neelraad met de illegaliteit, welke samenwerking leidde tot regelmatige
conferentes, soms tot twee- of driemaal per week.
Na kort
doch rijp beraad, waarin ook de Regering te Londen betrokken
werd 1 ), werd besloten, dat het spoorwegpersoneel niet mee zou staken,
o.a. op grond van de overweging, dat het ogenblik, waarop zulk een staking
van beslissende betekenis zou kunnen zijn, nog niet was aangebroken. Dat
niettemin de staking gedeeltelijk op het spoorwegbedrijf oversloeg, bewijst,
dat de geest onder het personeel strijdbaar en vaderlandslievend was.
De houding van Directie en Personeelraad, die tal van personen in het
spoorwegbedrijf opnamen, die daaraan behoefte hadden, hetzij omdat zrj
in verband met maatregelen van den bezetter zonder inkomsten waren,
hetzij ook, omdat zij in het spoorwegbedrijf belangrijk illegaal werk moesten verrichten, en die anderzijds zorgvuldig waakten tegen elk binnendringen van nationaal-socialistische elementen in het bedrijf, is daarvan
zeker voor een groot deel de oorzaak.
Dat op de duur de gedachte van het instandhouden van het vakverenigingsapparaat als zodanig geheel was losgelaten, ligt voor de hand. Na
l Mei 1942 kon daarvan trouwens geen sprake meer zijn, als zodanig was
het apparaat door de komst van het Arbeidsfront verdwenen. Maar zijn
functie in het spoorwegverzet bleef niet onvervuld. Wat in geen ander
bedrijf kon geschieden, geschiedde hier: het vakverenigingsapparaat
bleef met verandering van namen legaal behouden in een vorm, die het
in staat stelde zijn tegen den bezetter gerichte taak te vervullen.
Aanvankelijk had het N.A.F., dat immers de bevoegdheden der vakorganisaties was gaan uitoefenen, een Personeelraad naar zijn eigen smaak samengesteld. Aangezien de Directie echter de brieven van gemelde Personeelraad
onbeantwoord liet, kon deze zijn functie niet uitoefenen.
Na enige maanden werd toen een „voorlopige" oplossing gevonden in dier
voege, dat de vroegere leden van de Personeelraad als ambtenaar in spoorwegdienst zouden worden opgenomen en dat uit hen een nieuwe Personeelraad, nu als ambtelijke instelling, zou worden gevormd. Deze was geheel
samengesteld als vroeger, toen de vakbonden nog bestonden, met dit verschil alleen, dat het enige nationaal-socialistische lid nu was verdwenen. 2 )
Deze nieuwe Personeelraad stelde nu overal correspondenten en medewerkers aan, die plaatselijk het contact onderhielden en dus op zekere
hoogte een vervanging waren van de vroegere afdelingsbesturen. Spoedig
trachtte het N.A.F, ernst te maken met het bij deze voorlopige regeling
in uitzicht gestelde langzame doordringen van het N.A.F, in de nieuwe
organisatie.
Reeds bij de eerste poging een vijftal correspondentsplaatsen door aanhangers van het N.A.F, te doen innemen, stuitte men echter op zo krachtig
verzet van Directie en Personeelraad, dat daarvan nimmer meer sprake
is geweest.
De Personeelraad ontwikkelde zich verder als een middelpunt van het
spoorwegverzet in het algemeen en in het bijzonder van de tegenstand
tegen elke poging tot nazificering van het bedrijf.
Reeds enige weken vóór het uitbreken van de spoorwegstaking op 17 September 1944 moest aan het krachtvoertuigpersoneel het parool worden
uitgegeven zich ziek te melden of anders onder te duiken. De leden van
') Door de illegaliteit. De Directie en de Personeelraad stonden niet in rechtstreeks contact meï de Regering te Londen.
O Een der leden, die tot de nationaal-socialistische richting overhelde, sloot zich
later bij de N.S.B. aan.
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de Personeelraad belastten er zich mede, dit parool ter plaatse te gaan uitgeven. Ook in de organisatie van de staking zelf hadden zij een belangrijk
aandeel met betrekking tot de loonbetaling, tot het helpen onderduiken
van personeel, tot het opsporen van anderen, die te diep ondergedoken
waren en niet gemist konden worden bij deze werkzaamheden, bij het
verzorgen van levensmiddelen voor het personeel, enz. enz.
De Ereraad is van mening, dat al dit werk — verricht door vakverenigingsbestuurders, die slechts bij wijze van camouflage een ambtelijke functie
hadden aanvaard — grote bewondering en waardering verdient.
Uit het vorenstaande oordeel van de Ereraad volgt niet, dat alle afzonderlijke handelingen van het bestuur de onverdeelde goedkeuring van
de Raad kunnen wegdragen.
De Raad heeft zich ten aanzien van enkele daden van het bestuur de vraag
gesteld, of deze in het kader van het bovenomschreven beleid inderdaad
onvermijdelijk waren. Dit geldt met name voor het besluit, dat de voorzitter G. Joustra aan een studiereis naar Duitsland zou deelnemen, voor
het optreden van denzelfden voorzitter op twee propagandavergaderingen
tezamen met een N.S.B.-er en voor de pogingen om uittredende leden alsnog te bewegen de contributie over de vrij lange statutaire opzeggingstermijn te voldoen.
Voorop zij gesteld, dat de Raad overtuigd is, dat het Bestuur in al die
gevallen te goeder trouw die onvermijdelijkheid heeft aangenomen. Niet
in elk dier gevallen kan de Ereraad dit standpunt echter delen.
Ten aanzien van het deelnemen aan de reis naar Duitsland heeft het
hoofdbestuur aangevoerd, dat uit verschillende aanwijzingen was gebleken,
dat de N.S.B.-er Cramer reeds als opvolger van Joustra was aangewezen,
maar dat daarover in de kring van de nieuwe leiding van het N.V.V. weer
meningsverschil gerezen was. Onder die omstandigheden vreesde men door
een weigering aan de reis deel te nemen, deze zaak ongunstig te oeinvloeden. De Raad, die in het algemeen het deelnemen aan deze reis
scherp veroordeelt, wil dit standpunt van het bestuur niet onderschrijven,
maar hij erkent, dat er hier door deze acute dreiging van een zeer bepaalde
en hoogst ongunstige maatregel inderdaad van een soort dwangpositie
sprake was. De Raad wenst er reeds bij deze gelegenheid op te wijzen,
dat hij een vage bezorgdheid, dat anders wellicht nationaal-socialisten in
het bestuur zouden komen, in een dergelijk geval zeer zeker niet als verontschuldiging zou aanvaarden. Hier was het belang om de leiding in
eigen hand te houden met het oog op de hiervoor uiteengezette omstandigheden wel bijzonder groot.
De gronden, van de zijde van het Hoofdbestuur aangevoerd voor het
spreken van Joustra op twee openbare vergaderingen tezamen met een
N.S.B.-er, kan de Ereraad niet als klemmend aanvaarden. Men heeft een
zeker verband gelegd tussen de grote vrijheid van spreken op huishoudelijke
vergaderingen, die men genoot en deze openbare bijeenkomsten. Het is
voor de Raad echter niet ondubbelzinnig komen vast te staan, dat een
weigering om daar het woord te voeren, rechtstreeks het einde van de
bedoelde vergader vrijheid zou hebben meegebracht.
De Raad betreurt het dan ook zeer, dat het Bestuur — Joustra heeft al
deze beslissingen blijkbaar in overeenstemming met het Bestuur genomen — niet tot een zodanige weigering heeft besloten. Ook Joustra zelf
betreurt achteraf het spreken. Uit verklaringen van getuigen en uit het
ledenverloop der organisatie leidt de Raad weliswaar af, dat het spoorwegpersoneel Joustra's daad wellicht betreurt, maar dan toch in het algemeen
begrepen heeft, althans daardoor niet aan zijn betrouwbaarheid in nationaal opzicht is gaan twijfelen. Het Bestuur heeft echter naar 's Raads
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oordeel te weinig rekening gehouden met het feit, dat dit optreden ook
buiten de kring van het spoorwegpersoneel bekend zou worden en daar
ergenis en teleurstelling moest wekken.
Ook de pogingen om de leden, die voor de organisatie bedankten, door een
advocaat te laten dreigen met vervolging wegens contributieschuld keurt
de Raad af.
Hij maakt zich daarbij geheel los van de geuite beschuldiging, dat het
Bestuur daartoe een N.S.B.-advocaat zou hebben gekozen. Het feit, dat
men thans vermoedt, dat deze advocaat lid van het Rechtsfront is geweest,
behoefde het Bestuur toen niet bekend te zijn. Dat deze de zaken van
den vorigen adviseur had waargenomen tijdens diens verblijf in Buchenwalde, mocht als een voldoende aanwijzing voor zijn betrouwbaarheid
gelden. Het bedreigen van de leden met vervolging door een advocaat ook al ging die vervolging dan tenslotte niet door -- heeft op zichzelf
echter een onaangename indruk op de Raad gemaakt.
De Raad spreekt op grond van vorenstaande overwegingen als zijn oordeel
uit, dat het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel weliswaar door bepaalde gedragingen, afzonderlijk beschouwd, de eer, de doelstellingen en de beginselen der vakbeweging, waartoe het behoorde, heeft geschaad, doch dat deze gedragingen in het verband van het gehele bestuursbeleid geen beslissende betekenis hebben, dat
dit beleid, in zijn geheel beschouwd, integendeel een belangrijke positieve
bijdrage tot het nationaal verzet heeft gevormd, en voorts,
dat er geen aanleiding bestaat, dat Hoofdbestuur of één zijner leden uit te
sluiten van het bekleden van enige functie in de Vakbeweging.
De Raad besluit het lid van de Raad H. Leeuw toestemming te verlenen
om de vergaderingen, waar deze uitspraak zal worden behandeld, bij te
wonen en aldaar, met inachtneming van het geheim van de Raad-kamer,
zodanige mededeling te doen als hij dienstig zal oordelen.
De Raad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden
aan het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel te Utrecht, aan M. Deen te Uitgeest, P. W. Bot te Zutphen,
J. Kuitert te Utrecht en W. Bilstra te Hengelo (O.) en aan het Bestuur
van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen en daarvan mededeling
te laten doen aan de pers.
Deze uitspraak is gedaan op 3 Augustus 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld, voorzitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, C. Lammers, G. van
der Houven, H. van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij de behandeling
der zaak in de Ereraad hebben zitting gehad, in tegenwoordigheid van Mr.
J. Mannoury, als secretaris.
(w.g.) J. IN 'T VELD, Voorzitter.
(w.g.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsverv. Voorzitter.
(w.g.)
(W.g.)
(W.g.)
(w.g.)

C.
G.
H.
H.

LAMMER.S
]
VAN DER HOUVEN l
VAN ASSELT
LEEUW

(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris.
Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond
De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen heeft op verzoek van J. Landman te Amsterdam en naar aanleiding
van ingekomen beschuldigingen van de afdelingen Hengelo (O.) en En25

schede van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, een onderzoek
ingesteld naar de gedragingen gedurende de bezetting van
J. LANDMAN te AMSTERDAM.

Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting van Zondag
5 Augustus 1945, alwaar verschenen waren:
als partij: J. Landman te Amsterdam,
en als getuige: T. van Maaren te Hengelo (O.).
f

Op grond van de stukken en het ter zitting verhandelde neemt de Raad het
volgende als vaststaande aan:
J. Landman was in 1940 penningmeester van de Algemene Nederlandse
Metaalbewerkersbond. Hij oefende deze functie met bekwaamheid en toewijding uit, maar liet het algemene leidinggevende werk in de organisatie
meestal over aan den voorzitter, H. J. van den Born en den secretaris-redacteur, G. van der Houven.
Reeds enkele weken na de instelling van het Commissariaat-Woudenberg
werden beide laatstgenoemde bestuurders ontslagen en door N.S.B.-ers vervangen.
Landman wilde ontslag nemen, doch na overleg met H. J. van den Born en
overeenkomstig diens advies kwam hij daarop terug en bleef zijn functie
uitoefenen.
De overige bestuurders deden dit eveneens. Zij besloten met de ontslagenen
geen verder contact meer te onderhouden om dezen niet in gevaar te brengen. Alleen Landman maakte zich van dit standpunt los en deelde mede,
dat hij zich voorbehield met de ontslagenen overleg te plegen, hetgeen hij
vervolgens bij belangrijke gelegenheden deed met Van den Born, in mindere
mate met Van der Houven.
Hij trachtte zich zoveel mogelijk te beperken tot het werk van penningmeester. Van leiding geven aan de andere bestuurders was weinig sprake.
Wel deed hij voortdurend zijn best de beide N.S.B.-ers, die in het bestuur
waren gekomen, tegen te werken en buiten de zaken te houden. Voorts was
het zijn streven, financieel zoveel mogelijk voor ontslagen bestuurders te
verkrijgen, waarin hij herhaaldelijk op bevredigende wijze slaagde.
In het eind van 1940 werd Landman aangewezen om deel te nemen aan een
studiereis van vakverenigingsbestuurders naar Duitsland. Hoewel hij zich
verzette, bleef de aanwijzing gehandhaafd en ging hij mee. Het feit, dat ook
bestuurders van confessionele organisaties, waaronder zeer vooraanstaande,
aan de reis deelnamen, had op zijn beslissing belangrijke invloed. Toen na
afloop van de reis een verslag op een Persconferentie moest worden gegeven,
vermeldde hij enkele gunstige feiten, alsmede een zwakke critiek, die met
enige verontschuldigende woorden van den Duitsen perschef werd gepubliceerd. Een andere passage, waarin Landman feller critiek uitoefende, werd
bij de publicatie echter weggelaten.
Kort na de Februaristaking van 1941 vroeg Woudenberg per circulaire opgave van het Joodse personeel in dienst der afdelingen. Landman zond de
circulaire door. Hij was van mening, dat er geen Joods personeel was en
had met den chef de bureau, Koudijs, afgesproken, dat, mocht onverhoopt
enige opgave worden ontvangen, deze niet aan het N.V.V. zou worden doorgezonden. De afdelingen waren daarmede niet bekend.
In April 1941 kwam Landman in zijn functie in aanraking met het Twentse
conflict. In Twen te had men namelijk al spoedig een andere houding tegenover het nieuwe regime in de vakbeweging aangenomen dan elders. Terwijl
men in de centrale bondsleiding en in andere landstreken in hoofdzaak op
het standpunt stond: het apparaat zo lang mogelijk in stand houden, laat
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de leden maar weggaan (dit laatste met allerlei aarzelingen), wilde men in
Twente de organisatie radicaal afbreken. Het feit, dat men er elders anders
over dacht, had wel enig uitstel veroorzaakt, maar in het voorjaar van 1941
liepen de 'bonden snel leeg en bedankten de bestuurders en bloc.
Landman reisde naar Twente en verdedigde in verscheidene afdelingen zijn
mening, dat het apparaat in stand gehouden moest worden. Overeenkomstig
zijn houding, dat hij zich alleen bemoeide met het penningmeesterschap,
verklaarde hij, dat —• indien al niet het gehele bestuur op zijn standpunt
wilde terugkomen — althans een penningmeester als contactpunt voor hém,
Landman, moest blijven, eventueel met nog een anderen bestuurder. Hij
wees er op, dat de in Twente aangenomen houding er onvermijdelijk toe
moest leiden, dat er slachtoffers werden gemaakt.
Op 21 April 1941 hield Landman een vergadering met het bestuur van de
afdeling Hengelo (O.),, dat collectief ontslag had genomen. De bestuurder
G. Visser, die reeds ontslagen was, althans niet in functie kon terugkeren,
mocht daar volgens hem niet aanwezig zijn, hetgeen grote ontstemming bij
de overige bestuurders wekte. Hij heeft aan de Raad meegedeeld, dat de
N.S.B.-er Ebeling tegen Vissers deelneming aan de besprekingen bezwaar
maakte. Ten huize van Visser zou Landman hebben gedreigd dezen uit de
woning (een bondswoning) te laten zetten, doch het is de Raad gebleken,
dat dit op een niet bevestigd en onaannemelijk gerucht berust.
Ook de beschuldiging, dat hij het verhaal der gebeurtenissen later verdraaid
zou hebben gedaan, is de Raad niet aanvaardbaar voorgekomen. Dit komt
van de zijde van een bestuurder, die uit Den Haag afkomstig was en dus
het verhaal zowel in Twente als van Landman zal hebben vernomen. Dat
daarbij de indruk ontstond van verschil, is licht te verklaren, zonder kwade
trouw aan één van beide zijden aan te nemen; waarschijnlijk is een misverstand ontstaan, doordat Landman melding maakte van een geschil te
Vlissingen, waar hij in een andere situatie getracht had het bestuur tot
heengaan te bewegen. In Hengelo daarentegen had hij geprobeerd het aftreden van het bestuur tegen te houden.
Toen Visser was gearresteerd heeft Landman getracht mevrouw Visser te
bewegen, het lidmaatschap van haar man van de Bond niet te beëindigen,
omdat anders zijn aanspraken verloren zouden gaan. Hoewel ongaarne was
mevrouw Visser daartoe bereid, mits hij als verspreid lid kon worden beschouwd en zij dus de contributie niet aan den bode behoefde te betalen.
Landman keurde dit aanvankelijk goed, maar enige tijd later deelde hij
mede, dat dit niet ging. Het was n.l. zo, dat de N.S.B.-se bestuurder Ebeling
zich daartegen verzette. Landman verklaarde, dat de contributie dan maar
op het gironummer van de afdeling Hengelo moest worden gestort.
Toen Visser was overleden heeft Landman bewerkt, dat aan diens weduwe
pensioen werd toegekend.
Hij was voorts lid van een commissie tot ondersteuning van ontslagen bestuurders, waarvan P. Landskroon penningmeester was. De commissie besloot, de weduwe Visser niet voor ondersteuning in aanmerking te doen
komen, aangezien deze in voldoende mate ter plaatse kon worden gegeven.
Wel werd later op voorstel van Landman, met het oog op de studie van haar
zoon, aan mevrouw Visser nog een bedrag van ƒ 200.— toegekend.
Van begin 1941 af was Landman deelnemer aan een illegale groep van vakverenigingsbestuurders, die plannen beraamde voor herstel der vakbeweging
na de oorlog. Later werd deze groep uitgebreid; de besprekingen werden in
regelmatig overleg gehouden met de ontslagen bestuurders van het N.V.V.
en van verschillende aangesloten bonden.
Bij de stichting van het N.A.F, op l Mei 1942 trad Landman af. Het illegale
contact duurde voort.
Na de oorlog rees bij verscheidene Twentse afdelingen van de Algemene
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Nederlandse Metaalbewerkersbond verzet tegen het wederoptreden van
Landman, hetgeen dezen aanleiding gaf zich tot de Ereraad te wenden.
Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het navolgende overwogen.
De Baad keurt de deelneming van Landman aan de reis naar Duitsland af.
Hij ziet niet over het hoofd, dat deze met duidelijk getoonde tegenzin door
Landman werd ondernomen en dat hij zich beijverde de indruk van sympathie voor Duitsland weg te nemen. Dat neemt echter niet weg, dat een
werkelijk dwingende reden voor deelneming niet bestond.
Het blijkt, dat een bepaalde weigering, althans in één geval wel geaccepteerd is.
In het bijzonder acht de Raad het beleid van Landman ten aanzien van
het Twentse conflict niet gelukkig. Daarbij legt de Raad er de nadruk op,
dat hij het standpunt van de Twentse beweging in het algemeen juister
acht dan dat, hetwelk elders werd ingenomen.
In een andere uitspraak heeft de Raad uiteengezet, welke op zichzelf
juiste en redelijke motieven hebben geleid tot de mening, dat het apparaat
kon en moest worden in stand gehouden. Dat neemt echter niet weg, dat
het massaal bedanken van leden en besturen, zoals dat in Twente plaats
vond, een grote principiële en demonstratieve waarde had.
Voor die waarde toonde Landman te weinig begrip. Het ware naar de
mening van de Raad juister geweest, indien hij, zonder op aanblijven aan
te dringen, de Twentenaren alleen gewezen had op de gevaren, aan hun
standpunt verbonden en hun had aangeraden, door volstrekte geslotenheid
van optreden die gevaren zoveel mogelijk te verkleinen. Het verlies van een
aantal aanknopingspunten voor het financiële werk van de Bond woog
naar de mening van de Raad niet op tegen het voordeel van de demonstratie van verzetgeest, die in Twente geboden werd. De Raad acht het in
het bijzonder onjuist, dat Landman er zich tegen verzet heeft Visser in het
overleg te betrekken. Psychologisch zou door een bespreking met Visser tezamen met anderen, al dan niet in de officiële bestuursvergadering, de zaak
een veel beter aanzien hebben gekregen.
Van de beschuldigingen, dat Landman zijn doel zou hebben trachten te
bereiken door met gevangenis en concentratiekamp te „dreigen" maakt de
Raad zich geheel los. Het zou onverantwoordelijk geweest zijn, niet op de
gevaren van het ingenomen standpunt te wijzen; daarin een bedreiging van
Landmans zijde te zien, acht de Raad ongerijmd. Hetzelfde geldt voor de
bewering, dat hij gedreigd zou hebben Visser uit zijn huis te laten zetten.
De Raad wenst er op te wijzen, dat Landman door het verdwijnen van Van
den Born en Van der Houven zich min of meer voor de taak gesteld zag de
leiding te nemen van de andere bestuurders bij het verzet tegen de indringers, hetgeen hem echter moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk werd gemaakt, doordat de overige aangebleven bestuurders weigerden nader contact
met de ontslagenen te onderhouden.
Hoewel in deze zaak slechts het beleid van Landman aan de orde is, meent
de Raad niet te mogen nalaten zijn afkeuring over deze houding van het
overige bestuur uit te spreken.
Het is onder deze omstandigheden begrijpelijk, dat Landman zich strikt
beperkte tot het penningmeesterschap en trachtte de N.S.B.-ers daarbij
zoveel mogelijk tegen te werken. De wijze, waarop hij dit gedaan heeft,
meent de Raad in hoge mate in zijn voordeel te moeten laten spreken. In
tal van gevallen heeft hij ten behoeve van ontslagen bestuurders belangrijke
uitkeringen bewerkt. Ook zijn werk in de commissie-Landskroon acht de
Raad te waarderen. Het feit, dat hij regelmatig met de ontslagen bestuurders overlegde, zulks in tegenstelling met de andere leden van het bestuur
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en dat hij in belangrijke mate aan de illegale samenwerking deelnam, heeft
de Raad eveneens te zijnen gunste in aanmerking genomen.
Op grond van vorenstaande overwegingen spreekt de Raad als zijn oordeel
uit, dat J. Landman te Amsterdam door enige gedragingen gedurende de
bezetting de eer, de doelstellingen en de beginselen der vakbeweging, waartoe hij behoorde, wél heeft geschaad, doch dat de zuiverheid van zijn bedoelingen niet behoeft te worden betwijfeld;
dat het begrijpelijk is, dat in de Twentse afdelingen van de Algemene
Nederlandse Metaalbewerkersbond een zekere tegenzin tegen zijn persoon
is ontstaan;
dat zijn beleid in de oorlogsjaren in het algemeen daartegenover echter zo
belangrijke positieve elementen bevat, dat aan de boven omschreven tekortkomingen naar het oordeel van de Raad geen beslissende betekenis mag
worden gehecht.
De Raad is derhalve van oordeel, dat er geen aanleiding bestaat J. Landman
niet in zijn functie van penningmeester van de Algemene Nederlandse
Metaalbewerkerstaond te handhaven.
De Raad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden
aan J. Landman te Amsterdam, aan de afdelingen Hengelo en Enschedé
van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, aan het hoofdbestuur
van die bond en aan het bestuur van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen en daarvan mededeling te laten doen aan de pers.
Deze uitspraak is gedaan op 5 Augustus 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, C. Lammers, G. van
Houven, H. van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij de behandeling
zaak in de Ereraad hebben zitting gehad, in tegenwoordigheid van
Mr. J. Mannoury als secretaris.
(w.g.) J. IN 'T VELD, Voorzitter
(w.g.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsver, voorzitter
(W.g.)
(w.g.)
(W.g.)
(W.g.)
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Leden

(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris
Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst

De Ereraad voor de zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen heeft op grond van ingekomen beschuldigingen van P. Lantinga te
Sneek, w. v. d. Worp te Hattem, B. de Vries te Amsterdam, J. v. d. Wouden en
D. Versluis te Rotterdam, Th. G. Steenkamer te Bussum, C. Blok te Rotterdam, de afdeling Deventer van de Nederlandse Bond van Personeel in
Overheidsdienst, de afdeling Vlissingen van de Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst, J. Haage te Amsterdam, de afdeling Purmerend
van de Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst en van het
Bondstaestuur van de Algemene Nederlandse Bond van Arbeiders, werkzaam
bij Straten- en Wegenbouw, gevestigd te Rotterdam, een onderzoek ingesteld
naar de gedragingen gedurende de bezetting van
!• L. J. BAKKER, voorzitter van de Nederlandse Bond van Personeel in
Overheidsdienst;
2. J. BLOM, bestuurder van die organisatie;
3
- J. J. STAAL, D. VAN DER LAAN, D. FORRER, N. BERENS en M. C.
BOLLE, met de vorigen vormende het Hoofdbestuur van die organisatie.
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Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting van
Zaterdag 4 Augustus 1945, alwaar verschenen waren:
als partijen: L. J. Bakker, J. Blom en de overige leden van het hoofdbestuur voormeld,
en als getuigen:
B. de Vries te Amsterdam en W. van Zijll te Amsterdam.
Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde neemt de Raad
het volgende als vaststaand aan:
Van het begin van de bezetting af was de leidende gedachte van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst, en in
het bijzonder van den voorzitter L. J. Bakker, het werk van de Bond zoveel
mogelijk op dezelfde wijze als voorheen voort te zetten, d.w.z. vrij van elke
inmenging en ten bate van de vaktaelangen der aangesloten leden. Voor
zover deze voortzetting op den duur onmogelijk zou blijken, kwam voor dit
doel in de plaats het streven, gereed te zijn voor een zo spoedig mogelijk
herstel van de oude organisatie. In dit beleid speelde de bondsvoorzitter,
L. J. Bakker, reeds hierom een belangrijke rol, omdat hij als voorzitter en in
het bijzonder als lid van het Verbondsbestuur, het contact met het N.V.V.
had te onderhouden en dus als eerste geplaatst werd voor de vraagstukken,
die uit de veranderde omstandigheden bij het Vakverbond voortvloeiden.
Onmiddellijk na de aanstelling van H. J. Woudenberg tot Commissaris van
het N.V.V. zochten de ontslagen bestuurders van het N.V.V. in een daartoe
belegde bijeenkomst contact met een aantal leden van het Verbondsbestuur,
o.a. met Bakker. Deze verklaarde in die vergadering, tot verdere samenwerking in die vorm niet bereid te zijn. Hij' voerde als reden daarvoor
niet alleen aan het aan zulke bijeenkomsten verbonden gevaar, maar vooral
ook de wil, een loyale houding tegenover Woudenberg aan te nemen,
zeggende, dat men geen twee heren mocht dienen. Het feit, dat Bakker en
met hem enige anderen op de samenwerking niet ingingen, belette voorlopig,
dat door de vroegere bestuurders van het N.V.V. een vaste lijn in het verzet
tegen het commissariaat Woudenberg gebracht werd.
In begin Augustus 1940 zond de nieuwe leiding van het N.V.V. aan alle vakbladen een artikel „Trouw aan het beginsel", dat een scherpe aanval op het
vroegere bestuur bevatte. Hoewel de opname was voorgeschreven, heeft één
vakblad zulks kunnen nalaten en is het artikel in andere bekort, d.w.z. met
weglating van de bedoelde aanval, opgenomen. In het blad van de N.B.P.O.,
verscheen het onverkort met de vermelding „Persdienst N.V.V." Bakker hield
in die tijd — naar hij zelf heeft verklaard — regelmatig contact met de
Duitse instanties, die met de vakbeweging bemoeienis hadden.
Kort daarna benoemde Woudenberg een aantal adviseurs, ten einde hem in
technische vakverenigingsaangelegenheden terzijde te staan. Bakker werd
lid van de bij die gelegenheid gevormde commissie, tezamen met een aantal
anderen, onder wie L. Veenstra, thans lid van deze Raad en van het overleden lid van de Ereraad, B. Poristein. De Raad van Adviseurs vergaderde,
voor zover bekend, twee maal, zonder dat aangelegenheden van principieel
belang werden besproken. Nadien werd nimmer meer iets van dit adviseurscollege vernomen.
In November 1940 organiseerde het N.V.V. een studiereis naar Duitsland,
waaraan bestuurders van het N.V.V., het R.K.W.V. en het C.N.V. deelnamen.
Ook Bakker werd uitgenodigd en aanvaardde zulks in overeenstemming met
het oordeel van het Hoofdbestuur. Hij kwam onderweg in het bijzonder
onder de indruk van hetgeen door „Kraft durch Freude" op het gebied van
volksontwikkeling, met name in artistiek opzicht, werd gepresteerd en
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getuigde daarvan na zijn terugkomst in een persconferentie en door middel
van een radio-uitzending.
Omstreeks deze tijd werden op initiatief van de nieuwe leiding van het
N.V.V. fusieonderhandelingen aangevangen met verschillende organisaties,
althans met de Algemene Nederlandse Bond van Arbeiders, werkzaam bij
Straten- en Wegenbouw. Deze organisatie trachtte de zaak op de lange baan
te schuiven, maar werd door Bakker telkens weer tot antwoord geven aangespoord.
In November 1940 nam Bakker het contact met de ontslagen leden van het
bestuur van het N.V.V. weer op. Hij verklaarde de indruk te hebben, dat de
Duitse autoriteiten, gezien de vele gerezen moeilijkheden, niet ontoeganke; ijk zouden zijn voor de gedachte, dat één of meer van deze leden onder
Woudenberg in het bestuur zouden terugkeren en deed een poging, C. van
der Lende en F. S. Noordhoff tot zodanige terugkeer te bewegen. Deze
besprekingen liepen echter op niets uit, omdat genoemde bestuurders er
niets voor gevoelden, zonder de andere bestuurders naar het N.V.V. terug
te keren.
Eind Februari 1941 brak te Amsterdam de proteststaking uit tegen de beginnende excessen tegen de Joden. Op de tweede stakingsdag, Woensdag
26 Februari 1941, vond des middags een vergadering plaats, waar door de
litsers en Woudenberg een aantal vakverenigingstaestuurders ter verantwoording werd geroepen. Voor de N.B.P.O. waren aanwezig L. J. Bakker,
J. Blom, M. C. Bolle en J. H. C. Schuinenburg, de laatste inmiddels overleden.
Op deze vergadering, waarin de stemming uit den aard der zaak zeer geprik:eld was, slaagden de vertegenwoordigers der vakbonden er niet in, een
nsgezinde houding tegenover de Duitsers aan te nemen. In het bijzonder
kwamen de bestuurders van de N.B.P.O. tegenover de overigen te staan,
laatste wilden zich op het standpunt stellen, dat de staking een spontaan karakter droeg en niet georganiseerd was. De moeilijkheid daarbij' was
t de Duitsers beschikten over talrijke pamfletten, waarin tot staking
werd aangespoord. De afgevaardigden trachtten echter deze wijze van
voorbereiding -- welke klaarblijkelijk uit de communistische hoek kwam
• te bagatelliseren. Zij trachtten het gevaar af te wenden doof op andere
mogelijkheden te wijzen en betoogden, dat als een zo geringe voorbereiding
voldoende was om de staking te doen losbarsten, deze als spontaan moest
worden beschouwd. Anders Bakker. Hij oordeelde dit standpunt zwak en
meende, zoals hij ter zitting van de Raad heeft verklaard, dat er geen aanleiding was de communisten, die altijd op de laaghartigste wijze de moderne
vakbeweging hadden bestreden en die nauw verbonden waren met een
staat, Sowjet-Rusland, die toenmaals nog in een verhouding van zeer vriendschappelijke neutraliteit tot Duitsland stond, te sparen, in elk geval niet
ten koste van gevaar voor eigen leden. Toen de bespreking dan ook in zulk
een richting ging, dat de oorsprong van de staking bij het gemeentepersoneel, in het bijzonder het trampersoneel, werd gezocht
één der andere
aanwezigen had een opmerking in die geest gemaakt — leidden de vertegenwoordigers van de N.B.P.O. de verdenking in de richting van het communistische kamp. Dit leidde er zelfs toe, dat een naam genoemd werd,
voor het overige van iemand, die reeds gearresteerd was. De Raad heeft er
met geruststelling kennis van genomen, dat de bedoelde persoon niettemin
weer is vrijgelaten. Wie de naam genoemd heeft, heeft de Raad niet kunnen
vaststellen; er is geen reden om aan te nemen, dat het Bakker geweest is.
In de stakingsdagen heeft Bakker verder pogingen aangewend, om de vrijating te bepleiten van de gearresteerde bestuurders van vakbonden in het
algemeen en in het bijzonder van Van der Lende en Noordhoff, er daarbij'
? wijzende, dat er immers met deze twee onderhandelingen over terugkeer in de dienst van het N.V.V. lopende waren.
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Na de staking deelde H. J. Woudenberg mede, dat hij het Joodse personeel
uit de dienst van de bonden had ontslagen. Na ernstige overweging en na te
heben geïnformeerd naar de door de andere besturen en door openbare
lichamen in zulke gevallen aangenomen houding, besloot het bestuur daaraan niet het gevolg van collectieve ontslagname te verbinden.
Op 27 Maart 1941 werd een vergadering gehouden met een aantal vakbondsbestuurders, aan wie de opdracht werd verstrekt op openbare vergaderingen
tezamen met een N.S.B.-er op te treden. Tegen de bezwaren van verscheidene anderen verdedigde Bakker het spreken op deze vergaderingen, zeggende dat nu eenmaal de consequentie was van de aan Woudenberg toegezegde medewerking en dat er geen principieel verschil was tussen het
samenwerken met een N.S.B.-er op kantoor en het samen optreden in het
openbaar. Overeenkomstig dit standpunt nam hij zelf de verstrekte opdracht
dan ook aan en sprak vervolgens op een dergelijke vergadering te Utrecht.
Toen de confessionele organisaties werden ontbonden, werd L. J. Bakker
benoemd tot gevolmachtigde bij de R.K. Bond van Overheidspersoneel
„St. Paulus" en J. Blom bij een drietal Christelijke organisaties van overheidspersoneel. Ten aanzien van twee van deze Christelijke organisaties
heeft J. Blom de opdracht terstond terug gegeven, aangezien uit de kring
dier besturen een bezwaar tegen zijn optreden werd opgeworpen.
Toen op l Mei 1942 het Arbeidsfront werd ingesteld, heeft het Bestuur voor
zijn functie bedankt. Zo goed als het gehele kader en bijna alle leden
volgden dit voorbeeld.
Vervolgens hield het Bestuur illegaal contact, zowel onderling als met
andere organisaties en richtte na de bevrijding de bond weer op, die thans
weer ongeveer de helft van het oude ledental heeft.
Een groot aantal klachten werd bij de Ereraad ingediend, de meeste tegen
Bakker, enkele tegen J. Blom of tegen het gehele Bestuur. Het Bestuur
verweerde zich schriftelijk en ter zitting van de Ereraad mondeling, welke
verdediging in hoofdzaak gevoerd werd door den bondsbestuurder J. J. Staal
Het heeft de aandacht van de Raad getrokken, dat L. J. Bakker daarbij
slechts een bescheiden rol -speelde.
Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het navolgende overwogen:
De Raad keurt de door Bakker in 1940 aangenomen houding ten aanzien
van het contact met de ontslagen bestuurders van het N.V.V. ten scherpste
af. Hij verwerpt het door Bakker gedane beroep op gebrek aan leiding van
de kant dier bestuurders. Zelfs indien Bakkers vooralsnog door niets gestaafde bewering, dat deze bestuurders tevoren van het doel der op
16 Juli 1940 gehouden bijeenkomst, waar het commissariaat Woudenberg
werd ingesteld, op de hoogte zijn geweest, juist ware, dan nog zou het wel
gelaakt kunnen worden, dat zij de bonden niet hadden gewaarschuwd, maar
dit zou Bakker in genen dele verontschuldigen. Als hij dit verwijt tot het
Bestuur van het N.V.V. richt, geeft hij blijk, leiding van die zijde nodig te
hebben gevonden. Hij had dan in geen geval het geven van die leiding
onmogelijk mogen maken. Dat hij enige maanden later trachtte als intermediair tussen de Duitsers en de ontslagen bestuurders op te treden, is met
zijn aanvankelijk aangenomen houding niet in strijd. Zijn poging het voor te
stellen, alsof hij reeds toen tot illegaal contact bereid zou zijn geweest, moet
de Raad dan ook verwerpen. Wel moet erkend worden, dat zijn houding in
de laatste jaren van de bezetting veranderd bleek te zijn> want toen heeft
hij regelmatig aan geheime besprekingen over de wederopbouw van de vakbeweging deelgenomen.
Voorts keurt de Raad de onverkorte plaatsing van het artikel „Trouw aan
het beginsel" af. Ook spreekt de Raad zijn afkeuring uit over de deel32

neming aan de reis naar Duitsland. Van een concrete noodzaak, welke
dwong over de bezwaren tegen deze deelneming heen te stappen, is niets
gebleken. De Raad heeft uit verschillende feiten de indruk, dat Bakker con
amore aan de reis deelnam en meer dan andere deelnemers bereid was, hetgeen hij zag zonder nationale vooringenomenheid op zijn innerlijke waarde
te toetsen, een houding, welke de Raad onder de gegeven omstandigheden
niet bewondert. Voor het spreken op vergaderingen tezamen met N.S.B.-ers
geldt het zelfde. De bewering, dat het er niet op aankomt, waar en in wiens
gezelschap men iets zegt, maar wat men zegt, klinkt zeer aannemelijk, maar
is niettemin niet juist. Zij getuigt van een miskenning van de morele betekenis van het samen optreden, dat een gezamenlijkheid naar buiten demonstreert, welke tussen aanhangers van diametraal tegenovergestelde levensbeschouwingen niet behoort te bestaan.
De houding in de vergadering in de stakingsdagen van 1941 acht de Raad
verwerpelijk. Hetgeen Bakker meende te moeten opmerken over de communisten, moge op zichzelf juist zijn, dat neemt niet weg, dat zij op dat ogenblik in de concrete situatie anti-Duits en daarmede pro-Nederlands waren,
zodat de vertegenwoordigers der vakbeweging het ook voor hen moesten
opnemen, gelijk ook de meerderheid de zaak aanvoelde.
De Raad neemt aan, dat de bedoeling van de bestuurders van de N.B.P.O.
uitsluitend is geweest, hun eigen leden in bescherming te nemen, maar zij
hebben daarbij te zeer de veiligheid van anderen uit het oog verloren.
Het aanvaarden van de opdrachten ten opzichte van de confessionele bonden acht de Raad principieel te betreuren. De Raad wil in het midden
laten, op welke wijze deze opdrachten zijn uitgevoerd en in aanmerking
nemen, dat J. Blom de opdracht ten aanzien van die bonden, welke tegen
zijn aanstelling bezwaar maakten, terstond heeft teruggegeven.
De Raad wenst ten slotte zijn afkeuring uit te spreken over de algemene
lijn in het beleid van het Bestuur van de N.B.P.O., dat gericht was op voortzetting van de zaken op de gewone wij'ze, voor zover dat onder de gewijzigde
omstandigheden mogelijk zou blijken. De Raad ziet daar in de miskenning
van het feit, dat deze normale voortzetting onder de gegeven omstandigheden altijd ten gunste van het Woudenberg-régime moest zijn.
Naar de mening van de Raad stonden er voor de vakbeweging maar twee
wegen open: óf verzet, óf afbraak. De meeste besturen en bestuurders
volgden deze twee wegen met meer of minder inzicht, met meer of minder
consequentie. Het is te betreuren, maar ook te begrijpen, dat er veel verwarring heerste. Ten slotte is het gemakkelijker achteraf een juiste lijn
aan te geven dan die zelf te volgen. Velen aarzelden, werkten tegen, braken
de vakbeweging af, trachtten dan weer verzet te bieden, gaven een andere
maal weer toe en zo verder. Dat aUes bewondert de Ereraad niet. De houding
van het Bestuur van de N.B.P.O. echter, dat ter zitting van de Raad met een
zekere minachting sprak over de kankeraars en eigen arbeidsvreugde
onder het régime Woudenberg in het licht stelde, acht de Raad nog minder
bewonderenswaardig.
In verband met het vorenstaande hecht de Raad ook slechts betrekkelijke
waarde aan het enige positieve element in het beleid van het Bestuur van
de N.B.P.O., het feit, dat men er in geslaagd is tot het einde toe van het
plaatsen van N.S.B.-ers in de leiding verschoond te blijven. Ongetwijfeld
was dit een begerenswaardig doel, en menig taondsbestuur heeft belangrijke
concessies gedaan om dit te bereiken. Evenwel was het, naar het oordeel van
de Ereraad, alleen dan van waarde, wanneer de aldus bewaarde vrijheid in
eigen kring gebruikt werd om zich des te krachtiger tegen de politiek van
de nationaal-socialistische leiding te verzetten. Daarvan was echter bij de
Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst niet of nauwelijks
sprake.
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De Ereraad heeft zich. ten slotte de vraag gesteld, of de verantwoordelijkheid
voor de gevolgde politiek op alle bestuurders gelijkelijk rust.
De Raad is van oordeel, dat dit niet het geval is. In de eerste plaats is de
ernstigste fout, het weigeren met het ontslagen bestuur van het N.V.V.
verder contact te onderhouden, een handeling van den voorzitter.
L. J. Bakker, persoonlijk. De overige verwijten, die dezen gemaakt kunnen
worden: het spreken tezamen met een N.S.B.-er, het deelnemen aan de reis
naar Duitsland, treffen tot op zekere hoogte het gehele Hoofdbestuur, dat
immers deze handelingen met zijn gezag heeft gedekt. Echter slechts tot op
zekere hoogte. De Raad hecht namelijk grote waarde aan de geest, waarin
Bakker dit alles heeft uitgevoerd, namelijk niet als bij de meeste anderen
een geest van zoveel mogelijk tegenwerken, maar één van een zekere
royaliteit, althans loyaliteit. Hiermede kan uiteraard alleen ten aanzien van
Bakker zelf rekening gehouden worden.
Op grond van vorenstaande overwegingen spreekt de Raad als zijn oordeel
uit, dat het Hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst, gevestigd te Amsterdam, onder leiding van zijn voorzitter
L. J. Bakker, door zijn gedragingen gedurende de bezetting, de eer, de
doelstellingen en de beginselen der vakbeweging, waartoe het behoorde,
heeft geschaad, en wel in die mate, dat er aanleiding bestaat den voorzitter
L. J. Bakker niet weder in enige functie in dienst van die organisatie aan
te stellen, dat zulks ten aanzien van J. Blom echter niet behoeft te gelden, en
dat ook met betrekking tot de overige bestuurders de Raad er geen bezwaar
tegen meent te moeten maken, wanneer de bevoegde instanties van de
N.B.P.O. hen in hun functie zouden handhaven.
De Raad besluit F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter van de Raad,
toestemming te verlenen de vergadering van de N.B.P.O., waar deze uitspraak zal worden behandeld, namens de Raad bij te wonen en aldaar, met
inachtneming van het geheim van de raadkamer, zodanige mededelingen
te doen als hij dienstig zal oordelen.
De Raad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden aan het Hoofdbestuur van de N.B.P.O. te Amsterdam, aan de in de
aanhef dezer uitspraak genoemde klagers, en aan het Bestuur van het
N.V.V. en daarvan mededeling te laten doen aan de pers.
Deze uitspraak is gedaan op 5 Augustus 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, C. Lammers, G. van
der Houven, H. van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij de behandeling
der zaak in de Ereraad hebben zitting gehad, in tegenwoordigheid van
Mr. J. Mannoury als secretaris.
(w.g.) J. IN 'T VELD, Voorzitter
(w.g.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsver, voorzitter
(W.g.)
(W.g.)
(w.g.)
(w.g.)

C. LAMMERS
l
G. V. d. HOUVEN (
H. VAN ASSELT |
H. LEEUW

(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris

In het congres van de Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst,
gehouden te Amsterdam op 11 en 12 December 1945, heeft F. S. Noordhoff
als vertegenwoordiger van de Ereraad nog de volgende verklaring afgelegd.
De Bestuursraad uwer organisatie heeft de uitspraak van de Ereraad inzake L. J. BAKKER behandeld in zijn vergadering van 9 October 1945 en
bij die gelegenheid een motie aangenomen, waarin het door het hoofd34

bestuur aan L. J. Bakker op diens verzoek verleend verlof werd goedgekeurd en vertrouwen werd uitgesproken in het hoofdbestuur.
Deze motie is vervolgens op 18 October 1945 aan de Ereraad toegezonden,
vergezeld van een brief welke een motivering bevat van de houding van
het Hoofdbstuur bij het onderzoek der onderhavige aangelegenheid door de
Ereraad.
Hoewel tegen Bakker zeer vele klachten waren ingekomen en tegen het
Hoofdbestuur slechts een enkele, heeft toch het Hoofdbestuur gemeend, het
gevoerde beleid niet door Bakker, doch door Staal te laten verdedigen,
zonder dat bij het verhoor de motieven voor het volgen dezer gedragslijn
werden geopenbaard. Zelfs ging Staal zover om te zeggen, dat ware hij
voor de Ereraad gedaagd, hij niet zou zijn verschenen, wijl hij geen
ander gezag wenste te erkennen dan het Congres van de eigen bond.
In de vergadering van de Bestuursraad heb ik reeds gelegenheid gehad om
uit te laten komen, welke overwegingen tot het instellen van een Ereraad
hebben geleid, zodat ik meen dit punt thans te mogen laten rusten.
De Ereraad heeft in zijn uitspraak zeer nadrukkelijk en bewust onderscheid gemaakt tussen de gedragingen van L. J. Bakker en de door het
hoofdbestuur in de bezettingstijd aangenomen houding. Toch verklaart
het hoofdbestuur in zijn brief van 18 October door deze uitspraak pijnlijk
te zijn getroffen en dat de uitspraak door het hoofdbestuur als niet verdiend wordt aangevoeld.
De Ereraad heeft van deze mededingen van de zijde van uw Hoofdbestuur
kennis genomen en met name van de uiteenzetting der motieven, om
Bakker niet los te laten.
Ten eerste was Bakker langer dan 25 jaren in dienst van de bond geweest. Hoe men ook over zijn persoon moge oordelen, Bakker heeft de
bond en het Overheidspersoneel vele en belangrijke diensten bewezen.
Hij was, na verscheidene jaren secretaris geweest te zijn, van 1937
af onze voorzitter. Wij gevoelden ons verplicht onzen collega in de
moeilijke positie, waarin hij was geraakt, te steunen en ons met het
door hem gevoerde beleid solidair te verklaren.
Ten tweede moest een uitspraak tegen Bakker ook haar terugslag
vinden op het aanzien en de positie van de bond. Hoe scherper de afkeuring tegen Bakker — wij moesten hiermede nu eenmaal rekening
houden —, des te sterker zou, naar onze opvatting, ook de bond worden
getroffen, omdat ook zij, die in dat tijdvak tezamen met Bakker het
Hoofdbestuur vormden, door buitenstaanders en door hen, die onze
bond niet welgezind zijn, voor een deel mede aansprakelijk zouden worden gesteld.
Er is echter nog een passage in de brief van het Hoofdbestuur, welke de
bijzondere aandacht verdient en wel die welke betrekking heeft op een
op het Hoofdbestuur geoefende aandrang, om Avegoor aan de Duitse
weermacht te verkopen. Na te hebben uiteengezet hoe er tegenover het
vaak zeer eigenmachtige optreden van Bakker slechts twee wegen openstonden: zich er bij neerleggen of Bakker terugzenden met de boodschap,
dat het Hoofdbestuur zich met de genomen beslissing niet kon verenigen
en Bakker had verboden, daaraan gevolg te geven, gaat het Hoofdbestuur
aldus verder:
welke gevolgen een dergelijk optreden voor ons zou hebben gehad, is
thans onmogelijk vast te stellen, maar in die tijd meenden wij die
consequenties niet te moeten aanvaarden en moesten wij volstaan
met Bakker aan het verstand te brengen, dat wij ons met de door hem
aangenomen houding niet konden verenigen.
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Bij één belangrijke zaak heeft ons hoofdbestuur de consequentie
echter wél aanvaard.
Toen Bakker n.l. aan ons Hoofdbestuur mededeelde, dat van ons verlangd werd, dat wij ons vacantie-oord „Avegoor" te Ellecom aan de
Duitse Weermacht zouden verkopen, daar zij dit voor haar doeleinden
nodig had, heeft ons Hoofdbestuur eenstemmig geweigerd zijn medewerking daaraan te verlenen, omdat hier een daad van ons verlangd
werd, welke wij met onze eer en ons geweten en ons beginsel in strijd
achtten. De leden van het Hoofdbestuur, die allen aandeelhouders
zijn van de N.V. „Avegoor", hebben tot tweemaal toe geweigerd twee
door den Commissaris van het N.V.V. uitgeschreven aandeelhoudersvergaderingen, waarin deze aangelegenheid aan de orde kwam, bij te
wonen.
Naar aanleiding hiervan wenst de Ereraad in dit Congres te verklaren,
dat de door het Hoofdbestuur bij het verhoor aangenomen houding tegenover de Ereraad de schijn moest wekken, zoals het Hoofdbestuur in zijn
tarief van 18 October zelf uitspreekt, dat het zich met het door Bakker
gevoerde beleid solidair verklaarde.
De Ereraad wenst verder naar voren te brengen, dat het medegedeelde
omtrent door Woudenberg aangewende pogingen, om „Avegoor" in handen
van de Duitse Weermacht te spelen, eerst bekend is geworden, toen de
uitspraak reeds was gevallen.
Had de Ereraad er in raadkamer rekening mede kunnen houden, dan zou
de kwestie-Avegoor ongetwijfeld een afzonderlijke vermelding hebben
gevonden in de uitspraak en daarop vrij zeker niet zonder invloed zijn gebleven. Was men bovendien de Ereraad met meer vertrouwen tegemoetgekomen en had men met name de motieven bekend gemaakt, waarom men
heeft gemeend, de verdediging niet door Bakker zelf te laten voeren, dan
zou de uitspraak op andere wijze zijn geformuleerd geworden en had in
dat geval het Hoofdbestuur niet aan de Ereraad behoeven te schrijven,
dat het door deze uitspraak pijnlijk was getroffen en dat ze door het
Hoofdbestuur als niet verdiend wordt aangevoeld.
Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond
De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen heeft op verzoek van A. Dijksman te Rotterdam, S. Slikker te
Hippolytushoef, H. G. Wesseling te Haarlem en G. Geerlings en J. Kamstra
te Groningen,
een onderzoek ingesteld naar de gedragingen gedurende de bezetting van:
1. G. B. KLEIN, voorzitter van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, gevestigd te Amsterdam;
2. A. LEUSINK, secretaris-redacteur van die Bond;
3. E. J. STAM, bestuurder van die Bond.
De Raad heeft gemeend dat onderzoek te moeten uitstrekken tot de overige
leden van het Bondsbestuur van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, te weten:
A. VEENSTRA, H. RINGERSMA, J. MES, A. POPTIE en J. DE VRIES.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting van Vrijdag 18 Augustus 1945, alwaar verschenen waren als partijen:
G. B. Klein, A. Leusink, E. J. Stam, A. Veenstra, H. Ringersma, A. Poptie
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en J. de Vries, zijnde J. Mes tijdig tot de zitting uitgenodigd, doch door
ziekte verhinderd aanwezig te zijn.
Aangezien de hierboven vermelde beschuldigingen uitvoerig en duidelijk
zijn omschreven, heeft de Raad, mede in verband met de moeilijke verkeersomstandigheden, het niet nodig geoordeeld, de inzenders daarvan op
te roepen, om ter zitting te worden gehoord.
De Raad acht het wenselijk, de gedragingen van G. B. Klein, van A.
Leusink en van E, J. Stam, en tenslotte de eventuele medeverantwoordelijkheid daarvoor van de overige leden van het Bondsbestuur, afzonderlijk te bespreken.
Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde neemt de
Raad ten aanzien van G. B. KLEIN het volgende als vaststaande aan.
G. B. Klein was in 1940 voorzitter van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond. Hij nam in het bestuur van die organisatie onbetwistbaar
e eerste plaats in, was lid van het Verbondsbestuur van het N.V.V.,
secretaris van de Bedrij f sraad en één van de centrale figuren in de
sociale organisaties van het bouwbedrijf.
Terstond nadat Woudenberg op J16 Juli 1940 de leiding van het N.V.V. in
handen had genomen, deelde hij aan Klein mede, dat hij op de hoogte
was van de betekenis van diens positie in de ' bouwarbeiderswereld en
van plan was, hem op zijn plaats te handhaven. Hij bood zelfs aan,
Klein in de nieuwe topleiding van het N.V.V. op te nemen, hetgeen deze
echter weigerde.
Op 18 Juli 1940 deed het Bondsbestuur aan de leden mededeling van de
gebeurtenissen in het N.V.V. door middel van een circulaire, die door alle
aenmalige bestuurders, met uitzondering van J. W. van Achterbergh, die
gearresteerd was, was ondertekend. Daarin wordt o.m. gezegd:
,,/Selfs al zal het vrije beschikkingsrecht niet meer ongerept gehandhaafd
zrjn, dan nog zal TTw belang kunnen worden gediend en worden voorgestaan door uw oude beproefde bestuurders. Dit kan echter alleen op
ifiectieve wijze geschieden, als uit alles blijkt, dat onze leden achter ons
Suci3,n.
Gewestelijke en plaatselijke vergaderingen worden in uitzicht gesteld,
urculaire eindigt met de woorden: „Wat ook vall', de Bond staat
PcLl.

Zoals uit het volgende zal blijken, heeft het Bondsbestuur van de Algetiene Nederlandse Bouwarbeidersbond aan het hier ingenomen standpunt,
de belangenbehartiging door de Bond voortgang moest vinden, tot het
erste, d.w.z. tot de oprichting van het Arbeidsfront toe, vastgehouden.
Enkele dagen na de aanstelling van Woudenberg riep de oude, door dezen
«slagen leiding van het N.V.V. een vergadering bijeen, waar getracht
u worden een blijvende samenwerking tot stand te brengen tussen het
-slagen Dagelijks Bestuur en de leden van het Verbondsbestuur, die hun
in de respectievelijke bonden waren blijven uitoefenen. Tot deze
idering, die gehouden werd in het kantoor van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, was de helft van het Verbondsbestuur uit:enodigd. Ook Klein was aanwezig, maar hij weigerde verder in deze
vorm met de oude leden van het Dagelijks Bestuur samen te werken.
Als reden voor deze weigering voerde hij aan, dat de gehele opzet van
iet plan de noodzakelijke geheimhouding onvoldoende waarborgde. Bovenlen heeft hij, naar hij ter zitting van de Raad zelf heeft verklaard, zich
erop beroepen, dat de aan Woudenberg toegezegde loyale medewerking
verder zakelijk contact met het ontslagen bestuur uitsloot.
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Het is de Raad niet geheel duidelijk geworden, hoe dit standpunt te rijmen is met zijn mededeling, dat hij zich reeds bij de hier bedoelde
bespreking wél bereid zou hebben verklaard tot samenwerking in andere
vorm, namelijk door quasi toevallige ontmoetingen in café's of elders,
waarbij dan ook vakverenigingsaangelegenheden besproken konden worden. Dit laatste feit is de Raad van andere zijde bevestigd.
In elk geval staat het vast, dat in de kring der bestuurders van de bij het
N.V.V. aangesloten bonden wél ernstige ontstemming heerste over de door
Klein aangenomen houding, maar dat men ten aanzien van zijn politieke
gezindheid geen wantrouwen koesterde.
Zijn verklaring betreffende de aan Woudenberg verschuldigde loyaliteit
is blijkbaar noch door hemzelf, noch door de andere bestuurders bijzonder
ernstig opgevat.
Reeds zeer spoedig toch wendde H. J. van der Born, de ontslagen voorzitter van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, één dergenen,
die Kleins houding ten aanzien van de samenwerking zonder twijfel afkeurde, zich tot dezen met een geheim plan van politieke actie, dat zij
vervolgens samen bespraken. Kort daarop stelde ook H. van Dugteren, de
door Woudenberg ontslagen penningmeester van het N.V.V., zich met
Klein in verbinding en deed hem ook later nog wel eens mededelingen omtrent hetgeen in de kring van de Dagelijkse Bestuurders werd besproken.
H. van Dugteren, bij een andere gelegenheid door de Raad gehoord, heeft
verklaard, dat hij deze besprekingen niet in opdracht van het Dagelijks
Bestuur heeft gevoerd, gelijk Klein schijnt te hebben gemeend.
Reeds spoedig werden door Woudenberg twee nieuwe leden voor het
Bondsbestuur aangewezen, de N.S.B.-er S. C. Smit en J. de Vries, de
bezoldigde bestuurder van de Neutrale Bond van Werknemers in het Bouwbedrijf. Deze laatste bleek echter geenszins sympathieën voor de nieuwe
orde te koesteren en werd al spoedig op voet van gelijkheid opgenomen in
het Bondsbestuur, waarvan hij ook thans weer deel uitmaakt, in verband
met het feit, dat de fusie met de neutrale bond na de oorlog is gehandhaafd.
In deze tijd nam Klein zitting in de door Woudenberg ingestelde Raad
van Adviseurs, die dezen in technische vakverenigingsaangelegenheden
advies moest geven. Veel initiatief ging van dit college niet uit en na
enige, waarschijnlijk twee, bijeenkomsten zag Woudenberg er van af het
'verder te raadplegen.
Eind Augustus 1940 hadden de gewestelijke vergaderingen plaats, waar
het Bondsbestuur zijn houding onder de veranderde omstandigheden uiteenzette. Op de vergaderingen te Groningen en te Amsterdam verdedigde
in stand moest worden gehouden en dat ook de propaganda op de gewone
Klein het standpunt van het bestuur, dat de organisatie zo lang mogelijk
wijze diende te worden voortgezet.
In October boden vergaderingen ter bespreking van de loonactie hem
opnieuw gelegenheid, dit beleid voor de leden te verdedigen. Hij wees
daarbij op verschillende maatregelen, die voor de bouwarbeiders van belang waren of konden worden, en betoogde, dat de organisatie onder de
veranderde omstandigheden haar bestaansrecht nog volstrekt niet verloren
had.
In November 1940 nam H. Oosterhuis, tweede voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders, het initiatief tot de vorming van
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een illegaal orgaan van overleg tussen verschillende vakverenigingsbestuurders, die hun functies in het N. V. V. waren blijven behouden, teneinde
s door Woudenberg voorgenomen maatregelen zoveel mogelijk tegen te
werken. In dit overleg, waaraan een zestiental bestuurders zou deelnemen,
werd ook Klein opgenomen.
Hij was echter zo onvoorzichtig, daarover zonder medeweten van de
initiatiefnemers mededelingen te doen aan een bestuurder, wiens politieke
betrouwbaarheid, al dan niet terecht, vrij algemeen werd betwijfeld. ')
Toen deze bestuurder ongewenste belangstelling voor het overleg begon
te tonen, vonden de anderen daarin aanleiding, geheel met de zaak op te
houden.
In het begin van 1941 kwam in het Fondsbestuur van de Algemene Neder andse Bouwarbeidersbond de vraag aan de orde, of er aanleiding was
een bedrag uit de bondskas uit te trekken voor steun aan Winterhulp
toland. Het was in de tijd, dat de Nederlandse Unie, blijkbaar opgecht als een centrum van Nederlandse geest tegenover de nationaal-socianstische propaganda, niettemin haar loyaliteit tegenover de bezettende
icnt trachtte te tonen door enige geestelijke concessies, waaronder een
rlijk krachtige, hoewel waarschijnlijk weinig oprecht gemeende, propaganda voor Winterhulp Nederland.
Na uitvoerige discussies besloot het Bondsbestuur van dé Algemene Neder idse Bouwarbeidersbond tot een schenking van het zeer grote bedrag
ran ƒ5000. — , en wel met 4 tegen 3 stemmen, onder welke laatste zich
die van Klein bevond.
Klem kwam in deze tijd uit de aard der zaak regelmatig met Woudenberg
m aanraking, en het schijnt, dat hij daarbij niet steeds de afstand bedie tussen aanhangers van diametraal tegenovergestelde levensopvattingen pleegt te bestaan. De vlotte wijze van omgaan, die hem kente, deed hem zich ook ongedwongen bewegen tussen de N.S.B,-ers,
maals de kantoorlokalen van het N.V.V. bevolkten. Hij kwam
"g op de hoogte van de tegenstellingen, die zowel tussen de Duitsers
i de N.S.B.-ers onderling bestonden en het lag voor de hand,
dle kring aan z n
o-ph'pH
ü zeer deskundig oordeel op organisatorisch
invin H aarde gehecht werd. Klein trachtte zijn op deze wijze verkregen
an te wenden om de nazificering van het N.V.V. naar vermogen
i-egen te gaan.
Van zijn or
ganisatie poogde hij vast te houden aan de afdat politiek, ook nationaal-socialistische politiek, buiten de vakblijven. Een lid, dat in W.A.-uniform het stempellokaal te
lezocnt, het hij eigenmachtig verwijderen, hetgeen een conflict
' nieuwe leiding van het N.V.V. ten gevolge had, zonder dat daaruit
jlotte bepaalde maatregelen voortvloeiden.
itte hij de inschakeling van de organisatie in het Duitse oorlogstegen te gaan. Zo weigerde de A.N.B, een collectieve overeeni-an te gaan voor arbeiders, die in Nederland of Duitsland bij
htaire werken waren tewerkgesteld. Voor de arbeiders op de
aen, later ook bij andere militaire werken, kwam daarop voor
i een toonregeling van overheidswege tot stand. In het kader
nazificeringspolitiek in het N.V.V. kwam reeds in de winter van
.941 de reorganisatie op de grondslag van het districtenstelsel
t feit, dat in een andere zaak aan de Ereraad was medegedeeld, is door
i tegengesproken en bij nader onderzoek inderdaad niet juist gebleken.
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aan de orde. Hierover bestond een scherpe tegenstelling tussen twee
richtingen in de N.S.B.-se leiding van het N.V.V., de eerste onder, aanvoering van Van Kampen, de laatste onder die van Woudenberg. '
Van Kampen meende, dat de pogingen, om de bonden langzamerhand
van een nationaal-socialistische geest te doordringen, geen uitzicht op
succes boden. Bekwame nieuwe bestuurders waren niet in voldoend aantal
te vinden, en van de oude was niets dan sabotage en tegenwerking te verwachten. Hij wilde daarom het gehele apparaat centraliseren, de bonden
tot onzelfstandige en onbelangrijke organen maken, en de organisatie
baseren op de Bestuurdersbonden, die moesten worden omgevormd tot
straf georganiseerde „Districten van het N.V.V.". Daarbij zou het eigenlijke
vakverenigingswerk op de achtergrond raken en men zou met een aantal
N.S.B.-ers, die wat algemene organisatorische bekwaamheden hadden,
kunnen volstaan om de zaken gaande te houden.
Woudenberg daarentegen wilde de oude leden en de oude bestuurders zo
min mogelijk door ingrijpende hervormingen afschrikken. Hij meende, dat
het voor Duitsland gunstige oorlogsverloop, naar zijn verwachting spoedig
bekroond door een Duitse overwinning, op den duur zijn uitwerking op de
geesten niet zou missen.
In verband met het vorenstaande ligt het voor de hand, dat Klein in deze
strijd de zijde van Woudenberg koos.
Op een gegeven ogenblik had Van Kampen in het land mededelingen gedaan over vergaande reorganisatiemaatregelen, welke vrij veel ongerustheid in de vakbeweging hadden verwekt. In een vergadering met een aantal bestuurders desavoueerde Woudenberg Van Kampen en verklaarde,
dat van aantasting van de zelfstandigheid van de bonden geen sprake zou
zijn. Op dat ogenblik was deze stroming ook inderdaad de overheersende.
Overeenkomstig zijn streven, om een verzoening tussen beide richtingen
in de vakbeweging in de hand te werken, stelde Woudenberg voor, dat deze
geruststellende mededeling in het land zou worden bekendgemaakt door
middel van een serie ledenvergaderingen, waar een vertegenwoordiger van
de „oude" en een van de „nieuwe" richting in de vakbeweging naast elkaar
zouden spreken.
Door één van de „oude" bestuurders werd toen het denkbeeld uitgesproken,
dat dit zou plaatshebben op openbare vergaderingen in plaats van op
ledenvergaderingen, natuurlijk met het doel, daardoor het bereikte resultaat ten aanzien van de zelfstandigheid der bonden zoveel te steviger vast
te leggen.
Ook Klein achtte dit laatste zeer wenselijk en aanvaardde de opdracht,
op een viertal dergelijke vergaderingen tezamen met Van Kampen het
woord te voeren. Deze vergaderingen vonden vervolgens plaats in April en
Mei 1941.
Van de bezwaren tegen dit optreden was Klein zich wel bewust. Hij verklaarde tegenover zijn bestuur, dat hij na de oorlog scherpe critiek" over
deze stap verwachtte en die daarom geheel voor zijn persoonlijke verantwoordelijkheid wilde nemen. Het is de Baad gebleken, dat de overige bestuurders Kleins standpunt in deze aangelegenheid niet deelden, maar
zich van krachtige pogingen, om hem daarvan af te brengen, hebben
onthouden, met uitzondering van één, door Klein ter zitting genoemden,
districtsbestuurder.
De tekst van de in de genoemde vergaderingen gehouden redevoering heeft
Klein aan de Raad overgelegd. De Raad meent daaruit het volgende te
moeten aanhalen:
„Het spreekt wel vanzelf, dat ons Volk daarbij werd en nog bij voortduring wordt gedragen door de gedachte, dat eenmaal het land weer vrij
en onafhankelijk zal worden.
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Wij zouden de naam Nederlander niet waard zijn, ware het anders. Het
leven immers zou geen zin en geen waarde meer hebben, indien niet ons
streven en ons werken door deze hoop, neen, dit rotsvast vertrouwen werd
geschraagd."
„Toch zijn er, die blijkbaar de mening zijn toegedaan
dat het beter is,
de arbeid, welke voordien met toewijding en trouw werd verricht, in de
steek te laten, of — wat wellicht nog erger is — met schouderophalende
onverschilligheid aan de kant te blijven staan."
„...zij gevoelen zich blijkbaar nog steeds behagelijk, indien zij plukken
de vruchten van der anderen arbeid."
„Het is verheugend, dat tot deze groepen niet behoren, duizenden kameraden, die — sommige gedurende tientallen jaren — hun beste krachten
gaven aan de strijd voor de verheffing van de Nederlandse arbeiders en
daardoor tevens voor de geestelijke, culturele en stoffelijke verheffing van
het overgrote deel van ons Volk."
*
„Ze begrepen en begrijpen nog, dat dit streven moet voortgaan. Moet
voortgaan onder alle omstandigheden."
„En thans zijn er, die dit grote en grootse werk zouden willen afbreken.
Weliswaar met een bloedend hart — maar toch — afbreken. Wij zeggen:
een. Zeer positief, duidelijk en beslist: Neen."
„Wij zijn er trots op te behoren tot het grote leger van werkers, dat deze
vesting der arbeiders heeft gewrocht. Zolang deze vesting blijft het bolwerk der verdediging van de belangen der arbeiders, wensen wij haar niet
verlaten, doch aan de strijd te blijven deelnemen, trouw, standvastig en
met terzijdestelling van persoonlijke belangen en gevoelens."
binnen' het N.V.V. Werden samengebracht velen, die voorheen, zij het
Jan in ander verband — laat mij het zacht zeggen — elkander niet bepaald
vriendschappelijke gevoelens toedroegen.
beweren, dat alle daarmee gepaard gaande moeilijkheden reeds zijn
overwonnen, zou zijn in strijd met de waarheid, maar wel 'mag — en dat
s ongetwijfeld verheugend — worden vastgesteld, dat op deze weg beduidende vorderingen zijn gemaakt."
• reorganisatie-maatregelen hebben hier en daar de mening doen postitten, dat de taak van de afzonderlijke vakbonden — binnen het raam
het N.V.V. — practisch zou zijn geëindigd... Ik ben gemachtigd, de
t dit punt verspreide geruchten met de meeste beslistheid tegen te
sken . De afzonderlijke vakbonden blijven, op precies dezelfde wijze
als tevoren, met de uitvoering van hun taak belast."
leden van het N.V.V. dienen zich opnieuw te activeren... Zij zullen
' aan de ongeorganiseerden de vraag moeten stellen: Wat wilt g i j ? . . .
• ge blijven parasiteren op de offers aan geld en tijd uwer medearbeiders? ..."
In Mei 1941 werd opnieuw een poging gedaan om illegaal contact tussen
illende bestuurders van het N.V.V. tot stand te brengen, ditmaal
' kleinere schaal en onder strengere geheimhouding. Gezien de een half
jaar tevoren opgedane ervaring, is het niet te verwonderen, dat Klein hier
mvankelijk buiten werd gelaten. Wantrouwen tegen zijn politieke gezindals zodanig koesterde men echter blijkbaar niet, want toen enige
maanden later de noodzakelij kheitó tot uitbreiding van het overleg zich
voordeed, werd besloten ook Klein wederom uit te nodigen.
j gaf aan deze uitnodiging gevolg en nam nadien regelmatig aan de
ondergrondse vakverenigingsarbeid deel, ook na 'de instelling van het
arbeidsfront, toen de organisaties verdwenen waren, tot de bevrijding toe.
Op 20 Juni 1941 vond een vergadering plaats van het bestuur der
afdeling Groningen, waar Klein namens het Bondsbestuur aanwezig was.
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Op deze vergadering nam Klein krachtig stelling tegen de in illegale
blaadjes tegen de vakbeweging gevoerde campagne. Hij verklaarde, dat er
een ogenblik kon, wellicht zou komen, dat het nodig was, het werk gezamenlijk neer te gooien. Dat ogenblik was echter nog niet aangebroken
en zolang dit niet het geval was, moest de organisatie in stand worden
gehouden. Individueel uittreden was schadelijk en zou bovendien veroorzaken, dat slachtoffers zouden worden gemaakt.
Toen een opmerking werd gemaakt over' de arrestatie van K. Tabak en
G. Visser in Twente, verklaarde Klein daarvan zo goed als niets af te
weten, maar in het geval een bevestiging te zien voor zijn mening over
de gevaren van individueel handelen.
In de zomer van 1941 werd de opheffing der confessionele organisaties
aanleiding ernstig te overwegen, of het tijdstip voor een gezamenlijke
beëindigen van het vakverenigingswerk niet gekomen was.
In een bespreking van de illegale contactgroep in het Noord-Hollands
Koffiehuis te Amsterdam stelde men deze vraag aan de orde, maar kwam
ten slotte tot een ontkennende beantwoording.
Bij de opheffing der confessionele organisaties werden volmachten tot
vertegenwoordiging van den commissaris van het N.V.V. bij zulke bonden
gegeven aan twee leden van het Bondsbestuur van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, n.l. aan den N.S.B.-er Smit en aan Dooyes, inmiddels overleden.
Klein sprak zijn scherpe afkeuring over dit optreden uit, in het bijzonder
ten aanzien van Dooyes, en belette zelfs, dat de beide gevolmachtigden
van hun werkzaamheden in deze hoedanigheid rapport in het Bondsbestuur uitbrachten, ten einde elke schijn te vermijden, dat het bestuur in
deze zaak enige medeverantwoordelijkheid zou aanvaarden.
Overname van de gebouwen der geliquideerde organisaties werd geweigerd.
Alleen verklaarde Klein zich bereid, op verzoek van de bestuurders der
confessionele bonden, hun ledenadministratie over te nemen. Deze zou
dan worden ondergebracht in één hunner gebouwen, dat alleen met het
oog op dit doel door de Bouwarbeidersbond werd overgenomen en waarin
voorts een uitbetalingslokaal van het vacantiebonnenfonds zou worden
gevestigd.
In het voorjaar van 1942 leidde de toeneming van de partij-politieke
invloed in de nationaal-socialistische leiding van het N.V.V. tot het besluit,
het vakverbond tot het Nederlands Arbeidsfront om te vormen. Dit bleek
het ogenblik te zijn, waarop de gelegenheid bestond, door gezamenlijk
aftreden van de bestuurders niet alleen het apparaat, maar ook de vakbeweging zelf in elkaar te doen storten, althans te bereiken, dat een belangrijk deel van de leden de organisaties verliet. Het feit, dat men ondanks alle geheimhouding tijdig van de op dit stuk bestaande plannen
op de hoogte was gebracht, maakte het mogelijk een massaal optreden
voor te bereiden. Doordat in vrijwel alle organisaties een desbetreffend
parool werd uitgegeven, boden omstreeks l Mei 1942 op enkele uitzonderingen na, alle bestuurders en beambten der vakbeweging hun ontslag
aan, terwijl de leden grotendeels bedankten, zij het ook, dat ruim 1CO.OOO
veelal uit materiële overwegingen tot het N.A.F, overgingen. Bij de Bouwarbeidersbond bedroeg dit aantal ongeveer 13.000 van de vroegere sterkte
van 45.000 leden.
Ook het gehele Bondsbestuur van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, met uitzondering van den N.S.B.-er S. C. Smit, nam ontslag, na
zoveel mogelijk de districts- en plaatselijke bestuurders van het ingenomen standpunt op de hoogte te hebben gesteld.
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Klein bleef nadien in functie bij de Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf en
was als zodanig belast met de uitvoering der Ontslagverordening.
De meeste bestuurders van de Bond werden ten behoeve van die uitvoering
aangesteld in gesalarieerde dienst, hetgeen hun gelegenheid bood te reizen
en zich overal op de bouwwerken te vertonen.
Op deze wijze onderhielden zij overal het contact met de leden en bereidden de wederoprichting der organisatie voor. Van April 1944 af was -Kleins
kantoor bovendien het middelpunt voor de redactie en administratie van
het illegale blad „Paraat", dat dagelijks in 14.000 a 15.000 exemplaren verscheen. Ook was er een centrale gevestigd voor het vervalsen van persoonsbewijzen.
Na de bevrijding nam Klein wederom de leiding van het Bondsbestuur van
de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond en begon met de wederopbouw van die organisatie, die thans weer ongeveer 20.000 leden telt.
Op grond van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het navolgende
overwogen.
De Raad spreekt scherpe afkeuring uit over Kleins weigering, nader contact
e onderhouden met de ontslagen bestuurders van het N.V.V.
Het kan niet ontkend worden, dat de opzet van de samenwerking, zoals
die aanvankelijk gedacht was, bepaalde gevaren meebracht, welke wellicht
beter vermeden hadden kunnen worden. Op zichzelf zou het uitspreken
van deze mening voor de Raad in elk geval geen reden tot afkeuring zijn.
eins opmerking evenwel, dat men elkaar toch wel eens in een café kon
:ien, was echter niet te beschouwen als een ernstige poging, om het nood:elijke contact op een betere wijze tot stand te brengen. Hij heeft er
zich trouwens blijkbaar terstond bij neergelegd, dat niemand op deze suggestie inging.
De Raad heeft zich in een andere uitspraak moeten bezighouden met de
houding van een anderen bestuurder, die in de hier besproken bijeenkomst
3 aanwezig geweest, namelijk L. J. Bakker. De Raad wenst er op te wijzen,
lat hij, hoewel hij beider houding in dezen veroordeelt, niettemin ten gunste
'art Klein onderscheid meent te moeten maken tussen het standpunt van
Klem. en dat van Bakker.
Hij neemt daarbij in aanmerking, dat Klein -- hoewel hij aanvankelijk
had verklaard, dat ook loyaliteitsoverwegingen bij hem een rol speelden later en zelfs zeer spoedig wel degelijk bereid bleek tot geheime samenwerking met ontslagen bestuurders.
'ok het optreden tezamen met Van Kampen acht de Raad sterk af te
ren. De Raad heeft zich ernstig rekenschap gegeven van de redenen,
welke Klein tot het aanvaarden van de opdracht tot het houden van de
edoelde redevoeringen hebben gebracht. Hij kan die redenen echter niet
als juist aanvaarden.
. een andere zaak is aan de Raad een verslag overgelegd van de vergadering, waar tot het houden van deze redevoeringen is besloten.
?ens dit verslag zou ook Klein niet tevoren van het doel der bijeenkomst
Pnde hoogte zijn geweest, en toen hij dit vóór de aanvang der vergadering
één der andere deelnemers vernam, hebben gezegd, dat hij niet bereid
r
as een spreekbeurt te vervullen. In de vergadering zou hij echter op dit
standpunt zijn teruggekomen.
Raad neemt aan, dat hem hiertoe bewogen heeft de blijkbare nederlaag, welke de richting Van Kampen ten aanzien van de zelfstandigheid
Bonden had geleden en de wens, dat dit resultaat in het land zou Worden bekend gemaakt en daardoor tot op zekere hoogte vastgelegd.
Hij verloor daarbij naar 's Raads oordeel te veel uit het oog, dat de
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meer gemoedelijke tactiek van Woudenberg, die naar een versmelting van
de beide stromingen in de vakbeweging streefde, weliswaar minder de overgeleverde structuur van het vakverbond aantastte dan de scherpslijperspolitiek van Van Kampen, maar dat zij voor de vaderlandse geest onder
de leden even gevaarlijk, zo niet gevaarlijker was.
De Raad acht het te betreuren, dat Klein er zich te veel toe heeft laten
brengen, te willen meespelen in het interne politieke spel der N.S.B.-ers,
zij het ook, dat hij dit heeft gedaan met doel, eigen Nederlandse belangen
te dienen en al was het ook waar, dat zijn bijzondere capaciteiten als onderhandelaar hem daarbij allicht bepaalde mogelijkheden zouden openen.
Ten slotte wil de Raad er zijn bevreemding over uitspreken, dat een voorzitter met een zó gezaghebbende positie als Klein, blijkbaar niet heeft
kunnen verhinderen, dat het zeer grote bedrag voor Winterhulp Nederland met een stemverhouding van 4 tegen 3 werd beschikbaar gesteld.
Naar het oordeel van de Raad zijn de hierboven vermelde ernstige fouten
te verklaren uit een zekere eenzijdigheid, die voerde tot overschatting van
het directe werk van, in en voor de Bouwarbeidersbond, hetgeen leidde tot
een te geringe belangstelling voor de algemene politieke gezichtspunten,
die de houding van het Nederlandse volk onder de bezetting moester! bepalen.
De Raad erkent, dat Klein dat directe werk, waartoe hij krachtens zijn
functie ook geroepen was, met grote bekwaamheid en toewijding verrichtte.
De Raad heeft voorts in belangrijke mate ten gunste van Klein in aanmerking genomen, dat hij reeds spoedig tot illegaal contact bereid bleek
en op het eind van de oorlog zelfs aan illegaal werk in vrij grote omvang
heeft deelgenomen, en voorts, dat zijn politieke gezindheid, ondanks alles.'),
door hen, die nader met hem hebben samengewerkt, niet in twijfel wordt
getrokken.
Ook zijn in zijn beleid verschillende positieve elementen aanwezig, zoals zijn
optreden tegen nationaal-socialistische propaganda in de organisatie, de
weigering de collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten ten behoeve van
hen, die vrijwillig voor de Duitse weermacht werkten, en zijn houding ten
aanzien van de liquidatie der confessionele organisaties. Dit geldt ook voor
bepaalde zinsneden in zijn tezamen met Van Kampen gehouden redevoeringen, welke zinsneden onder de gegeven omstandigheden van moed
en in elk geval van Nederlandse gezindheid getuigden.
Op grond van vorenstaande overwegingen spreekt de Raad scherpe afkeuring uit over verscheidene handelingen van G. B. Klein als voorzitter
van de Algemene Nederlandse Bouwarbeiderstaond, gedurende de bezetting
verricht, met name over zijn weigering in te gaan op de eerste pogingen
van de ontslagen bestuurders van het N.V.V., om in enigerlei vorm regelmatig contact te onderhouden, en over zijn optreden op vier openbare
vergaderingen tezamen met den N.S.B.-er Van Kampen,
wil daartegenover echter laten wegen de hierboven aangeduide positieve
elementen in zijn beleid en meent zich daarom te moeten onthouden van
een advies, dat G. B. Klein zou moeten worden ontzet uit zijn functie vanvoorzitter van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond,
is aan de andere zijde van oordeel, dat Klein getoond heeft te weinig oog
te hebben voor de algemene gezichtspunten, die het werk van de vakbeweging behoren te beheersen, waarom de Raad van mening is, dat hij
niet benoemd behoort te worden in enige bestuursfunctie van het
') Het staat n.l. vast, dat de deelnemers aan het hierboven gemelde illegale overleg in de eerst thans onjuist gebleken mening verseerden, dat het ongewenste
bekend worden van dat overleg aan Klein te wijten was, doch daarin geen aanleiding gevonden hebben verdere samenwerking met hem te weigeren.
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Nederlands Verbond van Vakverenigingen, ongeacht eventueel daaromtrent
bestaande bepalingen.
Ten aanzien van A. LeusinJc neemt de Raad het volgende als vaststaande
aan.
A Leusink was in 1940 redacteur van „De Bouwer", het orgaan van de
Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond. Onmiddellijk na de overname
van de leiding van het N.V.V, werd aan de vakbladen een artikel aangeboden, getiteld „Trouw aan het beginsel", dat o.m. een scherpe aanval
bevatte op de vroegere leiding van het N.V.V. Hoewel de opname verplicht
was, geschiedde deze door ten minste twee vakbladen niet, door anderen
verkort en door weer anderen, waaronder „De Bouwer" volledig.
Deze opname had echter niet plaats, dan nadat de toestemming verkregen
was, het artikel te plaatsen met de bronvermelding „Persdienst N.V.V.", op
welke bronvermelding in een afzonderlijk berichtje nog de aandacht werd
gevestigd. In zijn verdere redactionele werkzaamheid voerde Leusink positieve propaganda voor het lidmaatschap van de Bond en deed herhaaldelijk
i felle aanvallen op hen, die de organisatie verlieten of het verlaten
daarvan aanbevolen. Als voorbeelden van deze propaganda wenst de Raad
het volgende aan te halen.
Uit een artikel „Onverantwoordelijk gestook" in „De Bouwer" van 13 Februari 1941:
• •Wij vragen deze mensen: „waar bemoeit ge U mee?"
leden van de moderne vakbeweging hebben zich te houden aan de
adviezen van hun eigen besturen. Zij volgen de leiding van hen, die hen
?. moeilijke omstandigheden niet in de steek hebben gelaten, of daartoe
'Ogingen aanwendden. Daarom luisteren de modern georganiseerde arbeiers niet naar de onverantwoordelijke stokers."
Uit een artikel „Weest nuchter. Blijft op Uw post", in „De Bouwer" van
25 Aprü 1941, dus in de tijd, dat in Twente de vakbeweging leegliep:
„Het kan niet ontkend worden, dat in een gelukkig klein aantal plaatsen
e redeneringen inslaan en er leden en afdelingsbestuurders gaan deserteren. Hoewel het organisatiewerk daardoor niet stagneren zal, achten we
' toch gewenst aan de onverantwoordelijke stokerij van onverantwoordelijke i iensen enige aandacht te schenken.
zou diep te betreuren zijn, vooral voor henzelf, als arbeiders, die een
grote staat van dienst in onze organisatie hebben, een streep door hun
•leden halen en nu als klaplopers hun verdere leven willen slijten."
••••...,En nu komen er lieden, die zich op de borst slaan en er zich op
verheffen, dat zij trouw zijn gebleven aan het oude beginsel. Als het aan
had gelegen, zou reeds op 15 Mei de moderne vakbeweging in puin
«n gelegen. De tienduizenden arbeiders, die dan aan hun lot zouden
zij n overgelaten, raakten hun koude kleren niet. Zo konden verantwoordelijke bonds-, districts- en afdelingsbestuurders er niet over denken."
Uit een artikel „Honderdzestig gelukkige mensen. Tachtig bondsleden met
un vrouw of verloofde de gasten .van de organisatie in „De Bouwer" van
Augustus 1941, welk artikel geschreven was naar ^aanleiding van een
& 1Val
w
°P de vakbewesing in illegale organen:
.,wi] hebben ook door eigen kracht onze vacantie-oorden gesticht. Er zijn
in ^deze dagen mensen — nihilisten zouden wij ze willen noemen — die op
het standpunt staan, dat de moderne vakbeweging niet beter had kunnen
en, dan op 15 Mei 1940 de hele arbeidersbeweging en alles, wat die gewrocht heeft, in puin te slaan, of in de steek te laten
Ach, de criticasters zouden er misschien zelf niet zoveel onder geleden hebben. Maar
tienduizenden arbeiders, die alleen kunnen steunen op hetgeen de
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organisatie weet te verwerven en te behouden, zouden de dupe ervan zijn
geworden."
Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Raad het
navolgende overwogen.
De onverkorte plaatsing van het artikel „Trouw aan het beginsel" keurt
de Baad af. Het is de Raad gebleken, dat althans weglating van de aanval
op de vroegere leiding der vakbeweging niet onmogelijk was.
Leusink heeft ter zitting van de Raad aangevoerd, dat hij door uit het
artikel iets weg te laten, de verantwoordelijkheid voor het overige zou
hebben op zich genomen.
Weliswaar neemt men door bronvermelding, in het bijzonder door de
vermelding van een bron, waardoor de lezer kan begrijpen, dat weigering
niet wel mogelijk was, de verantwoordelijkheid voor de inhoud van een
artikel weg, men moet niettemin kunnen verdedigen, dat een opgenomen
artikel niet zedelijk verwerpelijk is, gelijk een aanval wegens beginselloosheid op de weggejaagde leiders onder die omstandigheden was.
Ook het verdere redactionele beleid ten aanzien van de propaganda, zoals
dit uit de bovenaangehaalde citaten naar voren komt, acht de Raad te
veroordelen. De opvatting, dat de propaganda op de gewone wijze moest
voortgaan, kan de Raad eerbiedigen, hoewel niet delen, maar het was onder
de bestaande omstandigheden ontoelaatbaar zich te laten verleiden tot
scherpe aanvallen op hen, die een andere mening ten deze huldigden.
De Raad erkent, dat de reactie van Leusink ten dele verklaard kan worden
door de scherpe aanvallen. Hij had echter behoren te bedenken, dat die
aanvallen in wezen gericht waren het gebruik, dat de Duitsers van ae
vakbeweging maakten en zich daardoor moesten matigen in een verdediging, die onder normale omstandigheden gebruikelijk en alleszins begrijpelijk was.
Op grond van vorenstaande overwegingen spreekt de Raad zijn afkeuring
uit over het beleid van A. Leusink als redacteur van „De Bouwer" in de
eerste jaren van de bezetting, zonder daaraan nochtans een advies ten
aanzien van diens benoembaarheid tot enigerlei functie te willen verbinden.
Ten aanzien van E. J. Stam is niet anders aangevoerd, dan dat hij op
een vergadering te Hippolytushoef zou hebben gezegd, dat de bladen van
de Arbeiderspers ons ook niet altijd objectief hebben voorgelicht, en dat
hij ter gelegenheid van zijn berioeming tot lid van het Bondstaestuur oen
bezoek aan Woudenberg zou hebben gebracht, bij welke gelegenheid hij
door Van Kampen werd ontvangen.
Het eerstgenoemde feit, indien het juist is, acht de Raad van te weinig
belang voor een nader onderzoek.
Wat het bezoek aan Woudenberg betreft, is het de Raad gebleken, dat het
Bondsbestuur er in geslaagd was, dergelijke benoemingen practisch geheel
op de oude wijze te doen geschieden, behoudens de verplichting tot een
bezoek als het hier besprokene, dat een zuiver formeel karakter droeg.
Enigerlei verklaring werd niet verlangd.
De Raad ziet onder deze omstandigheden in het afleggen van zulk een
bezoek geen handeling, die afkeuring verdient.
Ten aanzien van de medeverantwoordelijkheid der overige bestuurders
voor de hierboven ten aanzien van G. B. Klein en A. Leusink afgekeurde
handelingen, heeft de Raad het volgende overwogen.
Het aanvankelijk weigeren van contact met de ontslagen bestuurders van
het N.V.V. is uit de aard der zaak een individuele handeling van Klein,
waarvoor de andere bestuurders geen verantwoordelijkheid dragen.
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Wat het spreken op enige vergaderingen tezamen met Van Kampen betreft,
heeft Klein het uitdrukkelijk afgewezen, de verantwoordelijkheid ten deze
op zijn medebestuurders te laten drukken. Niettemin betreurt de Raad het,
dat zij niet krachtiger van hun afwijkend standpunt tegenover Klein hebben doen blijken.
Het redactioneel beleid van A. Leusink komt ten dele ook voor de verantwoordelijkheid van het overige bestuur, te meer omdat herhaaldelijk
belangrijke artikelen te voren aan de goedkeuring van alle bestuursleden
werden onderworpen. De ten aanzien van A. Leusink uitgesproken afkeuring
moet derhalve tot op zekere hoogte worden uitgesterkt tot alle leden
van het bestuur.
Ten slotte betreurt de Raad het besluit, om een bijdrage te geven aan
Winterhulp Nederland.
De Raad besluit zijn lid C. Lammers toestemming te verlenen de vergaderingen van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, waar deze
uitspraak zal worden behandeld, bij te wonen en aldaar, met inachtneming
van het geheim van de Raadkamer, zodanige mededelingen te doen als hij
dienstig zal oordelen.
De Raad besluit d-eze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden aan het Bondsbestuur van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, aan de in de aanhef dezer uitspraak genoemde klagers, en aan
het bestuur van het N.V.V., en daarvan mededeling te laten doen aan de
pers.
Deze uitspraak is gedaan op 20 Augustus 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld.
voorzitter, F. S Noordhoff plaatsvervangend voorzitter, C. Lammers, G. van
der Houven, H. van Asselt' en H. Leeuw, leden., die allen bij de behandeling
van de zaak in de Raad zitting hebben gehad, in tegenwoordigheid van
Mr. J. Mannóury als secretaris.
(w.g.) J. IN 'T VELD, Voorzitter.
(wig'.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsverv. Voorzitter.
(W g )
(W.g.)
(W.g.)
(W.g.)
(w.g.)

C. LAMMERS,
G. VAN DER HOUVEN,
H. VAN ASSELT,
H, LEEUW,
J. MANNOURY, Secretaris.

Bond van Nederlandse Onderwijzers
De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen heeft op verzoek van J. P. W. van der Sluijs te Amsterdam, C.
Baan en anderen te Heerlen, D. G. Hoekstra te Haarlem, de afdeling Den
Helder 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 Sluijs.
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