.F, willen.
Ir. Hupkes en Ir. van Rijckevorsel : Het is niet
onze taak zulke aanwijzingen te geven. Wij hebben slechts tot taak de belangen van de Spoorwegen te dienen.
Dr. Thomas is van mening, dat correspondenten,
die de mensen van het Arbeidsfront afhouden, als
zodanig moeten verwijderd worden.
Zimmermann legt er de nadruk op, dat de vijf
voorgestelde correspondenten aan het N.A.F, onaangenaam zijn en daarom niet gehandhaafd
worden.
Ir. Hupkes zegt, dat onaangenaam zijn geen geldig
motief voor vervanging is.
Zimmermann zegt, dat zij de nieuwe tijd niet
zijn toegedaan,
Ir. Hupkes vraagt of betrokken correspondenten
zich „N.A.F.-feindlich" getoond hebben.
Zimmermann: Zij wijzen het N.A.F. af.
Ir. Hupkes: De door den heer Zimmermann gevolgde methode is gevaarlijk. Daartegen past een
tijdig protest, want zij kan het ogenblik doen
komen waarop wij allen moeten zeggen: Wij gaan
niet meer verder mee.
Dr. Thomas wijst er nog eens op, dat de N.S,
een gewichtiger taak hebben, dan te zorgen voor
de komst van sociale voormannen en het N.A.F.
Zimmermann. Het moet met de Raad zo ver
komen, dat hij in het N.A.F, wordt opgelost. De
aangegeven 5 correspondenten hebben het N.A.F,
voor 100 "/o afgewezen en daarom moeten zij weg.
Ir. Hupkes zegt, dat nog geen schijn van bewijs
voor deze bewering is bijgebracht.
Zimmermann wijst op het grote verschil betreffende de gang van zaken voor het N.A.F, bij de
industrie en de Nederlandse Spoorwegen. Als een
andere arbeider in deze tijd op de vraag, wilt ge
lid worden van het N.A.F. : „ja" zegt, dan doet

hij het uit overtuiging. Wij moeten ook bij de
Spoorwegen een kern hebben, waarmee wij vooruit kunnen.
Woudenberg Jr.: Ook de Directie van Philips
voorzag veel bezwaren. Thans loopt alles goed van
stapel. Hij heeft duidelijk gezegd : „Er kdmt een
tijd, dat de Raad moet verdwijnen, dat de heren
voor de vraag gesteld zullen worden ; „lid van
het N.A.F., ja of neen". Er komt bij de N.S, tot
nu toe echter niets uit, geen lid ! Wij moeten dus
wel beginnen en willen geleidelijk van onderop
aanvangen, n.l. met de 5 aangegeven correspondenten, want op hun plaatsen kunnen wij N.A.F.mannen zetten.
Landskroon zegt, als deze vijf aan de kant gezet worden, alle anderen zullen meegaan.
Zimmermann: Goed, dan gaan ze weg ! In vier
weken hebben wij het gehele nieuwe apparaat opgebouwd en zijn wij klaar.
Ir, Hupkes: Maar dan is U nog niet klaar, want
U moet het vertrouwen van het personeel hebben.
Ir. Hupkes en Ir, v. Rijckevorsel wijzen nogmaals
op de reeds door hen uitvoerig geschetste bezwaren en gevaren van dergelijke methode.
Zimmermann vraagt of de heer Hupkes het er
niet mee eens is, dat correspondenten, die het
N.A.F, niet aanhangen, vervangen worden.
. Ir. Hupkes: Dan bedanken alle andere correspondenten.
Zimmermann: U denkt anders dan wij.
Ir. Hupkes: Het personeel is met de afspraak
bekend ! Wij kunnen ook daarom niet anders dan
de afspraak handhaven.
Woudenberg Jr. wijst er op, dat de correspondenten er mee bekend zijn, dat zij op een bepaalde tijd voor de vraag zouden worden gesteld
of zij al dan niet lid van het N.A.F, willen worden
en dat zij in het ontwijkend geval als correspondent vervangen zouden worden
Landskroon: Rationeel zou zijn dan aan alle
correspondenten tegelijk deze vraag te stellen.
Waarom wordt de vraag niet het eerst aan de
leden van de Raad gesteld ? Het antwoord op zo'n
vraag zou voor het N.A.F, niet bevestigend zijn. Zijn
collega's en hij hebben er altijd prijs op gesteld
aan het N.A.F, precies te laten weten,'wat men
aan hen heeft. Zij hebben hun overtuiging nooit
onder stoelen of banken gestoken en kunnen er
ook nu niet aan meewerken om in strijd met de
afspraak vijf correspondenten te vervangen.
Zo'n houding zou in het land niet begrepen
worden en terecht een uiterst ongunstige indruk
maken. Een -dergelijk figuur wenste hij niet te slaan.
De heren van het N.A.F, weten precies wat ze
aan ons hebben. Indien wij hadden willen overgaan naar het N.A.F., zouden wij dat gedaan kunnen hebben, toen onze organisaties werden opgeheven. Men kan dus van ons niet verlangen, dat
wij thans langs een omweg" diensten aan het N.A.F,
zullen bewijzen.
Ir. Hupkes wijst nogmaals op de gemaakte overeenkomst. Hij is gewoon zich aan overeenkomsten
en afspraken te houden. Dat verkiest hij ook in
dit geval te doen.
Dr, Thomas kan den heer Hupkes niet volgen
in zijn mening, dat door vervanging van de genoemde 5 correspondenten het gehele apparaat
kapot gemaakt zal worden. Van de andere kant
is hij het met de heren Zimmermann en Woudenberg Jr. eens, dat indien het zo doorgaat, het
N.A.F, er bij de Spoorwegen nooit komt. Hij herhaalt zijn mening, dat het geval eerst eens in eigen
Duitse kring besproken dient te worden.

Besluit:
De N.A.F.-delegatie en Duitse heren zullen zich
nader beraden.
In afwachting" van dit nader overleg wordt de
uitvoering van de voorgenomen vervanging van de
correspondenten te Winterswijk, Nijmegen, Utrecht,
Heerlen en Vlissingen opgeschort.
Voor sluiting der bijeenkomst verzoekt de heer
Hupkes instantelijk aan den heer Zimmermann om
zijn beschuldigingen aan het adres van personeel
en bedrijfsleiding in te trekken. Hij wijst deze beschuldiging welke de eer van bedrijf en personeel
aanrandt, fel af, als onwaar en onverdiend en
verwacht dus dat de heer Zimmermann zijn bewering zal terugnemen.
Zimmermann meent, dat waar de heer Hupkes
niet voor al zijn personeel kan instaan wat de
loyaliteit tegenover de Duitsers betreft, hij het
gelijk aan zijn zijde heeft, als hij zegt, dat er elementen zijn die „dautschfeindlich zijn".
Van het resultaat van het nadere beraad van de
Duitse en N.A.F.-heren heeft de Raad nooit meer
iets vernomen.
Gelukte een frontaanval als deze niet, de heren
bezetters poogden het ook met pogingen tot „penetratie".
Men had b.v.b. het voornemen te kennen gegeven het opleidingswezen bij de N.S. te gebruiken
om het personeel ,,voor te lichten" over de nationaal-socialistische beginselen.
Het waren de voorzitter en de secretaris van
de Raad Joustra en Timmermans, die, mede op
verzoek van de bedrijfsleiding, zich naar het hol
van de leeuw in den Haag begaven om deze doorzichtige, maar niettemin niet onhandige poging om
het personeel te beïnvloeden, van de baan te
werken.
Beiden hebben de heren ook hier kunnen ,,inmaken" en ook van dit schone plan is nooit iets
terecht gekomen.
Volstaan wij met deze voorbeelden om aan te
tonen hoe de werkzaamheid van de Personeelraad
wezenlijk heeft bijgedragen om de pogingen tot
nazi-infiltratie van het voor de Mof zo belangrijke
Spoorwegbedrijf te dwarsbomen.
Degenen, die voor en na aangewezen waren om
hierbij het spit af te bijten, deden niets meer dan
hun doodgewone plicht. Ook al wisten ze, dat hun
leven en vrijheid daardoor hoe langer hoe meer
gevaar liepen en al moesten zij daarbij aanvaarden
bij de uitoefening daarvan niet te kunnen onderduiken.
Met het voortschrijden van de tijd immers werd
duidelijker, dat juist door hun beleid al wat de
Duitsers en hun trawanten opzetten afstuitte op
de werkzaamheid van Directie en Personeelvertegenwoordigers.
Dat niet nagelalen werd daarop de aandacht van
den bezetter te vestigen, daarvoor is o.a. het bewijs gelegen in een geheim rapport, dat de verrader C. Cramer over de activiteit van Directie en
Personeelvertegenwoordigers op 7 September 1943
aan zijn N.S.B.-partijgenoot, den toenmaligen Secretaris-Generaal van Waterstaat uitbracht.
Hoewel h^t rapport de klaarblijkelijke bedoaling'
had de Directie en de Personeelvertegenwoordigers van het toneel te laten verdwijnen en „kalt
zu stellen", is het achteraf het meest duidelijke
bewijs hoe en met hoeveel succes, vaak hoog spel
spelende, is gemanoeuvreerd, om de invloed van

:ich
de
de
:ht,

Terstond, toen als eerste uitvloeisel daarvan
bleek, dat verschillende bestaande instellingen
zouden moeten verdwijnen of ingrijpende wijzigingen ondergaan, kon een scherpe verandering
van geestesgesteldheid bij de Directie der N.S. en
.bij dat deel der oude vakbondsbestuurders worden
waargenomen, dat de vakbeweging altijd had ge.zien als middel om politieke doeleinden na te
jagen.
AFSCHRIFT.
Verschillende bestuurders van de Bond van AmbAmsterdam, 7 Sept. 1943. tenaren (neutraal) schaarden zich eveneens gaarne
aan de zijde van dit gezelschap, omdat zij persoon'Den Heer Ir. W. L. Z. v. d. Vegte,
lijk of sociaal-democraat óf anti-Duits (lees antiGr. Haesebroekstraat 21,
nationaal-socialistisch) waren.
Wassenaar.
Het loon staken laatstgenoemden in de vorm van
een snelle bevordering als spoorwegambtenaar inKameraad,
Naar aanleiding van de door U met kam. Roos middels reeds in de zak.
gehouden bespreking werd door mij heden aan
D,e gewijzigde geestesgesteldheid demonstreerde
laatstgenoemde gezonden :
zich o.m, in een plotseling groter wordende vriena. Rapport betreffende de zakelijke verhouding delijkheid en voorkomendheid jegens elkander.
Van jarenlang bestaan hebbende grote ondertussen den Secr.-Generaal van Waterstaat en
linge verschillen was niets meer te bespeuren, de
de Nederlandse Spoorwegen.
b. Rapport over de groei der verhoudingen bij de scheipe, echt kapitalistische tegenstelling werkNed. Spoorwegen tussen de Directie en het ge- gever-werknemer, die immer oorzaak was geweest
organiseerde personeel na de opheffing der van veel leed en teleurstelling, was als met één
voormalige vakbonden, de omvorming van het slag verdwenen, hetgeen onder die omstandigheden
Nederlands Verbond van Vakverenigingen en de sterk in het oog sprong.
Verwonderlijk was dit echter geenszins, de onderoprichting van het Nederlandse ArbeidsfronL
Ik verzocht kameraad Roos deze rapporten na linge twisten moesten natuurlijk tijdelijk worden
kennisneming zo spoedig mogelijk aan U door te opgeschort om de gemeenschappelijke vijand beter
te kunnen bestrijden.
zeilden.
Dat hiermede een ander doel werd beoogd dan
Indien U eventueel over de onderwerpen, waar- 7
over gerapporteerd werd, nog nadere inlichtingen het welzijn der arbeiders trad trouwens spoedig
wenst te ontvangen, ben ik vanzelfsprekend tot het aan de daj>, toen bleek, dat de bedoeling geen
andere was dan door' het gezamenlijk koersen op
verstrekken daarvan gaarne bereid. Hou Zee !
één kompas, te pogen het einde van de oorlog
(w.g.) C. Cramer.
onder zodanige omstandigheden te halen, dat het
RAPPORT
niet moeilijk zou zijn om zich dan weder aan de
,over de groei der verhoudingen bij de Neder- oude verhoudingen aan te passen.
landse Spoorwegen tussen de Directie en het geImmers, dat de oorlog door Duitsland en. de
organiseerde personeel na de opheffing van de zijnen
zou worden verloren was toen reeds volvoormalige vakbonden, de omvorming van het gens die
een vaststaand feit. Bovendien, zij
.N.V.V. en de oprichting van het Nederlandse hadden deHeren
Duitsers niet geroepen, die waren hier
Arbeidsfront.
als een dief in de nacht komen binnenvallen, voorts
Toen de oorlog ook over onze landsgrenzen waren het Nazi's, dus moesten deze hoe dan ook
kwam, bestonden er onder het spoorwegpersoneel bestreden worden, mitsgaders al degenen die er
de navolgende vakbonden :
anders over dachten dan zij.
Nederlandse Vereniging van Spoor- en TramwegDat er desondanks toch nog wel eens iets zou
personeel (modernj,
kunnen gebeuren, namen de Heren niet - - en
R.K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel „St, nemen ze nog niet — in hun rekening op.
Raphaël",
De richting die men meende dat tot het gestelde
, Prot. Christelijke Bond van Spoor- en Tramweg- doel zou voeren, was die van het suggereren van
personeel,
begrip voor en tegemoetkomendheid tegenover
Centrale Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel alle getroffen en nog te treffen sociale maatregelen.
(Pol. onafh.),
In werkelijkheid echter zocht men immer naar
Bond van Ambtenaren in dienst der Nederlandse middelen van verzet tegen de maatregelen en
Spoorwegen [idem).
poogde men steeds een houding te bepalen gegrond
Het georganiseerde overleg werd in de top ge- op de eigen opvattingen en doelstellingen, die
voerd tussen de Directie en een Personeelraad, diametraal stonden tegenover de bedoelingen met
geregeld in de artikelen 155 t/m 164 van het Regle- de getroffen en te. treffen maatregelen.
ment Dienstvoorwaarden. Deze raad werd gevormd
Voor wat betreft het spoorwegbedrijf moest
door 8 vertegenwoordigers der 5 genoemde orga- natuurlijk zoveel mogelijk aan de door de Duitsers
nisaties en wel, door 3 vertegenwoordigers der • te stellen eisen worden voldaan. Ook deze factor
modernen, 2 der Rooms-Katholieken en één ver- zou echter voor het doel kunnen worden uitgebuit,
tegenwoordiger uit elk der 3 bonden.
hetgeen dan ook prompt geschiedde, zoals straks
Reeds zeer spoedig na de capitulatie van ons zal blijken. Zodra men in gezelschap van de Duitse
leger herkreeg het dagelijks leven in ons land Heren was — men bracht ze ook eigener beweging
weder zijn gewone aanzien.
veelvuldig bezoeken — putte men zich uit in uitZodra daarna de Rijkscommissaris voor het be- bundige vriendelijkheid en voorkomendheid en
zette Nederlandse gebied was benoemd, werden werd met goede sigaren, goede wijnen en minudoor de bezettende overheid in samenwerking met tieuse diners gewerkt om de nodige sfeer te schepNederlandse instanties de nodige maatregelen ge- pen. Zo verwierven verschillende belangrijke pernomen, om enige ordening tot stand te brengen, sonages in dit abele spel het praedicaat „sehr
ook op het sociaal-economisch terrein.
liebenswürdig".
N.A.F, en N.S.B, op bedrijf en personeel te weerstaan en eigen, vaderlandse bedoelingen te kunnen blijven dienen.
Voor de geschiedenis,\maar ook om degenen, die
de activiteit van Directie en Personeelraad nog
niet hebben begrepen, daaraan hun oordeel te
kunnen laten toetsen, laten we dit rapport hier in
extenso volgen,

Hierdoor trachtte men steeds en met succes de
aandacht af te leiden van het gemeenschappelijke
doel, dat uitsluitend neerkwam op tijd winnen, het
handhaven van de „status quo" met de oude vakverenigingen — behalve met de Centrale Bond —
en het ophemelen en op een voetstuk plaatsen van
de oude Personeelraad en zijn pas kort te voren
in functie getreden voorzitter G. Joustra,, een fanatieke „anti" zo er geen tweede bestaat.
Het bestaande instituut personeelraad werd dus
onmisbaar gemaakt, doch ook diens voorzitter, die
voorheen bij de Directie helemaal geen personagrata was en zich bovendien in plaats van vrienden,
door zijn meer dan onbehoorlijk gedrag en optreden, zeer veel vijanden onder het personeel had
gemaakt.
Nu had deze maa echter plotseling het vertrouwen van Directie en zo het heette ook van het
personeel en was hij een hoogst waardevol stuk
in het schaakspel der Directie geword«n, omdat
hij zonder dat daarvoor enige moeite behoefde te
worden gedaan volkomen naar de pijpen, der Heren
danste.
Hij heeft de hem toegedachte taak — waarvoor
hij later werd beloond met een benoeming tot
ambtenaar in spoorwegdienst — dan ook goed begrepen en alle aangekondigde maatregelen op het
sociaal-economisch terrein van de in-terne organisatie pogen af te remmen door daartegen voortdurend bezwaren te opperen en daarvan te pas en
te onpas grote moeilijkheden met het bedrijf en
het personeel te voorspellen.
Die bezwaren werden dan zo nodig ook nog een
keer door de Directie met de Dtiitse Heren besproken en zo werkte men dan aan twee kajiten
in de gewenste richting, dus tegen het belang van
onze volksgemeenschap.
Hierbij heeft gedurende een zekere tijd e«n uitik van de Sozial-Referent Dr. Voss van het
Rijkscommissariaat ongewild geholpen, die eens in
antwoord op een daartoe gestelde vraag opmerkte,
dat de vroegere vakbonden ook in het omgevormde
N.V.V. hun taak op dezelfde wijze zouden kunnen
voortzetten' als ze die tot dusver hadden vervuld.
Daar dit slechts de halve waarheid was ging die
vlieger niet lang op.
Hoewel na de stichting van het omgevormde
N.V.V., waarin reeds de voorloper van het Nederlandse Arbeidsfront kon worden gezien, verschillende samenvoegingen van vakbonden en de daarna plaats gehad hebbende opheffing van de confessionele vakbeweging de Heren er aan herinnerde
dat er toch wel iets aan het veranderen was en
dat deze ontwikkelingsgang toch niet zou zijn
tegen te houden, wijzigden de Directie noch de verpolitiekte oude vakbondsbestuurders van koers.
Het bleef niet alleen bij remmen en het voortdurend opwerpen van bedenkingen, verschillende
verschijnselen wezen er op, dat er ook sprake geweest moet zijn van' het uitgeven van het parool
onder de leden de organisatie de rug toe te keren,
zodra daarvoor het sein op de een of andere wijze
zou worden gegeven.
Dit is later uit de gang van zaken duidelijk gebleken. Hoe echter een en ander in zijn werk is
gegaan, daar is men nimmer achter kunnen komen,
zodat de schuldigen nimmer achterhaald zijn kunnen worden.
Zolang het omgevormde N.V.V. optrad, bleef het
ledental der toen nog maar alleen bestaande
Neder!. Vereniging (de andere bonden waren opgeheven en geliquideerd) vrijwel stationair en ging
de belangenbehartiging op de oude wijze door,

zelis veranderde er in het instituut van overleg,
— de Personeelraad — niets.
Van die Personeelraad bleven namelijk ook, de
vertegenwoordigers der confessionele bonden deel
uitmaken, ofschoon zij niets meer te vertegenwoordigen hadden.
De samenstelling van die raad was toen : 5 vertegenwoordigers van de Ned. Vereniging, 2 vertegenwoordigers van de R.K. Bond en l van, de
Prol. Chr. Bond. Onder de N.V.-vertegenwoordigers bevond zich één N.S.B.-er, namelijk de secretaris van de N.V., C, Cramer.
Deze verhouding — en daardoor ook de oude
geest — bleef gehandhaafd tot de oprichting van.
het Ned. Arbeidsfront in Mei 1942,
Reeds vóórdat de oprichting van het N.A,F.
officieel bekend was gemaakt, had men vatt. he.t
voornemen daarvan de lucht gekregen en blijkbaar
reeds zijn maatregelen genomen.
In een met spoed belegde vergadering van het
Hoofdbestuur der Ned. Vereniging van Spoor- eni
Tramwegpersoneel werd den hoofdbestuursleden.
gelegenheid gegeven zich uit te spreken over e,vea.tuele voortzetting van hun werkzaamheden inhet N.A.F.
Het bleek dat slechts 3 H.B.-leden (Cramer,,
Kramer en Woudenberg) bereid waren, met het.
N.A.F, door te gaan, terwijl er 14 te kennen gaven
hun ontslag te zullen aanvragen.
Nadat dit resultaat bekend was, werd daarvan
onmiddellijk mededeling aan de leden gedaan, hetgeen blijkbaar het sein voor de uittocht is geweest,
want binnen korte tijd daarna waren van duizesden leden bedankjes ontvangen. Thans zijn er van
de rond 21.000 leden die oorspronkelijk deel van
het omgevormde N.V.V. uitmaakten nog ongeveer
1.600 over.
De houding der grote meerderheid van het
genoemde hoofdbestuur en de gang van zaken ffl
de Nederl. Vereniging had vanzelfsprekend het ,
nemen van enige maatregelen door den Arbeidsfrontleider ten gevolge.
Ie. De voorzitter van de N&ierl. Vereniging van
Spoor- en Tramwegpersoneel weed vaa zijn
functie ontheven.
2e. Tot leider van de Nederl. Vereniging bekleed
met alle bevoegdheden daaraan verbonden, *
werd benoemd C. Cramer, tot dat moment
secretaris dier vereniging.
3e. In de plaats van de zittende 8 leden van de
Personeelraad werden door het N.A.F., dat
daartoe volkomen gerechtigd was, (immers bij
verordening van den Rijkscommissaris zijn alle
bevoegdheden van de besturen der voormalige vakbonden op den leider van het N.A.F.
of diens vertegenwoordigers overgega.au) de
volgende 4 leden aangewezen :
C. Cramer, lid en voorzitter,
A. Ketelaar, lid,
G. F. Kramer, lid,
J. H. Woudenberg, lid.
Deze nieuwe Peisoneelraad trad op 15 Mei 1942
in functie en veroorzaakte vanzelfsprekend een
scherpe reactie onder de Directie en de andere
aanhangers van de oude idylle.
Thans begon de Directie met behulp van de
Heren die zonder meer hun leden in de steek gelaten hadden, eerst recht haar grote actie.
Hoewel onzerzijds aan alle formaliteiten volledig
werd voldaan, ontving de nieuwe Personeelraad
op geen enkele aan de Directie gerichte brief antwoord, terwijl de enkele bespreking die de voorzitter van de Raad met de Directie heeft gehouden,

helemaal niet het karakter van het plegen van
overleg in personeelszaken heeft gedragen. Uit een
en ander was heel gemakkelijk af te leiden, dat
de Directie en haar helpers alles op haren en
snaren zouden zetten om zich onder de vleugelen
van het N.A.F, uit te wringen. En het moet gezegd,
tot heden is dit vrijwel volledig gelukt.
De Directie is er n.l. in geslaagd bij den Bahnbevollmachtigte (Selszer) en bij den Prasident für
das Eisenbalmwesen in den Niederlanden (Dr.
Thomas) de indruk te .vestigen, dat erkenning door
haar van het N.A.F, en zich gedragen naar de
voorschriften voor het N.A.F, gegeven, grote moeilijkheden in het bedrijf zouden veroorzaken. Voorts
heeft de Heer W. Hupkes, Directeur N.S., medegedeeld, dat hij zijn ontslag zou vragen zodra hij
het N.A.F, zou moeten erkennen.
Toen Dr. Thomas hierop reageerde met ,,um
Gotteswillen dass nicht" zat de Directie der N.S.
onmiddellijk hoog te paard en had het N.A.F, het
pleit verloren, hoe krachtig de Arbeidsfrontleider
zich ook geweerd heeft, hetgeen ons bekend is.
Het ligt niet op mijn weg om binnen het raam
van dit rapport de houding van de Duitse Heren
aan een bespreking te onderwerpen. Deze houding
echter heeft tot gevolg gehad, dat onmiddellijk de
oude situatie werd hersteld. De nieuwe Personeelraad werd zonder vorm van proces aan de dijk
gezet, de oude werd weer in eer hersteld, op één
uitzondering na.
C. Cramer,' die vele jaren belangloos de belangen
van het Spoorwegpersoneel en in andere functies
ook die van het Overheidspersoneel'heeft behartigd en die twaalf jaar lid van die Personeelraad
was geweest, mocht daarvan nu van de Directie
geen lid blijven. Hij die zich als nationaal-socialist
natuurlijk niet voor het wagentje van de heren
heeft laten spannen en op verzoek van den leider
van het N.A.F, het leiderschap aanvaardde, kon
men in dat anti-instituut dat nu gesticht werd niet
gebruiken.
In zijn plaats werd een broeder van den Arbeidsfrontleider als vertegenwoordiger van het N.A.F.
in de Personeelraad opgenomen met de functie
van ond^er-voorzitter.
Na gehouden bespreking tussen de Duitse hereii,
de Directie en kam. Woudenberg, leider van het
N.A.F., werd overeengekomen, dat de geschapen
nieuwe (oude) situatie bedoeld is als overgangsmaatregel om uiteindelijk te komen tot de functionnering van het N.A.F, ook bij de Nederlandse
Spoorwegen.
/
Deze overgangstoestand bestaat thans reeds ruim
een jaar en practisch zijn we nog niets opgeschoten,
neen eigenlijk nog verder van huis gekomen !
De Personeelraad wordt nu dus gevormd door
de oude 'leden op één na. Voor zover ze geen
ambtenaar maar bezoldigd bestuurder der vakbonden waren, zijn ze nu ambtenaar in bezoldigde
dienst der Spoorwegen geworden. Tal van medewerkers viel dit geluk eveneens ten deel. Daar
er wegens het ontbreken van afdelingen geen afdelingsbestuurders meer zijn, werden in de plaats
daarvan talrijke oude afdelingsbestuurders en vakgroepbestuurders benoemd tot correspondent resp.,
medewerker van de Personeelraad. Deze waren
voorheen allen reeds in spoorwegdienst.
Met ingang van l Januari 1943 zijn de bepalingen van het Reglement Dienstvoorwaarden van
het spoorwegpersoneel betrekking hebbende op de
Personeelraad gewijzigd en in overeenstemming
gebracht met de huidige zeer onbevredigende toestand. Immers, men noemt een instelling die niet
anders is dan een Directie-personeelbureau ten

onrechte Personeelraad, daarmede de suggestie
plaatsende alsof er nog sprake zou zijn van een
instelling waarop het personeel nog enige invloed
zou kunnen uitoefenen.
Gegeven deze situatie is het niet. moeilijk te
begrijpen, dat wij als N.A.F, nog geen vinger in
de pap konden krijgen.
Hoe willen wij dat kunnen, als wij van de 35.000
man spoorwegpersoneel slechts 1.500 in het N.A.F
hebben en overigens weinig of niets ondernomen
kan of mag worden.
Niettemin doen wij het mogelijke om in de gewenste richting vorderingen te kunnen maken, het
is en blijft echter uiterst moeilijk zolang de Duitse
autoriteiten m.i. ongegronde vrees blijven koesteren voor moeilijkheden wanneer tegen de wens
van de Directie het N.A.F, bij de spoorwegen zal
worden doorgedrukt.
Dat bij de Duitsers het winnen van de oorlog
op het eerste plan staat en blijft staan is duidelijk
en dat ongeacht welke situatie ook zal geboren
worden, de Duitsers ook in Nederland een normaal
werkend spoorwegbedrijf achter zich moeten hebben, is niet minder duidelijk, maar dat dit rustig
en normaal werkend bedrijf er niet zou zijn als de
Heer Hupkes zou zijn verdwenen, omdat bij de
spoorwegen het N.A.F, volledig zou functionneren,
meerrik ten stelligste te moeten tegenspreken.
Integendeel, ik meen in alle oprechtheid te moeten opmerken, dat een langer voortduren van de
huidige toestand zeer funest zal zijn voor de Duitsers wanneer het evenwel zo ver zou komen dat
Nederland geheel of gedeeltelijk opnieuw oorlogstoneel zou worden, want op het Nederlandse
Spoorwegbedrijf kunnen de Duitsers, ondanks alle
overdreven en gehuiohelde -vriendelijkheid en tegemoetkomendheid van Directie, eerstaanwezende
ambtenaren en oude anti-vakbondsbestuurders dan
raar mijn vaste overtuiging niet in voldoende mate
rekenen.
Men heeft nu eenmaal aan de kop en op de
verantwoordelijke posten te maken met geharnaste
aanhangers van wat zij onder democratie verstaan
en met fanatieke tegenstanders van alles wat naar
nationaal-socialisme en nieuwe orde zweemt.
Waarop dit zou uitlopen, bijvoorbeeld bij een
Anglo-Amerikaanse invasie is niet moeilijk te
voorspellen.
Krijgen wij niet spoedig werkelijk gelegenheid
om onze taak ook onder het spoorwegpersoneel
op te nemen 'en onze plicht ook in een zeer gevoelig bedrijf als de spoorwegen als nationaalsocialist te do<m, dan kunnen wij voor lange tijd
in dat bedrijf ons optimisme begraven en ons instellen op een lange en moeizame strijd om in te
halen en te herstellen wat thans verbroddeld wordt
en werd.
De Spoorwegen mogen m i. niet langer het uitsluitend terrein zijn en blijven van de „antiV om
daarin naar welgevallen huis te houden. Ook niet
omdat dit bedrijf misbruikt wordt als verzamelplaats voor personen die om een of andere reden
een onderkomen moet worden verschaft. Hierdoor
is het personeeltotaal in zeer korte tijd met vele
duizenden gestegen, Aan personeelcursussen die
gedurende meer dan honderd jaar niet nodig gebleken zijn, bestaat nu opeens grote behoefte. Tal
van dergelijke cursussen worden nu uit de grond
gestampt. Gevolg, zogenaamd niet kunnen toestaan
van het reglementaire verlof en daardoor gelegenheid verkrijgen op een astronomisch cijfer van niet
verleende verlofdagen te kunnen wijzen, wanneer
de Duitsers om personeel voor Duitsland komen
vragen, Aan de haad van dat cijfer kan dan v/or-

aanvaardden ondanks de toen door de- vertegenden aangetoond, dat de spoorwegen geen personeel
woordigers der ondergrondse beweging onder
kunnen missen, neen, eigenlijk nog personeel te
woorden gebrachte omstandigheid, dat dit betekenweinig hebben.
de het hoofd in een strop steken, die ieder ogenJe moet er maar op komen.
blik kan worden dichtgetrokken.
Er zou nog veel meer op te merken zijn. We
De opdracht was de vraag, op welke wijze in
zullen het echter hierbij maar laten met het oog
op het doel van het uitbrengen van dit rapport.. het bedrijf gesaboteerd kon" worden te beantwoorden en de kwestie op welke manier de spoorWij begrijpen tenslotte volkomen dat niet aanwegstaking, samenvallende met een bepaald stastonds alles wat moet veranderen onder het mes
dium der militaire operaties, op de meest doeltrefkan worden genomen, we wachten dus rustig af.
fende wijze zou kunnen worden voorbereid.
Intussen heeft het ons echter reeds veel geDat van deze grondslag van de werkzaamheid
noegen gedaan dit rapport te mogen uitbrengen."
niemand deelgenoot kon worden'gemaakt, ook niet
degenen, die, niet vertrouwende op de activiteit
Men kan uit het hierboven weergegeven rapport 'van bedrijfsleiding en raad, zelfstandig meenden
ondergronds te moeten gaan werken, behoeft geeu
zien, hoe Cramer wat het uiteindelijke resultaat
betoog.
van het optreden van de Raad zou zijn, een voorDe Raad deed op zijn terrein zijn plicht, door
ziende geest had.
in honderden vergaderingen en vertrouwelijke bijHij voorspelde dat bij de eindstrijd voor de beeenkomsten met de vertrouwenslieden van het
vrijding noch op de bedrijfsleiding, noch op de
personeel voor te bereiden en te instrueren. De
personeelvertegenwoordigers, noch op het persovertrouwensmannen op hun beurt hadden tot taak
neel zou zijn te rekenen.
de consignes op voorzichtige wijze gemeengoed
Beter dan een aantal anderen zag hij in, dat dan
van het personeel ie maken.
het spoorwegpersoneel actief zou gaan mededoen
Ten slotte, betrekkelijk kort voor het Regeringsin de oorlogshandelingen, en dat het enige middel
bevel van 17 September 1944 tot staken, heeft de
om dit te voorkomen was het bedrijf en het perPersoneelraad zijn gehele kunnen besteed aan de
soneel te nazificeren, geestelijk te vergiftigen en
uitvoering van de opdracht, om al vast het krachtonbekwaam te maken tot deelname aan de eindvoertuigpersoneel tot ziek worden en onderduiken
strijd, waarbij het beleid van de „anti's" echter de
aan te sporen.
voet volkomen dwars had gezet.
Het zou hem dunkt ons een lief ding waard zijn
Daarna kwam de staking en de wijze waarop
geweest als hij — die overigens „nourrit dans Ie
die bijdrage in het nationale verzet tot een goed
serail", thuis in de keuken, was als de beste — ook
einde is gebracht, komt eveneens mede voor rekehad kunnen aanbrengen, hoe bij het beleid om de ning van de Personeelraad, aan de functionnering
beste kansen bij de bevrijding van Nederland te
waarvan talrijke vooraanstaande en leiding gegeven
scheppen, jaren lang contact met de illegaliteit
hebbende leden van de Nederlandse Vereniging
en via deze met de wettige Nederlandse regering
aandeel hebben gehad.
heeft bestaan.
Tijdens en ten behoeve van de staking werden
vele duizenden kilometers afgelegd op schier onWe zouden het waarschijnlijk nu niet meer hebbruikbare fietsen, voortdurend moesten bespreben Kimnen navertellen.
kingen in het land worden gevoerd, waarvan zeer
Reeds onmiddellijk na de ineenstorting van de
vele lussen de leiding van de Raad en de Directie
Vakbeweging kwam verbinding tussen de leiding
plaats vonden.
der N.V. en een belangrijke illegale verzetsgroep
Gevaren, vernielingen van huis en haard, vreestot stand
aanjaging noch arrestaties hebben de noodzakelijke
Op deze wijze was het mogelijk de bevestiging
activiteit en toewijding kunnen temperen, integente vinden van het standpunt van de Regering, dat
deel. Naarmate de staking langer duurde en de
alle' krachten van het verzet van het spoorwegpersoneelverzorging meer aandacht vroeg, zijn de
personeel moesten worden gespaard voor het critieke ogenblik der krijgsoperaties om Nederlands Personeelraad en zijn medewerkers sterker in actie
geweest.
bevrijding.
Hoe begrijpelijk het geestelijk conflict was. waarIV.
Slotwoord.
in het personeel werd gebracht, toen b.v.b. de
Nederlandse soldaten zich opnieuw in krijgsgeIn dit geschrift is opzettelijk nagelaten algemene
vangenschap moesten begeven, de staking van
conclusies te trekken.
einde April 1943 van enige honderden van het
Aan het slot moge echter den lezer de vraag
spoorwegpersoneel moest daarom ontijdig worden
gesteld worden of oen slotstuk van 5 jaren beleid
geacht en moest met bloedend hart overigens woronder bezettingstijd als de unieke spoorwegstaking
den geadviseerd aan het werk te blijven, om de
is geweest, mogelijk moet worden geacht als het
mogelijkheid om effectief tot de bevrijding bij te
terrein van de aanvang af was overgelaten aan de
dragen niet onmogelijk te maken.
Duitsers en hun Nederlandse trawanten en de verHierop werd alle zorg en aandacht hoe langer
antwoordelijke leiders waren ondergedoken of
hoe sterker gericht, voortdurend in nauwer contact
,,buitenaf" waren gegaan, in afwachting van betere
mst de hoogste illegaliteit, die haar verbindingen
tijden.
met de Regering en het Geallieerde Opperbevel
In dit verband moge nog gewezen worden op
had.
CL e uitspraak, die de Ereraad van het N.V.V. over
Ongeveer midden 1943 werd het te voeren behet beleid van het D.B. der Nederl. Vereniging
leid ter zake tussen bedrijfsleiding, Personeelraad
heeft gedaan, die op onderdelen critiek heeft,
en het Nationaal Comité tot Eenheid en Bevrijding,
waarover ieder na lezing van het bovenstaande
een centrale organisatie van verzetsgroepen, vasteen oordeel kan vormen, maar waarvan de leiding
gelegd.
der N.V. in alle bescheidenheid, maar met voldoeEen comité werd gevormd, bestaande van bening heeft geaccepteerd het vleiende oordeel,
drijfszijde uit de heren Hupkes, Giesberger en
„dat dit (zijn) beleid, in zijn geheel beschouwd,
Wouters en voor de Personeelraad Joustfa, Timeen belangrijke bijdrage tot het nationaal verzat
heeft gevormd."
mermans en Landskroon, die hun vaderlandse taak

