delen. Deze leden van het personeel zijn na de bevrijding weder in dienst
van de Ambtenaarsbond genomen, op grond van de door het bestuur in
1942 gedane toezegging, doch in strijd met de daaromtrent door het N.V.V.
vastgestelde regels.
Het is hier niet de plaats om te onderzoeken of de verantwoordelijkheid
dier personeelsleden voor hun besluit door het bestuursadvies zozeer wordt
verminderd, dat de wederindienstneming — waartoe het bestuur van zijn
standpunt wel moest besluiten — kan worden goedgekeurd. Die vraag is
in een andere zaak aan de Ereraad voorgelegd en zal te zijner tijd beslist
worden.
Het bestuur heeft er zich op beroepen, dat het geen mogelijkheid zag voor
een financiële ondersteuning aan deze personeelsleden en daarom de verantwoordelijkheid voor een advies om ontslag te nemen niet op zich durfde
te nemen. De Ereraad meent dit argument te moeten verwerpen, al ware
het slechts, omdat het bestuur gemakkelijk had kunnen vaststellen, dat
reeds geruime tijd fondsen voor dergelijke doeleinden bestonden en bovendien de arbeidsmarkt voor kantoorbedienden volstrekt niet zó ongunstig
was, dat het vinden van een andere betrekking was uitgesloten.
Ten aanzien van Luberti en Vijlbrief leiden deze overwegingen de Raad
tot zijn hieronder te vermelden conclusie, ten aanzien van Wiarda heeft
de Raad bovendien nog het volgende overwogen.
Wat de gedragingen van Wiarda gedurende de bezetting betreft, meent
de Raad een groot verschil te zien tussen diens optreden tot September
1942, dus in het tijdvak, dat hij aan de Ambtenaarsbond verbonden was,
en daarna.
In de eerste periode heeft hij getracht, de organisatie, waarvan hij pen
ningmeester was, ook onder de opgedrongen nationaal-socialistische leiding — tegen welke leiding zelve hij ongetwijfeld sterk gekant was in stand te houden, in het bijzonder door de leden van bedanken te weerhouden en door de contributie tot de uiterste grens van het mogelijke
te vorderen.
De Raad is overtuigd, dat hij daarbij uitsluitend bedoelde, de organisatie
ongeschonden door de oorlog heen te brengen, welke oorlog, naa:
hoopte en verwachtte, betrekkelijk spoedig kon aflopen. De aandacht
van de Raad is in dit verband getrokken door een passage in een brief,
waarin hij een lid aanspoorde, op zijn bedanken terug te komen en waarn
hij, na een uiteenzetting van hetgeen de organisatie ook in oorlogstijd nog
voor zijn leden kon doen, liet volgen: „Buiten deze lichtpunten zijn er
anderen waarover men niet schrijft, doch die men niettemin ziet en
waarover men algemeen spreekt." (30 December 1940).
Wanneer de Raad derhalve de bedoelingen van Wiarda ook in deze periode
niet wenst te miskennen, meent hij toch, dat deze voor het verwezenlijken daarvan naar middelen heeft gegrepen, die de Raad niet anders
dan ten sterkste afkeuren kan. Hij is van oordeel, dat Wiarda's brieven
herhaaldelijk zijn gesteld in een dreigende toon, die niet de indruk kon
wekken van een raadgeving. Bij de beoordeling daarvan heeft de Raad
ernstig in aanmerking genomen, dat Wiarda in een latere periode, toen
het instandhouden van de organisatie eenmaal definitief was mislukt,
getoond heeft, tot zeer belangrijk werk in het belang van het nationale
verzet bereid te zijn. De Raad rekent daartoe voor al ook zijn werk voor
het door J. Rensen gestichte steunfonds, en wil daarvan in het bijzonder
melding maken, omdat de zuiverheid van Wiarda's oogmerken met dit
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werk -- naar 's Raads oordeel zonder schijn van reden — in twijfel is
getrokken.
Op grond van vorenstaande overwegingen spreekt de Raad als zijn oordeel
uit, dat ten aanzien van W. Luberti en N. Vijlbrief weliswaar hun houding
ten opzichte van het ontslagnemen van het personeel bij de oprichting
van Het Nederlandse Arbeidsfront moet worden afgekeurd, doch dat
dit enkele feit op zichzelf voor de Ereraad geen voldoende grond is om voor
te stellen hen uit te sluiten van het uitoefenen van de hun toevertrouwde
functies in de vakbeweging, aangezien toch hun beleid voor het overige
beantwoordt aan hetgeen onder de gegeven omstandigheden van hen
mocht worden verwacht.
De Raad wil er daarbij uitdrukkelijk op wijzen, dat hij zich voor elk
individueel geval zijn oordeel voorbehoudt over de vraag of leden van het
personeel, die het door de bestuurders gegeven advies opvolgden, daardoor
voldoende worden verontschuldigd.
Ten aanzien van J. Wiarda is de Raad van oordeel, dat weliswaar diens
optreden als penningmeester van de Ambtenaarsbond in verscheidene opzichten ernstige afkeuring verdient, doch dat er voor het overige in zijn
gedragingen gedurende de bezetting zo belangrijke positieve elementen aanwezig zijn, dat een afwijzend advies met betrekking tot zijn benoembaarheid
tot de door hem uitgeoefende functie niet-noodzakelijk voorkomt.
De Raad besluit, aan P. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter toestemming te verlenen om de vergaderingen van de Centrale Nederlandse
Amtatenaarsbond, waar deze uitspraak zal worden behandeld, bij te wonen,
en aldaar, met inachtneming van het geheim van de Raadkamer, daaromtrent zodanige mededelingen te doen als hij dienstig zal oordelen.
De Raad besluit, deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden aan W. Luberti, N. Vijlbrief en J. Wiarda, allen te Den Haag, aan
de in de aanhef dezer uitspraak genoemde klagers, aan het Hoofdbestuur
van de Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond en aan het Bestuur van
het N.V.V., en daarvan mededeling te laten doen aan de Pers.
Deze uitspraak is gedaan op 22 September 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, G. van der Houven,
C. Lammers, H. van Asselt, leden, die allen bij de behandeling van de
zaak ter zitting in de Raad zitting hebben gehad, in tegenwoordigheid
van Mr..J. Mannoury als secretaris.
(W.g.) J. IN 'T VELD, Voorzitter
(w.g.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsverv. voorzitter
(W.g.) G. VAN DER HOUVEN \
(w.g.) C. LAMMERS
[ Leden
(W.g.) H. VAN ASSELT

(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris
Nederlandse Bond
en Incasseerders

van Verzekeringsagenten, Ziekenfondsboden

De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen heeft op verzoek van
J. DE JONGE Pzn., te AMSTERDAM,
mede gelet op een ingekomen klacht van de Nederlandse Christelijke Bond
van Verzekeringsagenten en Ziekenfondsboden, te Amsterdam, een onder74

zoek ingesteld naar de gedragingen van J. de Jonge Pzn. gedurende de
bezetting.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting op
Zaterdag, 22 September 1945, alwaar verschenen waren:
als partij: J/de Jonge Pzn., te Amsterdam;
en als getuige: J. P. Pesch, te Amsterdam, secretaris van de Nederlandse
Christelijke Bond van Verzekeringsagenten en Ziekenfondsboden.
Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde neemt de
Raad het volgende als vaststaande aan.
J. de Jonge Pzn. was in 1940 voorzitter van de neutrale Bond van Verenigingen van Vertegenwoordigers van Verzekeringsmaatschappijen en Ziekenfondsen. Toen deze organisatie na de fusie van N.V.V. en N.V.C, verenigd
werd met de bij het N.V.V. aangesloten bond tot de Nederlandse Bond
van Verzekeringsagenten, Ziekenfondsboden en Incasseerders, wer
Jonge voorzitter van de nieuwe vereniging.
Op 25 Juli 1941 werd een vergadering gehouden, waar de benoeming vai
Woudenberg tot commissaris voor de confessionele vakorganisaties werc
bekend gemaakt en „vertegenwoordigers" bij de verschillende door deze
maatregel getroffen bonden aangewezen werden. Tot vertegenwoordiger
bij de Ned. Christelijke Bond van Verzekeringsagenten en Zi«
boden werd benoemd een zekere De Jager, iemand uu de kringen
bonden van handels- en kantoorbedienden.
De Jonge stelde toen de vraag of dit verband hield met de plannen, waarvan wel sprake was geweest, om de afzonderlijke organisatie van vei
ringsagenten op te heffen en onder te brengen bij die van kantoo
den. Hij kreeg ten antwoord, dat dit niet het geval was en dat
wijzing der vertegenwoordigers nog nader herzien zou worden. Kor
geschiedde dit ook met als gevolg, dat de functie van vertegenwoordiger
bij de hier bedoelde Christelijke Bond aan De Jonge werd opge<
Deze had een onderhoud met den voorzitter van de Christen.
Bakker, en stelde hem voor, de belangenbehartiging van de :
menlijk ter hand te nemen. Bakker ging daarop niet in.
In een vergadering van het bestuur van de Christelijke Bond sten
Jonge de zaak op overeenkomstige wijze en met hetzelfde gevolg.
In het bondsorgaan van de Christelijke Bond van 5 September 1941 liet hij
een oproep aan de leden plaatsen om lid van hun organisatie
en in zijn eigen orgaan schreef hij o.m.:
„Te betreuren valt alleen, dat deze samenvoeging onder deze omstandigheden moest plaats vinden. Voor het bedrijf en de belangenbe
tiging van agenten en incasseerders zal het echter van groot
zijn, dat er nu één vakorganisatie van agenten en incasseerders is.
Het zal nu ons aller taak zijn, de collega's uit de confessionele organisaties ook volledig te winnen en hun te tonen, dat zij ook i
bond volledig op hun plaats zijn."
Doordat de bestuurders van de christelijke organisatie echter elke medewerking weigerden, beperkte de taak van De Jong zich practisch verder
tot de liquidatie van de bond.
In Mei 1942 werd De Jonge als bestuurder wegens sabotage geschorst.
In de daarop volgende jaren handelde hij in verschillende opzichten m
het belang van het nationale verzet, o.a. door ondergedoken Joden te
huisvesten en geld daarvoor in te zamelen.
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Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten is de Raad tot de navolgende conclusie gekomen.
De Raad keurt de gedragingen van De Jonge als vertegenwoordiger van
Woudenberg bij de Nederlandse Christelijke Bond van Verzekeringsagenten
en Ziekenfondsboden ten sterkste af. Hij meent, dat die gedragingen weliswaar niet hun oorzaak vonden in een onvaderlandse gezindheid De Jonge's handelingen na zijn ontslag uit zijn functie bewijzen het tegendeel — maar dat zij, de Raad denkt hierbij in het bijzonder aan de plaatsing vari het hierboven vermelde artikel door De Jonge in het orgaan van
de Christelijke Bond, niettemin blijk geven van een zó ernstig gemis aan
begrip voor de niet-materiële zijde van het vakverenigingswezen, dat het
geen aanbeveling verdient, De Jonge te handhaven in een bestuursfunctie
van de Nederlandse Bond van Verzekeringsagenten, Ziekenfondsboden en
Incasseerders.
De Raad besluit, aan zijn lid G. van der Houven toestemming te verlenen
om de vergaderingen van de Nederlandse Bond van Verzekeringsagenten,
Ziekenfondsboden en Incasseerders, waar deze uitspraak zal worden behandeld, bij te wonen, en aldaar, met inachtneming van het geheim van
de raadkamer, daaromtrent zodanige mededelingen te doen als hij dienstig
zal oordelen.
De Raad besluit, deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden aan J. de Jonge Pzn. te Amsterdam, aan de Nederlandse Christelijke Bond van Verzekeringsagenten en Ziekenfondsboden, aan het Hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Verzekeringsagenten, Ziekenfondsboden en Incasseerders, en aan het Bestuur van het N.V.V., en daarvan
mededeling te laten doen aan de pers.
Deze uitspraak is gedaan op 22 September 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, G. van der Houven, C. Lammers en H. van Asselt, leden, die allen bij de behandeling van
de zaak ter zitting in de Raad zitting hebben gehad, in tegenwoordigheid
van Mr. J. Mannoury als secretaris.
(w.g.) J. IN 'T VELD, Voorzitter
(w.g.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsverv. voorzitter
(W.g.) G. VAN DER HOUVEN "l
(W.g.) C. LAMMERS
\ Leden
(W.g.) H. VAN ASSELT

(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris
Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst
De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakvenigingen, heeft op verzoek van C. Overbeek te Utrecht, een onderzoek ingesteld naar de gedragingen gedurende de bezetting van:
J. J. WITTENBERNS te UTRECHT en
J. W. BECKERS te UTRECHT.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting op
Zaterdag 21 Juli 1945, alwaar verschenen waren als partijen J. J. Wittenberns, J. W. Beckers en C. Overbeek.
De behandeling is voortgezet ter zitting op Vrijdag 7 September 1945,
alwaar behalve bovengenoemde partijen, verschenen was als getuige:
H. Schaafsma, tweede secretaris van de Utrechtse Bestuurdersbond.
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Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde, neemt de
Raad het volgende als vaststaande aan.
J. J. Wittentaerns was in 1940 voorzitter van de afdeling Utrecht van de
Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst. In het eind van dat
jaar werd hij lid van het bestuur van de Utrechtse Bestuurdersbond.
Ten tijde van de reorganisatie der Bestuurdersbonden in 1941, aanvaardde
hij op voorstel van den N.S.B.-er Satony de functie van leider van het
N.V.V.-district Utrecht. Hij pleegde daarover overleg met den voorzitter
van zijn organisatie, de Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst, doch niet met zijn medebestuurders van de Utrechtse Bestuurdersbond. Wél werd de zaak in een bestuursvergadering van de Bestuurdersbond door Wittenberns besproken, maar toen stond het genomen besluit
al vast.
Door deze functie te aanvaarden — en nog wel zonder overleg —- legde
Wittenberns zich derhalve neer bij de reorganisatie van het N.V.V. op de
grondslag van het districtenstelsel, waardoor de invloed der bondsbesturen
beperkt moest worden en het N.V.V. een voor Woudenberg gemakkelijK
hanteerbaar administratief apparaat moest krijgen. Naar de mening van
de Ereraad getuigt dit standpunt van gebrek aan inzicht in de politieke
of althans vakbewegings-politieke zijde van de invoering van het districtenstelsel.
In September ontstond een geschil met de centrale leiding van het N.V.V.
over nationaal-socialistische propaganda in de organisatie, waartegen
Wittenberns en de thans overleden secretaris van de Bestuurdersbond
Veldhuysen opkwamen. Ook daarna echter vatte Wittenberns zijn taak als
districtsleider ernstig op en trachtte door propaganda het ledental uit
te breiden. Op verzoek van J. W. Beckers, een vroegeren beambte van de
Centrale Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel, die sedert het begin van
1941 in dienst van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel was overgegaan, en inmiddels bepaalde werkzaamheden voor
„Vreugde en Arbeid" op zich had genomen, belegde hij een propagandavergaüering voor personeel van de Coöperatieve Landbouwersvereniging De
Bildt en omstreken en voerde daar het woord. Hij kwam daarmede op het
propagandaterrein van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders
en geraakte daardoor in een conflict met den beambte van die vereniging
te Utrecht, C. Overbeek, dien hij geregeld lastig viel om toezending van
lidmaatschapsformulieren. Deze wendde zich tot den nationaal-socialistischen bestuurder van zijn organisatie, W. J. Ponneker, tengevolge waarvan Wittenberns ter verantwoording werd geroepen door den Provincialen Vertegenwoordiger van het N.V.V., A. Satony. Bij die gelegenheid
beklaagde hij er zich over, dat Overbeek niet voldoende medewerkte aan
de propaganda voor het N.V.V.
Ten tijde van de oprichting van het N.A.F, in Mei 1942, nam Wittenberns
zijn ontslag. Beckers daarentegen trad bij het Arbeidsfront in dienst en
bleef daar tot September 1944 werkzaam. Het bestuur van de Nederlandse
Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel was met Beckers indiensttreding op de hoogte, doch deze indiensttreding geschiedde niet met instemming van dat bestuur. Wel heeft Beckers van zijn werkzaamheid bij
het N.A.F, gebruik gemaakt om allerlei stukken in handen te brengen
van dat bestuur, onder welke stukken er enkele waren van groot belang.
De Arbeiders Toneel Vereniging „Onze Strijd", waarvan Beckers voorzitter was, besloot met algemene stemmen tot aansluiting bij de Cultuur kamer.
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Na de bevrijding trad J. J. Wittenberns wederom op als voorzitter van de
afdeling Utrecht van de Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst, terwijl J. W. Beckers weer terugkeerde in zijn vroegere functie als
beambte bij de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel.
Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten, heeft de Ereraad het
volgende overwogen.
De Ereraad keurt het af, dat J. J. Wittenberns zich als opvolger van den
ontslagen voorzitter van de Bestuurdersbond heeft laten benoemen tot
leider van het N.V.V.-district Utrecht, en als zodanig de propaganda
voor het toenmalige N.V.V. zo actief gevoerd heeft, dat hij zelfs met de
gehandhaafde functionarissen van andere bonden in conflict kwam. Daarmede wil niet gezegd zijn, dat in het conflict, dat onmiddellijk tot de aanklacht brj de Ereraad leidde, het gelijk geheel aan één zijde was.
De Raad wijst er in het bijzonder op, dat het aanvaarden van de functie
van districtsleider geschiedde zonder overleg met de overige bestuurders.
Wittenberns heeft verklaard, dat hrj, doordat hij eerst in het eind van
1940 lid van het bestuur was geworden, niet wist, dat een onderlinge
afspraak was gemaakt, in dergelijke aangelegenheden niets te ondernemen, zonder voorafgaand overleg. Indien Wittenberns echter ten tijde
van zijn in functie treden niets van deze afspraak vernomen heeft, wijst
dit reeds op gebrekkig contact.
In elk geval is de Raad van oordeel, dat voorafgaand overleg over de
benoeming tot districtsleider onder de gegeven omstandigheden een eis
van solidariteit was, die van zelf sprak.
J. W. Beckers heeft eveneens in het N.V.V., onder leiding van Woudenberg
„een functie aanvaard en wel ten behoeve van „Vreugde en Arbeid". Hoewel
deze functie van betrekkelijk geringe betekenis was, acht de Raad dit feit
vooral hierom niettemin af te keuren, omdat van een dringende noodzaak
tot de aanvaarding niets is gebleken.
Ook het feit, dat Beckers propaganda voor het N.V.V. maakte onder omstandigheden, die dit geenszins noodzakelijk maakten, kan de Raad niet
juist achten.
De toetreding van de Arbeiders Toneelvereniging „Onze Strijd" tot de
Cultuurkamer is zonder twijfel niet alleen door toedoen van Beckers geschied, maar als voorzitter droeg hij daarvoor toch wel een grote mate van
verantwoordelijkheid. De Raad keurt de door Beckers ten deze aangenomen
houding dan ook sterk af.
Voorts meent de Raad, dat Beckers' indiensttreding bij het N.A.F, eveneens
afkeuring verdient. De Raad heeft ten gunste van Beckers in zeer belanrijke mate rekening gehouden met diens spionnage bij het N.A.F., ten behoeve van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel, maar uit de aard der zaak niet met het feit, dat de
resultaten van die .spionnage in sommige gevallen later een bijzonder belang bleken te hebben, al kan deze omstandigheid enige invloed hebbeu
gehad op de houding van dat bestuur.
Op grond van vorenstaande overwegingen geeft de Raad als zijn oordeel
te kennen, dat de gedragingen van J. J. Wittenberns en J. W. Beckers
gedurende de bezetting beide afkeuring verdienen, en wel in die mate,
dat het geen aanbeveling verdient J. J. Wittenberns te handhaven in
zijn functie van voorzitter van de afdeling Utrecht van de Nederlandse
Bond van Personeel in Overheidsdienst.
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Ten aanzien van J. W. Beckers wil de Ereraad, uitsluitend met het oog
op het feit, dat diens positie als beambte van minder verantwoordelijke
aard is en dat hij zich tegenover de Nederlandse Vereniging van Spooren Tramwegpersoneel bepaalde verdiensten heeft verworven, zich onthouden van een positief advies aan het bestuur van die Vereniging om hem
van deze functie te ontheffen.
De Ereraad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden aan J. W. Beckers te Utrecht, aan J. J. Wittenberns te Utrecht,
C. Overbeek te Utrecht, aan het bestuur van de Utrechtse Bestuurdersbond, aan het Hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Personeel in
Overheidsdienst, aan het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging van
Spoor- en Tramwegpersoneel en aan het bestuur van het Nederlandse
Verbond van Vakverenigingen en daarvan mededeling te laten doen aan
de Pers.
Deze uitspraak is gedaan op 20 October 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, G. van der Houven,
C. Lammers, H. van Asselt en H. Leeeuw, leden, die allen bij de behandeling van de zaak ter zitting in de Raad zitting hebben gehad, in tegenwoordigheid van Mr. J. Mannoury als secretaris.
(w.g.) J. IN 'T VELD1, Voorzitter
(w.g.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsverv. voorzitter
(W.g.) G. VAN DER HOUVEN
(w.g.) C. LAMMERS
L°den
(W.g.) H. VAN ASSELT
(W.g.) H. LEEUW
(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris
Algemene Bond van arbeiders en arbeidsters in de Textiel- en
Kledingbedrijven „De Eendracht"
De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, heeft op verzoek van N. J. van Pelt te Tilburg en van de afdeling
Nijverdal van de Algemene Bond van arbeiders en arbeidsters in de Tex
tiel- en Kledingbedrijven „De Eendracht", een onderzoek ingesteld naar de
gedragingen gedurende de bezetting van
A. F. STUVÉ te AMSTERDAM.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting van de
Ereraad op Zaterdag 20 October 1945, alwaar verschenen was als partij:
A. F. Stuvé te Amsterdam.
Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde, neemt de
Raad het volgende als vaststaand aan.
A. F. Stuvé was in 1940 secretaris van de Algemene Nederlandse Bond van
Textielarbeiders „De Eendracht" en bleef ook na de aanstelling van Woudenberg tot commissaris van het N.V.V., als zodanig in functie. _
Hij stelde zich op het standpunt, dat de Bond geleidelijk aan moest ververdwijnen, door ledenverlies en het successievelijk aftreden der bestuurders. Plotseling gezamenlijk aftreden achtte hij niet wenselijk, omdat dit
een demonstratief karakter zou krijgen en daardoor grote risico's zou
opleveren.
Bij de reorganisatie van de Bestuurdersbonden in het begin van 1941
traden de besturen der Hengelose, Almelose en Enschedese bestuurders79

bonden uit protest af. Tengevolge van dit conflict werden K. Tabak en
C. van Es, bezoldigde districtstaestuurders van de Algemene Nederlandse
Bond van Textielarbeiders „De Eendracht" te Almelo, resp. Enschede en
G. Visser, bezoldigd bestuurder van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond te Hengelo, ontslagen en kort daarna gearresteerd.
Daarop drong het N.V.V. er op aan, dat een andere bezoldigd afdelingsbestuurder van de Textielarbeiderstaond, Jasink, leider van het District
Enschede van het N.V.V. zou worden, hetgeen deze weigerde.
Stuvé deed in die tijd pogingen om de besturen van de Twentse afdelingen,
zijner organisatie van een massaal aftreden te weerhouden. Hij had besprekingen met Tabak en Jasink, teneinde in deze geest invloed op hen
uit te oefenen. Hoever hij daarbij gegaan is, is niet met zekerheid komen
vast te staan. Hij is er van beschuldigd, dat hij er krachtig bij Tabak en
Jasink op zou hebben aangedrongen, zich voor een leidende functie in het
N.V.V.-district beschikbaar te stellen, doch volgens zijn eigen verklaring,
is dit veel te sterk voorgesteld.
K. Tabak, die in Duitse gevangenschap is overleden, heeft de Ereraad niet
kunnen horen, terwijl een door Jasink ingezonden verklaring luidt: „De
klacht, zoals zij is ingediend (n.l. dat Stuvé in 1941 krachtige pogingen
zou hebben aangewend om ons te bewegen de leiding van de Bestuurdersbond te Enschede te aanvaarden) is niet juist. Toen wij in 1941 zochten
naar een goede gelegenheid om onze functie in de Textielarbeidersbond
neer te leggen, meenden wij die gevonden te hebben in de pogingen, die
in die tijd door de toenmalige leiding van het N.V.V. werden gedaan om
weer bestuurders te krijgen voor de Bestuurdersbond te Enschede. Wij
wilden en konden daar niet aan medewerken en hebben dit dan ook aan
Stuvé meegedeeld en hem er bij verteld, dat wij ons ontslag zouden aanvragen. Hierop heeft Stuvé wel ernstige pogingen aangewend om ons van
die stap terug te houden en onze functie in de Textielarbeidersbond te
blijven bezetten."
In een andere afdeling, Veenendaal, heeft Stuvé omstreeks dezelfde tijd
getracht het afdelingsbestuur van aftreden te weerhouden. Hij meende,
dat er in bedoelde afdeling nog geen uitzicht was op bedanken van een
groot deel van de leden en dat daarom de benoeming van de N.S.B.-ers
in het afdelingsbestuur moest worden voorkomen.
In de zomer van 1941 ontstond een geschil, doordat Stuvé niet meer zelf
de post mocht ontvangen. In feite ontving hij evenwel de brieven. Niettemin was hierdoor de toestand zo moeilijk geworden, dat hij in September
1941, toen hem het bijwonen van een afdelingsvergadering te Losser werd
verboden, zijn ontslag nam.
Naar aanleiding'van de aldus vastgestelde feiten heeft de Ereraad het
navolgende overwogen.
Stuvé is na de instelling van het commissariaat Woudenberg over het
N.V.V. in functie gebleven en heeft niet elke medewerking aan de arbeid
van het N.V.V. onder nationaal-socialistische leiding geweigerd. Hij is
daarbij verder gegaan dan verscheidene andere vooraanstaande bestuurders van zijn organisatie, echter niet zover als de grote meerderheid van
de bestuurders van andere bonden.
Het is de Raa<J gebleken, dat Stuvé, die veel voor de Algemene Nederlandse
Bond van Textielarbeiders „De Eendracht" gedaan heeft, zich wellicht
moeilijker met het verdwijnen van die organisatie kon verenigen dan
anderen. De Raad acht het niet nodig, in bijzonderheden te onderzoeken, wat
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precies bij de verschillende besprekingen over het aftreden van Tabak
en Jasink als afdelingsbestuurders en over dat van de bestuurders der
afdeling Veenendaal is gezegd. Ook indien de voor Stuvé minst gunstige
voorstelling van zaken op dit punt juist zou blijken, dan nog zou de Raad
deze besprekingen niet in werkelijk belangrijke mate bezwarend achten.
Op grond van vorenstaande overwegingen geeft de Ereraad als zij 11 oordeel
te kennen, dat het beleid van A. F. Stuvé als secretaris van de Algemene
Nederlandse Bond van Textielarbeiders „De Eendracht" in het algemeen
beantwoordt aan hetgeen onder de gegeven omstandigheden van hem
mocht worden verwacht en dat er geen aanleiding is tot enig afwijzend
advies betreffende zijn benoembaarheid tot enige functie in de Vakbeweging.
De Ereraad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden aan N. J. van Pelt te Tilburg, aan het bestuur van de afdeling
Nijverdal van de Algemene Bond van arbeiders in de Textiel- en Kledingbedrijven „De Eendracht", aan A. F. Stuvé te Amsterdam, aan het Hoofdbestuur van de Algemene Bond van arbeiders in de Textiel- en Kledingbedrijven en aan het bestuur van het N.V.V. en daarvan mededeling te
laten doen aan de Pers.
De Raad besluit aan H. van Asselt toestemming te verlenen om de vergaderingen van de Bond van arbeiders in de Textiel- en Kledingbednjven
„De Eendracht", waar deze uitspraak zal worden behandeld, bij te wonen
en aldaar, met inachtneming van het geheim van de Raadkamer, daaromtrent zodanige mededelingen te doen als hij dienstig zal oordelen.
Deze uitspraak is gedaan op 20 October 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, G. van der
Houven, C. Lammers, H. van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij de
behandeling van de zaak ter zitting in de Raad zitting hebben gehad, in
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.)

O.
C.
H.
H.

VAN DER HOUVEN l
LAMMERS
VAN ASSELT
LEEUW

Leden

(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris
Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters)
De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, heeft op verzoek van de afdeling Ede van de Nederlandse Vereniging
van Fabrieksarbeiders (sters), een onderzoek ingesteld naar de gedragingen
gedurende de bezetting van:
J. W. DE VRIES en P. A. VAN DER ENT, resp. lid van het Hoofdbestuur en
Districtsbestuurder van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting op
Zaterdag 20 October 1945, alwaar verschenen waren als partijen:
J. W. de Vries,
P. A. van der Ent,
A. Rooseboom, voorzitter van de afdeling Ede van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders.
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Op grond van de stuiken en van het ter zitting verhandelde, neemt de
Raad het volgende als vaststaande aan.
In 1940 was J. W. de Vries lid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse
Vereniging van Fabrieksarbeiders en als zodanig belast met de behartiging
van de belangen van de arbeiders in de kunstzijde-industrie. Ook P. A. van
der Ent had als districtsbestuurder veel bemoeienis met deze tak van bedrijf.
Nadat talrijke conflicten de samenwerking van de leiding van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders met Woudenberg en zijn aanhang
vrijwel onmogelijk hadden gemaakt, bood het gehele Hoofdbestuur in September 1941 zijn ontslag aan, hetgeen niet ingang van l November 1941
werd verleend. Omstreeks dezelfde tijd traden ook alle districtsbestuurders
af. De rechtstreekse aanleiding tot dit verzoek om ontslag was de liquidatie
der confessionele organisaties.
Op 24 Augustus, althans in de zomer van 1941, heeft een vergadering plaats
gevonden van de afdeling Ede van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders, waar als punt van bespreking aan de orde was gesteld: de
bestrijding van het hand over hand toenemende ledenverloop.
De oorzaak van dit ledenverloop was voornamelijk de ontbinding der
confessionele organisaties.
Op deze vergadering hebben De Vries en Van der Ent zodanig gesproken,
dat verscheidene afdelingsbestuurders de indruk kregen, als wilden ze de
afdeling tot elke prijs in stand houden. De Vries heeft verklaard, dat zulks
geenszins zijn bedoeling is geweest, hetgeen de Ereraad, in verband met
zijn ontslagaanvrage omstreeks dezelfde tijd aannemelijk voorkomt. Hij
zou echter gewaarschuwd zijn geweest, dat er zich een N.S.B.-er in de
afdeling bevond en in verband daarmede wellicht minder openlijk tot
afbraak hebben geadviseerd dan anders zou zijn geschied.
Van der Ent heeft zich in de vergadering bij het door De Vries ingenomen
standpunt aangesloten.
Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten geeft de Eereraad als
zijii oordeel te kennen, dat het beleid van J. W. de Vries en P. A. van der
Ent als hoofdbestuurder, resp. districtsbestuurder van de Nederlandse
Vereniging van Fabrieksarbeiders, beantwoordt aan hetgeen londer de
gegeven omstandigheden van hen kon worden verwacht en dat er derhalve
geen aanleiding is tot enig afwijzend advies betreffende hun benoembaarheid tot enige functie in de vakbeweging.
De Raad betreurt het zeer, dat deze beschuldiging aan zijn oordeel is onderworpen. Hij is van oordeel, dat het vertrouwen in De Vries en Van der Ent
onder de leden van de afdeling Ede is geschokt, door welke oorzaak dan ook.
De Raad meent, dat het bij enige goede wil mogelijk zou zijn gebleken, de
gerezen moeilijkheden op te lossen zonder de procedure voor de Ereraad
door te zetten; zulk een procedure maakt de verhoudingen helaas veelal
eer scherper dan beter. De Ereraad acht het zelfs in die mate wenselijk tot
een opheldering van de onnodig toegespitste verhouding bij te dragen, dat
hij één zijner leden zal afvaardigen teneinde deze uitspraak in een te
houden vergadering van de afdeling Ede nader te bespreken en toe te
lichten.
De Ereraad besluit F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter toestemming
te verlenen om de vergaderingen van de Nederlandse Vereniging van
Fabrieksarbeiders en die van de afdeling Ede van die organisatie, waar deze
uitspraak zal worden behandeld, bij te wonen en aldaar, met inachtneming
van het geheim van de raadkamer, daaromtrent zodanige mededelingen te
doen als hij dienstig zal oordelen.
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De Raad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden
aan J W de Vries, P. A. van der Ent, aan de afdeling Ede van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders, aan het Hoofdbestuur van die
organisatie, aan het bestuur van het N.V.V. en daarvan mededeling te laten
doen aan de Pers.
Deze uitspraak is gedaan op 20 October 1945 door Mr Dr. J. In 't Veld,
voorzitter F. S. Noordhof f, plaatsvervangend voorzitter, O. van .der Houven
C. Lammêrs, H. van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij de behandeling
van de zaak ter zitting in de Raad zitting hebben gehad, m tegenwoordigheid van Mr. J. Mannoury als secretaris.
(w g) J. IN 'T VELD, Voorzitter
(w g ) F S. NOORDHOFF, Plaatsverv. voorzitter
(w.g.) G. VAN DER HOUVEN
(w.g.) C. LAMMÊRS
Leden
(w.g.) H. VAN ASSELT
(w g ) H. LEEUW
(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris
Algemene Nederlandse Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond
De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen heeft 'op verzoek van
C. J. BOELHOUWER te Hilversum
een onderzoek ingesteld naar diens gedragingen gedurende de bezetting.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting o
terdag 20 October 1945, alwaar verschenen was als partij:
C. J. Boelhouwer te Hilversum.
Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde neemt de
Ereraad het volgende als vaststaande aan.
C. J. Boelhouwer werd op 26 Mei 1941 bezoldigd bestuurder van de: Ned
Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers, als opvolger
i nei nu
van het Hoofdbestuur J. van der Weyden, dat gepensioneerd was . ue oe
noeming geschiedde door H. J. Woudenberg als commissaris van
op voordracht van het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur heeft er
delijk bij Boelhouwer op aangedrongen, zich te laten voordragen, oma
anders door Woudenberg een nationaal-socialistisch bestuur
in dienst bij de Bond tot Maart 1942, toen hij op zijn
verzoek werd ontslagen.
Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten geeft de Ereraad
als zijn oordeel te kennen, dat het beleid van C. J. Boelhouwer als t
der van de Ned. Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers gedurei
de bezetting beantwoordt aan hetgeen onder de gegeven omstand
van hem mocht worden verwacht, zodat er geen aanleiding
enig afwijzend advies betreffende zijn benoembaarheid tot e
in de vakbeweging.
De Ereraad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden aan C. J. Boelhouwer, aan het Hoofdbestuur van de Ned. Bond
van Sigarenmakers en Tabakbewerkers, aan het bestuur van
en daarvan mededeling te laten doen aan de Pers.
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Deze uitspraak is gedaan op 20 October 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, H. van Asselt, G.
v. d. Houven, C. Lammers en H. Leeuw, leden, die allen bij de behandeling
van de zaak ter zitting in de Raad zitting hebben gehad, in tegenwoordigheid van Mr. J. Mannoury als secretaris.
(W.g.) J. IN 'T VELD, Voorzitter
(w.g.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsverv. voorzitter
(W.g.)
(w.g.)
(W.g.)
(W.g.)

G.
H.
C.
H.

VAN DER HOUVEN
VAN ASSELT
LAMMERS
LEEUW

(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris
Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouwen Zuivelbedrijf
De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen heeft op verzoek van
G. HAGOORT te KLAASWAAL
een onderzoek ingesteld naar diens gedragingen gedurende de bezetting.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting op Zaterdag 3 November 1945, alwaar verschenen was als partij: G. Hagoort te
Klaaswaal. .
Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde neemt de
Ereraad het volgende als vaststaande aan.
G. Hagoort was in 1940 voorzitter van de Federatie Hoeksewaard van de
Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. In de wintermaanden was hij regelmatig als bezoldigd huisbezoeker
van die Federatie werkzaam.
Toen in 1941 de Bestuurdersbonden werden omgezet in Districten van het
N.V.V., aanvaardde Hagoort de functie van bezoldigd penningmeester van
het District Voorne en Putten. Hij deed dit op aandrang van een aantal
bestuurders uit genoemd District.
Bij de oprichting van Het Nederlandse Arbeidsfront besloot Hagoort zijn
werkzaamheden als functionaris van het Arbeidsfront voort te zetten. Hij
deed dit en bleef tot de bevrijding in functie. Hij heeft daardoor blijkbaar
niet het vertrouwen van de landarbeiders, die het overgrote deel uitmaken
van de vakbeweging in Klaaswaal en omgeving, verloren, want hij is gekozen
tot lid van talrijke plaatselijke instellingen en van de noodgemeenteraad.
Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Ereraad het
navolgende overwogen.
De Ereraad ziet geen aanleiding een uitzondering te maken op de regel,
dat vroegere functionarissen van het N.A.F, niet tot het lidmaatschap
van de algemene vakbeweging kunnen worden toegelaten.
Hagoort heeft verklaard, dat hij zijn functie bij het N.A.F, aanvaard heeft,
teneinde de belangen der landarbeiders te dienen en de Raad is geneigd
aan te nemen, dat hij zulks ook op verdienstelijke wijze heeft gedaan.
Hij heeft echter uit het oog verloren, dat toen de overgrote meerderheid
der vakverenigingsbestuurders het ogenblik gekomen achtte om heen te
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gaan, ieder, die daarvan af week, in de kaart van den vijand speelde. Wellicht mogen andere verenigingen geneigd zijn minder gewicht juist aan
déze grens te hechten. Voor de vakbeweging geldt echter, dat wie zich
op dat ogenblik van de organisatie losmaakte, van hem behoort de organisatie zich nu los te maken.
Hagoort heeft er zich op beroepen, dat hoofdbestuurders van de Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf
geen juiste houding zouden hebben aangenomen en hem door woord en
voorbeeld in zijn' opvattingen zouden hebben versterkt. Zoals uit de uitspraak van de Ereraad met betrekking tot deze hoofdbestuurders blijkt,
acht de Ereraad dit inderdaad wel juist. Hij meent echter, dat het voor
Hagoort geen voldoende grond was om niet slechts bij het Arbeidsfront
in dienst te treden, maar daar ook gedurende bijna drie jaar in functie
te blijven.
Op grond van vorenstaande overwegingen spreekt de Ereraad als zijn
oordeel uit, dat de gedragingen van G. Hagoort te Klaaswaal afkeurn
verdienen in die mate, dat hij niet weder behoort te worden toegelaten
tot het lidmaaschap van de algemene vakbeweging.
De Ereraad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden aan G. Hagoort te Klaaswaal, aan het Hoofdbestuur van c
Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivel
bedrij i', aan het Bestuur van het N. V. V., en daarvan mededeling te laten
doen aan de pers.
Deze uitspraak is gedaan op 3 November 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, G. van der Houven, C. Lammers en H. van Asselt, leden, die allen bij de behandeling van
de zaak ter zitting in de Raad zitting hebben gehad, in tegenwoordigheic
van Mr. J. Mannoury als secretaris.
(w g.) J. IN 'T VELD, Voorzitter
(w.g.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsverv. voorzitter
(W.g.) G. VAN DER HOUVEN
(w.g.) C. LAMMERS
(W.g.) H. .VAN ASSELT
(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris
Nederlandse Bond van arbeiders in het Landbouw,- Tuinbouw- en
Zuivelbedrijf
De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen heeft op grond van een ontvangen beschuldiging van A. I
Goes een onderzoek ingesteld naar de gedragingen gedurende de bezetting,
Tra
ri
van
P. HOOGERLAND te BARENDRECHT
Na een voorbereidend onderzoek- is de zaak behandeld ter zitting op
3 November 1945, alwaar P, Hoogerland, hoewel tijdig tot de zitting uitgenodigd, niet was verschenen.
Op grond van de stukken neemt de Ereraad het volgende als vaststaande
aan:
P. Hoogerland was vóór de oorlog regelmatig gedurende het winterseizoen
als assistent-districtsbestuurder in dienst bij de Nederlandse Bond va:;
Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. Hij woonde toen
in 's Heer Hendrikskinderen en was assistent van den districtsbestuurder
D. Tiggelaar te Goes.
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Tegen hem is de beschuldiging ingebracht, dat hij zich in het voorjaar
van 1941 een vaste benoeming door Woudenberg in deze functie zou hebben laten welgevallen. Hij heeft zelf verklaard, dat deze benoeming eerst
in het najaar plaats vond en betrekking had op zijn normale seizoenwerkzaamheden. Door inlichtingen van het Hoofdbestuur is gebleken,
dat de benoeming geschiedde door de Landarbeiderstaond en slechts, evenals alle andere benoemingen, formeel door Woudenberg moest worden
goedgekeurd.
In die tijd heeft hij propaganda gemaakt voor het lidmaatschap van de
Landarbeidersbond.
Ten tijde van de reorganisatie der Bestuurdersbonden was D. Tiggelaar
leider geworden van het N.V.V.-District Goes. Deze beweerde echter geen
tijd te hebben om inderdaad de werkzaamheden voor het District te verrichten. In de hierover gevoerde besprekingen stelde Tiggelaar tenslotte
voor Hoogerland tot assistent aan te stellen, menende, dat men daartoe
wegens diens vroegere botsingen met de nieuwe leiding niet bereid zou
zijn. Na vele besprekingen werd Hogerland niettemin benoemd en deze
aanvaardde Zijn taak met het doel daarvan zo weinig mogelijk terecht
te brengen. Een vijftal weken later, toen ernst met de werkzaamheden
gemaakt moest worden, trad hij weer af. Na de instelling van Het Nederlandse Arbeidsfront heeft Hoogerland niet voor deze instelling gewerkt.
Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Ereraad het
navolgende overwogen.
Het komt de Ereraad, mede op grond van de mededelingen van D. Tiggelaar in een andere voor de Raad behandelde zaak, voor, dat Hoogerlands
indiensttreding bij het Districts Goes van het N.V.V. in hoofdzaak geschiedde met het doel de werkzaamheden van het District te bemoeilijken. Indien dit anders zou zijn geweest, zou de Ereraad zulks weliswaar
afkeuren, maar zelfs dan zou er met het oog op de zeer korte duur der
werkzaamheden geen aanleiding zijn consequenties aan deze afkeuring te
verbinden.
Op grond van vorenstaande overwegingen spreekt de Ereraad als zijn oordeel uit, dat de gedragingen van P. Hoogerland, thans te Barendrecht, gedurende de bezetting, niet behoeven te worden afgekeurd.
De Raad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden aan P. Hoogerland te Barendrecht, A. Buijs te Goes, aan het Hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf, aan het Bestuur van het N.V.V., en daarvan
mededeling te laten doen aan de pers.
Deze uitspraak is gedaan op 3 November 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter, P. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, G. v. d. Houven,
C. Lammers, H. van Asselt, leden, die allen bij de behandeling van de
zaak ter zitting in de Raad zitting hebben gehad, in tegenwoordigheid
van Mr. J. Mannoury als secretaris.
(W.g.)
(w.g.)
(W.g.)
(w.g.)
(W.g.)
(w.g.)
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J. IN 'T VELD, Voorzitter
F. S. NOORDHOFF, Plaatsverv. voorzitter
G. VAN DER HOUVEN )
C. LAMMERS
} Leden.
H. VAN ASSELT
J. MANNOURY, Secretaris

Haarlemse Bestuurdersbond
De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, heeft op verzoek van
A. MARS te HAARLEM

en gelet op een verzoek om een onderzoek van H. Frielink en anderen
te Haarlem, een onderzoek ingesteld naar diens gedragingen gedurende
de bezetting.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting van
de Ereraad op Zaterdag 20 October 1945, alwaar verschenen waren als
partijen:
A. Mars en
J. van Bockhoven, voorzitter van de afdeling Haarlem van de Centrale
Nederlandse Ambtenaarsbond te Haarlem.
Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde, neemt
de Ereraad het volgende als vaststaande aan.
A. Mars was bij het begin van de oorlog plaatselijk bestuurder van de
Centrale Bond van Transportarbeiders te Haarlem en voorzitter van c
Haarlemse Bestuurdersbond. Evenals andere bestuurders, bleef hij ook
na de instelling van het commissariaat Woudenberg zij'n functies uitoefenen.
Toen in het begin van 1941 de Bestuurdersbonden werden omgezet in
Districten van het N.V.V., nam Mars op verzoek van de overige bestuurders de leiding van het District Haarlem op zich.
Op 3 April 1941 werd een nieuw gebouw van de provinciale en districtsleiding van het N.V.V. te Haarlem geopend. Bij die gelegenheid hield
Mars een rede, waarvan verslagen in de pers verschenen, welke in brede
kring aanstoot gaven. Mars zou daar, alvorens het woord te geven aan
den nationaal-socialistischen organisatieleider J. Ph. van Kampen voor
de eigenlijke opening van het gebouw, hoog hebben opgegeven van de
aangename samenwerking met de nieuwe leiding, de bereikte resultaten
enz. enz.
Mars heeft de juistheid van deze verslagen ontkend en een aantal verklaringen overgelegd van personen, die bij de opening aanwezig zijn
aeweest. Verscheidenen daarvan verklaren zich te herinneren, dat het
indertijd in het „Haarlems Dagblad" -verschenen verslag van de rede
van Mars niet juist is. Mars zou wel, onder verwijzing naar de toenmalige propagandaleuze van het N.V.V. „Geen woorden maar daden",
enige woorden aan het werk van de vakbeweging onder Woudenberg
hebben gewijd. Hij had ook zijn voldoening uitgesproken over het feit,
dat de samenwerking met Maatschappelijk Hulpbetoon zoveel vlotter was
dan vroeger.
Resultaten zouden spoediger en met minder praten worden bereikt.
Eén der ambtenaren van de Dienst voor Sociale Zaken, heeft thans
tegenover Mars de beschuldiging geuit, dat deze in hetzelfde jaar :
met de Duitse autoriteiten gedreigd zou hebben om de toekenning van
een bepaalde steunuitkering af te dwingen, waarop de uitkering zou zijn
verleend. Door de medewerking van den Directeur van genoemde Dienst
is de Ereraad in de gelegenheid gesteld deze zaak in de administratieve
bscheiden te onderzoeken. Daarbij is gebleken, dat niet alleen van enige
bemoeienis van Mars met het onderhavige steungeval — dat geen lid van
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een organisatie betrof - - niets is aangetekend, maar ook, dat een uitkering als waarvan in de beschuldiging sprake is, n i e t is gedaan. De
Ereraad heeft dan ook de overtuiging gekregen, dat deze beschuldiging
ongegrond is.
Ten tijde van de oprichting van Het Nederlandse Arbeidsfront, trad Mars
als bestuurder af. Hij nam vervolgens in bezettingstijd op ruime schaal
deel aan de ondergrondse voorbereidingen voor de wederoprichting der
vakbeweging. Na de bevrijding trad hij weder op als afdelingsbestuurder
van de Centrale Bond van Transportarbeiders te Haarlem.
Naar aanleiding van de aldus vastgestelde feiten heeft de Ereraad het
navolgende overwogen.
De door Mars bij de opening van het gebouw van het N.V.V. te Haarlem
gehouden redevoering, is in de pers blijkbaar niet juist weergegeven. Op
grond van de hierboven vermelde verklaringen komt het de Ereraad
aannemelijk voor, dat daarin aan Mars gunstiger uitlatingen voor de
„nieuwe orde" in de mond worden gelegd dan hij werkelijk heeft gedaan.
Niettemin is de Ereraad niet overtuigd, dat deze redevoering in overeenstemming is geweest met wat onder de gegeven omstandigheden van
vakverenigingsbestuurders van de oude richting verwacht mocht worden,
namelijk, alles te vermijden wat naar opzettelijke propaganda of aanprijzing van de nieuwe tijd zweemde. Zeer in het bijzonder is de Ereraad
van mening, dat elke aanval op tegenstanders, ook al had men voor de
oorlog gegronde redenen voor strijd, achterwege behoorde te blijven.
De Ereraad heeft de indruk, dat het optreden van Mars, die, naar
vaststaat, zijn werk steeds met grote toewijding verrichtte de bij de steungevallen betrokken ambtenaren niet altijd aangenaam was en omgekeerd.
De Raad ziet in, dat het ontstaan van zulk een verhouding op zichzelf
voor een vakverenigingsbestuurder niet gemakkelijk is te vermijden en
in elk geval op zijn politieke gezindheid geen schaduw werpt.
De Raad meent echter, vooral ook op grond van de door Mars overgelegde
verklaringen, te moeten aannemen, dat deze er zich toe heeft laten
verleiden zijn voldoening uit te spreken over het feit, dat de Dienst
onder de veranderde omstandigheden wel genoodzaakt was ruimer op te
treden dan vroeger gebruikelijk was. Dit was waarschijnlijk wel waar,
maar nu de veranderde houding van de Dienst niet het gevolg was van veranderd sociaal inzicht, doch uitsluitend van vrees voor de nieuwe gezagdragers, had Mars daarover niet in het openbaar vreugde behoren uit
te spreken.
Pit alles klemt te meer, omdat er voor Mars in het geheel geen noodzakelijkheid bestond, bij de onderhavige gelegenheid een redevoering te
houden. De opening van het gebouw was aan Van Kampen opgedragen,
zodat Mars gemakkelijk elke activiteit terzake had kunnen nalaten.
Op grond van vorenstaande overwegingen verklaart de Ereraad, dat
hij de door Mars op 3 April 1941, als voorzitter van de Haarlemse Bestuur»
dersbond, gehouden redevoering zeer ernstig betreurt.
De Ereraad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen
toezenden aan A. Mars te Haarlem, aan H. Frielink en anderen te Haarlem, aan het bestuur van de Haarlemse Bestuurdersbond, aan het Hoofdbestuur van de Centrale Bond van Transportarbeiders en aan het bestuur
van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen en daarvan mededeling
te laten doen aan de pers.
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Deze uitspraak is gedaan op 3 November 1945 door Mr. Dr. J. m 't Veld,
voorzitter F S Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, G. van der
Houven C Lammers, H. van Asselt en H. Leeuw, leden, die allen bij de
behandeling van de zaak ter zitting in de Raad zitting hebben gehad,
in tegenwoordigheid van Mr. Mannoury, als secretaris.
(w g) J IN 'T VELD, Voorzitter
(w'g) F S NOORDHOFF, Plaatsverv. voorzitter
(wig!')
(w.g.)
(w.g.)
(w.g.)

G. VAN DER HOUVEN '
C. LAMMERS
H. VAN ASSELT
H. LEEUW

(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris

Nederlands Verbond van Vakverenigingen
De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, heeft op verzoek van
A. VERMEULEN te BADHOEVEDORP

en op grond van een ontvangen beschuldiging van de Hengelose Bestuurdersbond, een onderzoek ingesteld naar diens gedragingen ged
bezetting.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting op Zondag 19 Augustus 1945, alwaar verschenen was als partij:
A. Vermeulen te Badhoevedorp,
en als getuige:
H. Oosterhuis, tweede voorzitter van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, te Amsterdam.
De behandeling is voortgezet ter zitting op Zaterdag 8 September 1945,
alwaar, behalve A. Vermeulen als partij, verschenen waren als getuigen
A. Wamsteeker, voorzitter van de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers „Mercurius" te Amsterdam,
en
L. Veenstra, voorzitter van de Centrale van Koopvaardij-Officieren, te
Rotterdam.
Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde neemt de
Raad het volgende als vaststaande aan.
A. Vermeulen was in April 1939 benoemd tot assistent van den secretaris
van de Nederlandse Vakcentrale, het toenmalige neutrale vakverbond.
Hij woonde als zodanig de vergaderingen van het bestuur bij, bezat echter
geen stemrecht en nam in de regel niet aan de beraadslagingen deel.
Het lag in de bedoeling, dat hij te zijner tijd den secretaris Berghuys, d
de leeftijd had bereikt pm de dienst van de vakcentrale te verlaten, zou
opvolgen.
De voorzitter van de N.V.C., H. M. Roos, hoewel nog geen nationaalsocialist, helde vermoedelijk reeds toen sterk tot die richting over. Hu
had althans reeds vóór de oorlog een reis naar Duitsland gemaakt
daarover artikelen geschreven, die op een voor het daar bestaande régir
gunstige gezindheid wezen. In het bestuur van de N.V.C, bezat l
scheidene geestverwanten. Anderen stonden echter scherp tegenover
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Voor de scholing van een nog jongen man als Vermeulen, waren deze
omstandigheden wel zeer ongunstig.
Onmiddellijk na de capitulatie stelde Roos pogingen in het werk om te
komen tot concentratie van de gehele vakbeweging onder zijn leiding,
welke pogingen echter op niets uitliepen. Later trachtte hij dan tenminste
de buiten de N.V.C, staande ambtenarenorganisaties te verenigen met de
Centrale van Nederlands Overheidspersoneel, het ambtenarengedeelte van
de N.V.C., hetgeen eveneens in hoofdzaak mislukte.
Onmiddellijk na de instelling van het Commissariaat-Woudenberg over
het N.V.V., kwam het tot een bespreking van het bestuur van de Nederlandse Vakcentrale met Mussert. Voorzover de Raad gebleken is, was het
doel van dit onderhoud, maatregelen te beramen om te komen tot een
verdere concentratie, waardoor N.V.V. en N.V.C., eventueel met verdere
al dan niet vrijwillige toetreding van de confessionele vakcentralen, zouden worden verenigd tot één Nederlands Arbeidsfront onder theoretische
leiding van Mussert en practische van Roos, waarbij Woudenberg dan op
de achtergrond zou worden geschoven.
De oppositie in het bestuur, waartoe ook Vermeulen behoorde, bewerkte,
dat ook een onderhoud werd aangevraagd met de leiding van de Nederlandse Unie. Daarbij trachtte men te komen tot concentratie in andere
richting, namelijk niet door fusie met het N.V.V., maar met de beide confessionele vakcentralen. Ook deze pogingen leidden niet tot enig resultaat.
Daarop besloot de Bestuursraad van de N.V.C, op 3 Augustus 1940 fusiebesprekingen met het N.V.V. te openen. Voor de totstandkoming van de
fusie werden enige voorwaarden gesteld, doch toen deze bleken niet vervuld te kunnen worden, besloot de Bestuursraad op 17 Augustus 1940
niettemin daartoe over te gaan. De Buitengewone Algemene Vergadering
van 24 Augustus bekrachtigde dit besluit.
De enige concessie, die de nationaal-socialistische leiding van het N.V.V.
had gedaan, was deze, dat in plaats van een bestuur een Raad van adviseurs zou worden benoemd. De werkzaamheid van deze Raad was echter
uitsluitend het geven van advies in technische vakverenigingsaangelegenheden, en zelfs dit werd na twee of drie vergaderingen niet meer verlangd.
De besluiten van de bevoegde instanties van de N.V.C, tot de fusie met
het N.V.V. werden genomen onder de druk der omstandigheden, zonder
dat echter van rechtstreekse dwang van Duitse zijde sprake was.
Bij gelegenheid van de fusie werd aan Vermeulen (Berghuys was inmiddels met pensioen gegaan) een functie aangeboden als bestuurder van de
Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, als opvolger van den secretaris Sinoo.
Vermeulen weigerde deze benoeming te aanvaarden, waarop hij geplaatst
werd ten kantore van het N.V.V. op de Sociaal-Economische Afdeling,
onder leiding van Mr. Leliveld. Deze benoeming heeft hij, in overleg met
en op aandrang van een tweetal hem nader bekende bestuurders uit de
neutrale vakbeweging, A. Wamsteeker en L. Veenstra, aanvaard.
Het bleek spoedig, dat Leliveld door zijn onbekwaamheid en onverdraagzaamheid voor de hem opgedragen taak ongeschikt was.
Na enige tijd kwam Vermeulen in aanraking met Ponstein, die de leiding
had van een groep bestuurders, die van November 1940 af een illegaal
onderling contact onderhielden met het doel, de nationaal-socialistische
leiding van het N.V.V. zoveel mogelijk tegen te werken.
Ponstein achtte het dringend nodig, dat deze groep een contactpunt zou
hebben bij het N.V.V., en vroeg of Vermeulen zich daartoe wilde lenen.
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Na enige aarzeling verklaarde deze zich bereid, waarop hij getracht heeft
Leliveld opzij te schuiven en zelf leider van de Sociaal-Economische Afdeling van het N V.V. te worden. Daarin slaagde hij spoedig, terwijl Leliveld
de leiding van de Rechtskundige Afdeling behield, welke voorheen een
onderdeel van bedoelde Afdeling had gevormd. In zijn nieuwe functie trad
Vermeulen bij meer dan een gelegenheid ter bekendmaking van nieuwe
maatregelen op sociaal gebied naar buiten op, zoals voor de radio, m de
dagblad- en vakpers en door afzonderlijke publicaties, welke laatste
door Woudenberg van een inleiding werden voorzien, b.v. een boekje over
„Plaatsing van Nederlandse arbeiders in Duitsland". Hij moest deze concessie wel doen om zijn positie te handhaven.
Hoewel de samenwerking met de nationaal-socialistische leiders van het
N.V.V., uit de aard der zaak zeer nauw was, werd deze gekenmerkt d
talrijke en heftige conflicten.
Bepaald vijandig stond men waarschijnlijk niettemin niet tegenover
elkaar, behoudens wellicht bepaalde personen, en met de Duitse autor
teiten, met wie Vermeulen in aanraking kwam, schijnt de verhouding
zelfs wel wat hartelijker te zijn geweest.
Reeds vrij spoedig was Vermeulen de enige, die als niet-nationaal-socialist
een verantwoordelijke positie bij het N.V.V. bekleedde.
Persoonlijk onthield hij zich stelselmatig van elke uitlating in nationaalsocialistische richting en de zinsneden, welke men als bewijs van l
tegendeel tegen hem heeft aangevoerd, zijn in het verband van een zo uitgebreid organisatorisch en publicistisch optreden van zeer geringe betekenis.
Enige malen werden hem hoge ambtelijke functies aangeboden, met name
die van Gemachtigde van de Arbeid, doch deze aanbiedingen heeft hij
steeds afgeslagen.
Enige malen heeft hij met B. Ponstein, A. Wamsteeker en L. Veenstra
er over gesproken, dat hij zijn ontslag wenste te nemen, doch telkenmale
heeft hij op hun uitdrukkelijk aandringen van dit plan afgezien.
Bij zijn werk op sociaal-economisch gebied was het zijn bewuste streven,
aan te sluiten bij hetgeen vóór 1940 in ons land was gegroeid, en in het
algemeen is hij daarin wel geslaagd. Zodoende wist hij te sterke Duitse
invloed met name op het terrein van de sociale maatregelen te weren.
Aan Ponstein verschafte hij steeds de nodige inlichtingen over hetgeen
bij het N.V.V. werd voorbereid en het is voor de Raad komen vast te staan,
dat Ponstein hem ondanks zijn vooraanstaande positie bij het N.V.V., volkomen vertrouwde.
Ook Kupers kwam met Vermeulen in contact. Tussen hen beiden ontstond
eveneens een goede verhouding.
Van de herfst van 1941 af (volgens een andere mededeling reeds van April
3941 af) nam Vermeulen zelf regelmatig aan het hierboven bedoelde illegale
overleg deel en speelde daarin zelfs een niet onbelangrijke rol.
In Januari 1942 werd hij ter gelegenheid van een te Bentveld gehouden
conferentie op de hoogte gebracht van de plannen tot omzetting van
N.V.V. in een Arbeidsfront, welke plannen toen in het allereerste stadium
van uitvoering verkeerden. Hij verklaarde zich daar tegen en nam ZT,
ontslag, hetgeen na een hevig conflict geaccepteerd werd. Woude
trachtte zelfs de bemiddeling van Mussert in te roepen om de maatregel
tot invoering van het Arbeidsfront in meer gematigde vorm te doei
hebben. Hij arrangeerde voor dat doel een bespreking met Vei
waar ook Mussert was uitgenodigd, welke laatste, evenwel tenslo
aanwezig bleek te zijn.
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Vermeulen bracht terstond de illegale groep van N.V.V.-bestuurders met
de gesmede plannen op de hoogte. Daardoor werd het mogelijk, tezamen
plannen te beramen om bestuurders en leden bij deze gelegenheid en bloc
te laten bedanken. Gelijk bekend, leidden deze pogingen er toe, dat slechts
een betrekkelijk klein deel van het vroegere apparaat en ledental van het
N.V.V. in het N.A.F, overging.
Later nam Vermeulen deel aan de illegale besprekingen, die in de kringen
der vakverenigingsbestuurders onder leiding van het vroegere Dagelijks
Bestuur van het N.V.V. werden gehouden. Het eerder genoemde illegale
overleg was hierdoor komen te vervallen. Ook onder de nieuwe omstandigheden deed Vermeulen zeer goed werk.
Bovendien verrichtte hij op grote schaal andere illegale werkzaamheden,
vooral op het gebied van falsificaties (Ausweise, persoonsbewijzen, benoemingen, enz.) maar ook met betrekking tot het onderhouden van verbindingen met Engeland, de uitgave van „Paraat", het vervoeren van bonkaarten, enz.
In het bijzonder meent de Raad te moeten vermelden het feit, dat Vermeulen er in slaagde kennis te krijgen van een lijst van ongeveer 1500 personen, die gevaar liepen als gijzelaar te worden gearresteerd en dat hij
zeer veel werk heeft verricht om deze personen telkens tijdig te waarschuwen, terwijl hij door een en ander voor zich zelf grote gevaren heeft
gelopen.
Op grond van de aldus vastgestelde feiten, heeft de Eaad het navolgende
overwogen.
Ontkend kan niet worden, dat men in brede kring aanstoot heeft genomen
aan Vermeulens optreden in de jaren 1940 tot 1942 als medewerker, later
leider van de Sociaal-Economische Afdeling van het N.V.V. onder 'Woudenberg. De aard toch van deze functie, die hij eenmaal aanvaard had,
bracht mede, dat hij zowel intern als naar buiten sterk op de voorgrond
trad in het kader van een instelling, welker nationaal-socialistisch
karakter met de dag duidelijker werd.
Hoewel de Raad niet, gelijk de publieke opinie natuurlijkerwijze moet
doen, daaraan alleen gewicht mag hechten en de positieve elementen in
Vermeulens beleid, die minder in het licht der openbaarheid konden verschijnen, niet mag verwaarlozen, acht hij niettemin de nadelen van Vermeulens optreden zeer groot en betreurt hij het, dat deze daartoe is gekomen.
In het bijzonder een publicatie als „De plaatsing van Nederlandse arbeiders in Duitsland* keurt de Raad af. Dat deze in het kader van Vermeulens functie als van zelf tot stand kwam, is juist, maar dit maakt het
aanvaarden en blijven uitoefenen van die functie dan ook naar 's Raads
oordeel verwerpelijk.
De Raad zou het onredelijk achten, dit onjuiste standpunt uitsluitend of
zelfs maar voornamelijk aan Vermeulen toe te rekenen. De oorsprong
daarvan zoekt de Raad in het besluit tot fusie, dat de Nederlandse Vakcentrale in 1940 nam.
Dat besluit acht de Raad sterk af te keuren. Hij houdt daarbij echter in
het oog, dat Vermeulen op dat ogenblik bij de N.V.C, een vrij ondergeschikte positie zonder officiële bevoegdheden bekleedde en zelfs dat eerst
sedert korte tijd. Het is begrijpelijk, dat hij onder die omstandigheden geneigd was de raad en leiding te volgen van die bestuurders in de N.V.C.,
in wie hij vertrouwen stelde.
Dit verklaart naar 's Raads oordeel ook, dat hij later blijkbaar zo gemak 92

kelijk heeft toegegeven aan de op hem uitgeoefende aandrang om zijn
functie te blijven uitoefenen.
De Raad heeft in aanmerking genomen, dat hij zich in zijn optreden in
het N.V.V. steeds heeft aangesloten bij hen, die zich tegen de nieuwe
leiding verzetten en dat hij in dat verzet een zeer belangrijke rol vervulde. Zonder zijn medewerking zou het contact der oppositionele bestuurders, bij gebreke van een aanknopingspunt in de topleiding van het N.V.V.,
veel minder effectief hebben kunnen worden.
Ten slotte heeft de Raad gemeend, groot gewicht te moeten hechten aan
het vele Illegale werk, dat Vermeulen zowel ten behoeve van de vakbeweging als buiten verband daarmede heeft verricht, welk werk, gelijk
hierboven werd vermeld, zeer omvangrijk was.
De Raad heeft derhalve gemeend over Vermeulens houding in het algemeen geen afkeurend oordeel te moeten uitspreken, al acht hij diens aanblijven bij het N.V.V. tot 1942 op zichzelf onjuist en al is hij van mening, dat
deze daarbij teveel op de raad en het inzicht van anderen heeft gesteund.
De Raad besluit deze uitspraak in gewaarmerkt afschrift te doen toezenden aan A. Vermeulen te Badhoevendorp, aan de Hengelose Bestuurdersbond en aan het bestuur van het N.V.V. en daarvan mededeling te laten
doen aan de Pers.
Deze uitspraak is gedaan op 5 November 1945 door Mr. Dr. J. in 't Veld,
voorzitter, F. S. Noordhoff, plaatsvervangend voorzitter, G. van der Houven, H. van Asselt, C. Lammers en H. Leeuw, leden, die allen bij de behandeling der zaak in de Raad zitting hebben gehad, in tegenwoordigheid
van Mr. J. Mannoury als secretaris.
(w.g) J. IN 'T VELD, Voorzitter
(w.g.) F. S. NOORDHOFF, Plaatsverv. voorzitter
(W.g.)
(W.g.)
(W.g.)
(W.g.)

G.
H.
C.
H.

VAN DER HOUVEN
VAN ASSELT
LAMMERS
LEEUW

Leden.

(w.g.) J. MANNOURY, Secretaris
Nederlandse Bond van Arbeiders in hef Landbouw-, Tuinbouwen Zuivelbedrijf
De Ereraad voor de Zuivering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, heeft op verzoek van
G. SINTERNIKLAAS te BARENDRECHT
een onderzoek ingesteld naar diens gedragingen gedurende de bezetting.
Na een voorbereidend onderzoek is de zaak behandeld ter zitting op Vrijdag 7 September 1945, alwaar verschenen waren als partijen:
G. Sinterniklaas en
C. J. Portegies, als vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf
te Utrecht.
Op verzoek van G. Sinterniklaas is het onderzoek vervolgens uitgebreid tot
de gedragingen van die leden van voormeld Hoofdbestuur, die in de jaren
1940 tot 1942 als zodanig zitting hadden, te weten:
C. J. Portegies, J. Lageveen, H. van der Wielen, J. Pietersen en
D. Tiggelaar,
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z-ijnde reeds tevoren een beschuldiging binnengekomen tegen J. Pietersen
van G. Geerlings te Groningen en tegen D. Tiggelaar van A. Buys te Goes
en A. J. van 't Veer te Kloetinge.
De zaak is daarop opnieuw behandeld ter zitting op Vrijdag 21 September
1945, alwaar verschenen waren als partijen:
C. J. Portegies, J. Lageveen, H. van der Wielen, J. Pietersen, D. Tiggelaar
en G. Sinterniklaas.
De Ereraad heeft vervolgens de zaak verenigd met die van
J, H. HAM te EMMEN,
die eveneens verzocht had een onderzoek in te stellen naar zijn gedragingen gedurende de bezetting. De zaken zijn daarop wederom ter zitting
behandeld op Zaterdag 5 November 1945, alwaar verschenen waren als
partijen:
C. J. Portegies, J. Lageveen, H. van der Wielen, D. Tiggelaar, G. Sinterniklaas en J. H. Ham, zijnde J. Pietersen tijdig tot de zitting uitgenodigd,
doch door ziekte verhinderd daar aanwezig te zijn,
en als getuige:
J. Hilgenga, te voren voorzitter van de Nederlandse Bond van arbeiders
in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf te Utrecht.
Op grond van de stukken en van het ter zitting verhandelde, neemt ds
Ereraad het volgende als vaststaande aan.
De Nederlandse Bond van arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf stond in 1940 reglementair onder leiding van een Hoofdbestuur
van negen leden.
Het was evenwel gebruikelijk, dat ook de districtsbestuurders en de bezoldigde propagandisten') van de Bond aan de beraadslagingen van het
bestuur deelnamen en in de vergaderingen ook stemrecht uitoefenden. Zij
ontvingen ook altijd alle voor behandeling in het Hoofdbestuur bestemde
stukken.
Na de instelling van het Commissariaat Woudenberg over het N.V.V.
ontving het Hoofdbestuur op 15 Augustus 1940 bezoek van Dr. Voss, den
Duitsen commissaris bij het N.V.V. en Van Kampen, den organisatieleider
bij Woudenberg. Dezen stelden aan de leden van het Hoofdbestuur de
vraag of zij bereid waren op loyale wijze hun werkzaamheden voort te
zetten. Alle bestuurders beantwoordden deze vraag bevestigend.
Voorzover de Raad gebleken is, was de voorzitter, J. Hilgenga, de enige,
die aarzelde en tijd voor beraad vroeg. Ook deze heeft zich echter ongeveer
een week later, nadat hem gebleken was, dat de bestuurders der verschillende bonden vrijwel algemeen hun functies bleven uitoefenen, bij de
overige leden van het Hoofdbestuur aangesloten.
De bezoldigde propagandisten verklaarden zich eveneens tot medewerking
bereid. Een van hen, A. H. Buissink, kwam echter reeds in October 1940
op dit standpunt terug en nam zijn ontslag, waarvoor hij principiële
gronden aanvoerde.
Door bemiddeling van K. Singer, den bezoldigden propagandist voor Friesland, stelde het Hoofdbestuur zich daarop in verbinding met J. H. Ham
>) De tijdelijke propagandisten namen slechts bij uitzondering aan deze vergaderingen deel.
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en vroeg hem, Buissinks district Drente over te nemen. Deze aanvaardde
de opdracht na enige aarzeling, die echter verdween, nadat hij met de
leden van het Hoofdbestuur overleg had gepleegd.
In December 1940 bewerkte het Hoofdbestuur met medewerking van het
Rijksarbeidsbureau, dat arbeiders, die in de loop van de zomer werk in
Duitsland hadden geweigerd, doch nadien vrij geregeld hadden gewerkt,
bij het intreden van de winterwerkloosheid niettemin kasuitkering t
ontvangen, althans, zolang zij geen nieuwe oproep voor werk in Duitsland
ontvingen.
Een geheel andere kwestie is die van de verleende steun aan Winterhulp.
In dezelfde maand toch besloot het Hoofdbestuur één procent van d
rissen af te staan voor Winterhulp Nederland. Gedurende enkele maande:
geschiedde deze afdracht, later hield de penningmeester Portegies met de
inhouding op.
Met ingang van l Januari 1941 werden de Bestuurdersbonden omgezet in
Districten van het N.V.V., een verandering, die ten doel had het accent
te verleggen van de bondsbesturen naar de plaatselijke instanties van
N.V.V., welke laatste de nieuwe leiding gemakkelijker meende te kunnen
beheersen.
Onder de leden van de Landarbeidersbond, die over het algemeen veel met
het werk van de bestuurdersbonden te maken hadden, veroorzaakte deze
reorganisatie vrij veel verontrusting.
In de meeste bestuurdersbonden werd de reorganisatie, hoewel niet zonder moeilijkheden, ten slotte geaccepteerd, met dien verstande, dat de
zittende bestuurders der Bestuurdersbonden hun werkzaamheden voortzetten als functionarissen van de nieuwe „N.V.V.-Districten".
Anders was het evenwel o.a. te Goes, waar het gehele bestuur, 09 één
uitzondering na, aftrad. De leiding van het N.V.V. benoemde daarop één
der districtsbestuurders van de Landarbeidersbond, D. Tiggelaar te Goes
tot leider van het District, hoewel hij naar die functie niet had gesolliciteerd en zich kort te voren op een op l December 1940 gehouden vergadering, zelfs als een tegenstander van de reorganisatie had doen kennen.
Tiggelaar weigerde de benoeming niet, maar gaf te kennen, geen tijd voor
het werk te hebben, althans niet voor dat van het District. Wél nam hij
krachtig deel aan de propaganda voor zijn eigen bond en besprak ook bij
enkele gelegenheden met afdelingsbestuurders van andere bonden de
noodzakelijkheid het werk voort te zetten.
Wat het District betreft, onthield hij zich echter van initiatief, al is de
Ereraad het niet eens met zijn mededeling, dat er in het geheel niets
geschiedde.
Het staat namelijk door zijn eigen mededelingen vast, dat hij een vergadering van „Vreugde en Arbeid" opende en dat hij aan de vakgroepssecretarissen (de secretarissen der vroegere vakbondsafdelingen) een
mededeling doorgaf betreffende de uitzending van rustbehoevende kinderen naar Duitsland.
Evenals Tiggelaar, stonden de overige bestuurders op het standpunt, dat
het gewone werk van de vakorganisatie onder de veranderde omstandigheden normaal en zelfs met kracht moest worden voortgezet. Met politieke
sympathieën voor de nieuwe orde ging dit evenwel niet gepaard, zoals
uit het volgende blijkt.
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J. H. Ham was in de zomer van 1941 in een kosthuis bij mensen, die tot
de N.S.B, overgingen. Hij wilde er daarom niet blijven en nam zijn intrek
in een hotel. De daardoor ontstane hogere kosten nam het Bondsbestuur
voor zijn rekening.
In Juli 1941 werden de Christelijke en Rooms-Katholieke vakorganisaties
onder het commissariaat van Woudenberg gesteld en vervolgens ten gevolge van hun op dat tijdstip aangenomen principiële houding opgeheven
en geliquideerd.
Tot vertegenwoordiger van den Commissaris bij de Christelijke Landarbeidersbond werd benoemd G. Akkerman, toenmaals secretaris van de Nederlandse Bond van arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf,
terwijl deze functie bij de Ned. R.K. Landarbeidersbond werd opgedragen
aan H. van der Wielen. Deze laatste weigerde echter, werkzaamheden als
commissaris of liquidateur uit te voeren, vroeg terstond ontslag wegens
gewetensbezwaren en bleef slechts enkele dagen op het kantoor zitten,
totdat hij het ontslag had gekregen.
Naar de Raad is meegedeeld, werd op voorstel van den voorzitter J.
Hilgenga besloten, den nationaal-socialist Bax, die lid van het Hoofdbestuur was, voor de vervulling van de door Van der Wielen geweigerde
functie voor te dragen.
J. Pietersen is voorts beschuldigd een commissariaat over de confessionele
vakorganisaties in de provincie Groningen te hebben aangenomen. Deze
beschuldiging is de Raad echter ongegrond voorgekomen.
Het Hoofdbestuur ontwikkelde een grote activiteit, teneinde de leden der
Christelijke en Rooms-Katholieke bonden van landarbeiders te bewegen
tot overgang naar de Nederlandse Bond van arbeiders in het Landbouw-,
Tuinbouw- en Zuivelbedrijf.
In het kader van deze actie voerde de secretaris, G. Akkerman, het woord
op twee openbare vergaderingen, gehouden te Assen en Emmen, tezamen
met een N.S.B.-er. ') Hij raadpleegde daarover het bestuur niet; de andere
leden maakte tegen zijn optreden nochtans geen bezwaar. Het schijnt
nu wel, dat sommigen persoonlijk tegenover Akkerman het onderwerp
hebben aangeroerd, maar voorzover de Raad gebleken is, heeft niemand
een ernstige poging gedaan om hem van zijn optreden af te houden.
Als voorbeeld van de wijze, waarop het Hoofdbestuur de propaganda
voerde, haalt de Ereraad uit een circulaire aan de afdelingspenningmeesters van 6 Augustus 1941, voor het Hoofdbestuur ondertekend door J.
Hilgenga, G. Akkerman en C. J. Portegies, het volgende aan.
„Daarom en daarvoor moeten ook de landarbeiders enz. bij elkaar blijven.
Nog veel meer dan vroeger samenwerken. Dat kan in onze bond, welke ondanks de beweringen van vele zijden, goiitiek-neutraal wordt bestuurd en
geleid. Dat in onze organisatie de godsdienstige opvattingen der leden
nimmer in het gedrang kwamen en ook niet zullen komen, weten onze
afdelingsbesturen en onze leden. Vandaar ons dringend verzoek aan U allen:
Tracht de christelijke en katholieke land-, tuin-, veen- en zuivelarbeiders voor de organisatie te behouden. Gaat met hen praten. Wijst
hen op heden en toekomst. Het is nu nodig: één te worden en te zijn!
Dat kan. Dat is noodzakelijk. Dus het moet.
Afdelingsbesturen, hebt ge bij deze opbouwende arbeid hulp nodig,
wendt U dan tot het hoofdbestuur of tot den bestuurder in Uw
district".
') G. Akkerman heeft nader aan de Raad medegedeeld, dat deze spreekbeurten,
gehouden in April 1941, geen verband hielden met de latere actie voor het overnemen van de leden der confessionele organisaties.
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Op vrij grote schaal meldden de leden der Christelijke en Rooms-Katholieke landarbeidersorganisaties zich inderdaad voor het lidmaatschap van
de bond aan.
Ondanks dit betrekkelijk succes, ligt het voor de hand, dat de afdelingsbestuurders bij hun „opbouwende arbeid" ook van vele kanten tegenstand
ondervonden.
Dit gaf het Hoofdbestuur aanleiding, zich op 17 'October
Districtsbestuurders te wenden met een circulaire, waaraan de Raad
volgende meent te moeten ontlenen.
„Zoals U bekend, wordt wekelijks ten behoeve van de Dienststelle Dr
Hellwig een weekrapport gezonden aan het N.V.V., waarvan U afschn:
wordt toegezonden. Daarnaast moet maandelijks aan het N.V.V. een
port worden verstrekt, waarvoor de volgende gegevens moeten wordi
verzameld:
1. de stemming van de afdelingen en leden ten aanzien van het N.V.V.
2. de houding van de ongeorganiseerde arbeiders tegenover het N.V.V.
3. de invloed van de ongeorganiseerden op onze leden.
4. de houding van de autoriteiten (overheidsinstanties e.d.) tegenover
het N.V.V.
5. de samenwerking in het district met de organen van het N.V.V. e
centrale leiding.
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer U in het vervolg:
(zoudt willen zorgdragen).
b. ons op de 20ste van elke maand de in Uw bezit zijnde gegevens
te verstrekken, ten aanzien van de onder l t/m 5 gevraagde gegevens.
Daarbij is het tevens gewenst zo mogelijk iets mede te delen omtrent d
moeilijkheden ten aanzien van het overschrijven van leden der voormalige
confessionele organisaties, b.v. de activiteit van onderwijzers, predikanten
of tal van andere personen, die zich in sommige plaatsen met deze aangelegenheid bemoeien. Van enkele collega's ontvingen wij daarover reeds
uitvoerige rapporten, waarvan wij bij de samenstelling van het maandrapport gebruik zullen maken."
Deze circulaire is getekend door den secretaris G. Akkerman.
Voorzover gebleken is, werd de laatstvermelde passage door dezen op
eigen initiatief opgenomen. Een bijzondere informatie van de zijde van
het N.V.V. naar de daar gevraagde bijzonderheden over de houding van
overheids- en andere invloedrijke personen ten aanzien van de ledenoverschrijving is althans tegenover de Ereraad niet vermeld.
Toch heeft geen van de hoofdbestuurders of districtsbestuurders bezwaar
gemaakt tegen deze circulaire, noch tegen het inzenden van de gevraagde
gegevens, of tegen het doorgeven van deze gegevens aan het N.V.V. Wél
gaven de bestuurders niet dadelijk aan de opwekking van Akkerman gehoor. In de eerste maand, waarover de gevraagde rapporten moesten worden ingezonden, November 1941, geschiedde zulks althans alleen door ]
van der Wielen. Akkerman stelde dit punt daarom aan de orde in de
Hoofdbestuursvergadering van 15 December 1941.
De notulen van deze vergadering maken geen melding van principiëli
bezwaren tegen het verstrekken van de gevraagde gegevens. Na enige
zuiver technische opmerkingen van Van der Wielen over de vermelding
van loonconferenties, wordt vastgesteld:
„Afgesproken wordt, dat de bestuurders in het vervolg op de 20ste van
iedere maand, mededelingen zullen verstrekken voor het maandrapport.
De Raad ziet niet over het hoofd, dat onder de toenmalige omstandighed
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